
PROGRAMUL OPTIMILOR „CUPEI ROMÂNIEI" IÂ EOEBAL Ș
Ieri la amiaza a avut loc, la sediul F.R.F., tragerea la sorți a op- i 

ti mi iar „Cupei României* la fotbal. Meciurile vor avea loc la 19 apri- i 
lie, cu începere de la ora 15,30, pe terenuri neutre, lata programul ' I stabilit prin alegerea sorților :
U.T.A. - PETROLUL, la București 
STEAUA - POLITEHNICA IAȘI

UNIVERSITATEA CRAIOVA - IND. SIRMEI C. TURZII, la Sibiu i
S.C. BACĂU - F.C. ARGEȘ
CORVI NUL - OLIMPIA SATU MARE, la Cluj-Napoca
DINAMO - F.C. CONSTANTA, la Brăila ,
F.C. BIHOR - F.C.M. GALATI '
POLITEHNICA TIMIȘOARA - F.C. BRĂILA, la Ploiești j

Orașele unde se vor disputa partidele Steaua — Politehnica lași, j 
S.C. Bacău — F.C. Argeș și F.C. Bihor — F.C.M. Galați urmează să 
fie stabilite, tot de comun acord, în zilele următoare de către dele- , 
goții echipelor respective. i

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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După turneele internaționale de lupte greco-romane PLENARA CONSILIULUI NATIONAL

SPORTIVII SE PREGĂTESC (l S1R0UINȚA PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

PENTRU APROPIATELE CAMPIONATE EUROPENE
luni din pla- 
a luptătorilor 

greec-ro-

Se încheie trei 
nul de pregătire 
fruntași de la stilul 
mane, intr-un an în care repre
zentanții noștri se vor alinia la 
startul competiției continentale 
(21—23 aprilie, la Oslo), dar vor 
fi prezenți și la campionatele 
mondiale (20—27 septembrie, la 
Ciudad de Mexico), 
primă etapă care s-a 
constituind perioada 
toare dinaintea C.E., 
punctată de o serie de 
internaționale la care, 
au participat și sportivii 
mâni susceptibili de a face par
te din echipa reprezentativă.

în legătură cu comportarea 
luptătorilor noștri la aceste tur
nee am avut o scurtă discuție 
cu antrenorii lotului 
Ion Corneanu și

Această 
scurs, 

pregâti- 
a fost 
turnee 
firește, 

ro-

național 
Ion Cernea, 

care au apreciat nivelul de pre
gătire al elevilor lor în etapa 
actuală. Din discuțiile cu cel 
doi tehnicieni am desprins con
cluzia că în lotul selecționabi- 
lilor se disting grupuri diferite 
ca nivel de pregătire și compor
tare. Primul — al celor care 
s-au apropiat mai mult dc for
ma sportivă maximă —, îi în-

globează pe C. Alexandru (48 
kg). Șt. Rusu (68 kg), L. Eizic 
(90 kg) și R. Codreanu (+100 
kg), sportivi care au realizat 
succese in turneele internațio
nale la care au participat. 
C. Alexandru a ocupat de două 
ori primul loc (la Sofia și Bu
dapesta) și un loc secund (la 
Moscova), printre învinșii săi la 
aceste întreceri numărindu-se 
Gheorghiev și Hristov (Bulga
ria). Șatunov (U.R.S.S.), Sereș 
și Santa (Ungaria), sportivi bine 
cotați în arena internațională. 
Șt. Rusu, deși a pierdut un 
meci (cu sovieticul Nalbandian) 
comportarea sa este apreciată 
ca foarte bună. La Budapesta, 
de pildă, el și-a depășit catego
ric toți adversarii, terminind 
turneul pe primul loc, fără nici 
un punct penalizare (!). întil- 
nirea cu Nalbandian (disputată 
la Minsk) a fost mult mai echi
librată decît partidele preceden
te, cîștigate toate de sportivul 
sovietic. L. Eizic a luat startul 
intr-un singur turneu (Buda
pesta), dar a impresionat prin 
puterea sa de luptă, printre în
vinșii săi numărîn ’ -se și cam
pionul european și olimpic Cs.

Hegedus (Ungaria). Deși ir.că 
incomplet pus la punct cu pre
gătirea fizică specifică. R. Co
dreanu s-a clasat de două ori 
pe primul loc (la Ostrava și 
Budapesta) în cele două con
cursuri la care a luat parte.

în evidentă creștere de formă 
s-au prezentat M. Boțilâ (57 
kg). N. Zamfir (52 kg). Șt. Ne- 
grișan (62 kg) și chiar Gh. Cio- 
botaru (74 kg), care n-a parti
cipat decît la un singur concurs 
și apoi, imbolnăvindu-se, a în
trerupt activitatea competițio
nală. M. Boțilâ a început să se

In ziua de 28 martie a.c. a 
avut loc plenara Consiliului Na
țional pentru Educație Fizica și 
Sport.

Plenara C.N.E.F.S. a ales pe 
tovarășul 
membru 
Executiv 
nistru al 
Național 
că și Sport și in funcția de 
președinte al C.N.E.F.S.

Plenara a eliberat pe tova
rășul general lt. Marin Dragnea 
din funcția de președinte al 
C.N.E.F.S. și l-a ales prim-vice- 
președinte al C.N.E.F.S.

Tovarășul Miron Olteanu

Emil Drăgănescu, 
al Comitetului Politic 
al C.C. al P.C.R., mi- 
sportului. in Consiliul 
pentru Educație Fizi-

Mihai TRANCĂ

(Continuare in pag. 2-3)

a 
fost eliberat din Consiliul Na
țional pentru Educație Fizică Și 
Sport și din funcția de secretar 
al C.N.E.F.S., in legătură cu 
trecerea sa în muncă de partid. 

Tovarășul Nicolae Dragason a 
fost ales membru al Consiliului

Național pentru Educație Fizică 
și Sport și secretar al C.N.E.F.S.

In cuvintul lor participanții 
la plenară au manifestat recu
noștința fierbinte față de spri
jinul permanent acordat de 
partid mișcării sportive, perso
nal de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, angajindu-se să 
nu precupețească nici un efort 
pentru Îndeplinirea exemplară a 
prevederilor Programului de 
măsuri privind dezvoltarea ac
tivității de educație fizică și 
sport, aprobat de Comitetul Po
litie Executiv al C.C. al P.C.R.. 
și pentru obținerea unor noi 
performanțe sportive internațio
nale 
tele 
cum 
anul

de prestigiu la campiona- 
europene, mondiale, pre- 
și la Jocurile Olimpice din 
1980.

CETĂȚENII SPRIJINĂ PREOCUPĂRILE 
CONSILIILOR POPULARE PENTRU
DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE

A SPORTULUI SI AGREMENTULUI
Rr.Qlizâri și perspective in sectorul 8 ai Capitalei

Astăzi se deschid lucrările 
Conferinței pe țară a președin
ților consiliilor populare, im
portantă manifestare în viața 
politică a țării, un nou prilej 
de dezbatere a unor probleme 
privind continua dezvoltare a 
localităților, creșterea nivelului 
de trai al oamenilor muncii.

Cu consecvență, în programul 
de lucru al consiliilor populare 
se află și preocupările 
sporirea bazei materiale 
tului și agrementului, 
asigurarea unor condiții 
de petrecere în mod

privind 
a spor- 
pentru 
optime 
util a 

timpului liber al populației. A- 
semenea preocupări am 
înscrise și pe agenda de 
a Consiliului popular al 
ruluj 8 al Capitalei, care 
fost reliefate într-o

găsit 
lucru 

secto- 
ne-au 

con-or-

bire avută cu tovarășul prim- 
vicepreședinte. Ion Oprina.

— Sectorul 8 al Capitalei are 
o însemnată pondere economi
că, se dezvoltă continuu din 
puncț de vedere edilitar, ceea 
ce face, desigur, să crească 
densitatea populației. In acest 
context, cum acționează Consi
liul popular pentru asigurarea 
unor spații de joacă, sport și a- 
grement, intr-un cuvint pentru 
creșterea posibilităților de re
creare ale cetățenilor ?

— Discutînd în perspectiva 
încheierii frontului de construc
ții și modernizării bulevardelor 
N. Titulescu și 1 Mai și ținînd 
seama de numărul întreprinde-

Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare in pag. 2—3)

Finala pe țară

a ,,Daciadei“ la popice

Campionatele naționale indi
viduale și perechi, ediția 1978, 
desfășurate sub însemnul „Da- 
ciadei", au continuat ieri, la 
arena Voința din Capitală, cu 
proba feminină de dublu.

în ultima reuniune, încheia
tă aseară tirziu, au intrat în 
concurs sportivele consacrate, 
care au oferit întreceri mult 
gustate de public. Au întrunit 
sufragiile spectatorilor bucu- 
reștencele Elena Andreescu și 
Elena Pană, care, aflîndu-se în 
vervă deosebită, au obținut re
zultate de valoare mondială : 
444 și respectiv 430 p d, pre- 
luînd cu 847 p d conducerea 
în clasament. Dozîndu-și bine 
efortul și lansînd bila cu multă 
siguranță, ele au acționat în 
același ritm la manșele „izola
te", unde fiecare au tras în... 
gol doar cite două bile. Prem

20 DE CANDIDATE PENTRU UN SINGUR LOC!
ASA ÎNCEPE DRUMUL FETITELOR CARE VISEAZĂ 

LA GLORIA SPORTIVĂ A NADIEI COMĂNECI
■ ■li____

>

deieri sportivă fruntașă, campioană a țării cu echipa Liceului 
gimnastică, azi antrenoare, Liliana Brănișteanu cizelează pregătirea 
artistică a gimnastelor aflate la primii pași ai drumului anevoios 
și greu de desăvirșire a măiestriei sportive. Foto : I. MIHAICĂ

Prin însăși rațiunea sa de a 
fi. Liceul de gimnastică din 
municipiul Gh. Ghcorghiu-Dej, 
ca unitate-etalon a gimnasticii 
noastre de performanță, cu re
zultate care au făcut ca renu- 
mele să i se cunoască in întrea
ga lume, a acumulat, in cei 
aproape 10 ani de activitate, o 
îndelungată și pilduitoare expe-

ELENA ANDREESCU SI ELENA PANA
CAMPIOANE LA PROBA DE PERECHI

tite de maestra emerită a spor
tului, Cristina Szocs. noile cam
pioane ale țării și ale „Dacia- 
dei“ merită cu prisosință invi
diatul titlu.

O remarcabilă comportare au 
avut și cunoscutele jucătoare 
Ana Petrescu și Margareta Că- 
tineanu. Ele au făcut uz de în
tregul lor arsenal fizic și tehnic 
pentru a depăși pe ocupantele 
primului loc, însă, cînd le era... 
lumea mai dragă, au „spart-, 
fiind nevoite să irosească multe 
bile prețioase. Prima a fost 
marcată în final cu 424 p d (cu 
1 lovituri „goale"), iar Căti- 
neanu a doborît din 100 bile 
mixte 436 popice, neratind nici 
o aruncare la „izolate". în rest, 
celelalte favorite nu au alcătuit 
tandemuri omogene sau au do
vedit inconstanță în precizia a- 
runcărilor, totalizind rezultate

care nu au pus nici un moment 
în pericol poziția celor două pe
rechi fruntașe.

CLASAMENTUL FINAL : 1.
Elena Andreescu — Elena Pani 
(Voința București) 874 (444—130). 
2. Ana Petrescu — Margareta 
Cătineanu (Gloria București) 860 
(424—436), X Olimpia Dragu — 
Olimpia Raiciu (Laromet Buc.) 
815 (398—417), 4. Cornelia Gre- 
cescu — Constanța Marincea 
(Olimpia Buc.) 814 (406—408), 5. 
Marcela Bleandă — Mariana Con
stantin (Metr om — Hidromecani
ca Brașov) 812 (390—422), 6. Flo- 
rica Filip — Angela Matei (Voin
ța — Rapid București) 812 (412— 
400), 7. Anica Dobre — Maria 
Chesnoiu (Voința Constanța) 810 
(405—405), 8. Ileana Rednic —
Edith Gergely (Voința Cluj-Na- 
poca) 805 (400—405). Campiona
tele senioarelor continuă astăzi 
de la ora 9 cu turneul final la 
proba individuală.

riență, care poate constitui, fără 
îndoială, un model și pentru 
alte pepiniere ale gimnasticii 
noastre feminine, chiar dacă, 
deocamdată, prin profilul și 
organizarea lui, el este unicat 
in gimnastica românească de 
performanță. Este bine știut, nu 
numai in țara noastră, ci și 
peste hotare, că cele mai bune 
dintre gimnastele echipei Ro
mâniei, medaliată cu argint la 
Jocurile Olimpice de la Mont
real, ea și lidera lor incontesta
bilă, Nadia Comăneci, triplă 
campioană olimpică in 1976, 
sint eleve ale liceului de spe
cialitate din Onești, pentru a nu 
mai aminti că ani in șir gim
nastele de aici au dominat auto
ritar activitatea competițională 
internă și au repurtat
oase snccese 
inter-țări sau in turnee 
ționale.

Tovarășul

in multe

Valerian

Troian IOANIȚESCU

prestigi- 
intilniri 
interna-

Ghineț,

primarul municipiului, constant 
preocupat de dezvoltarea spor
tivă a orașului de pe Trotuș, 
releva, cu marea putere de 
convingere a faptelor, cîteva 
din direcțiile principale ale ac
tivității sportive în care cadrele 
de specialitate ale liceului au 
acumulat o experiență valoroa
să. „Cred — ne spunea interlo
cutorul — că este un mare cîș- 
tig pentru noi că astăzi selecția 
se face dintr-o mare masă de 
candidate la activitatea de per
formanță, căci pentru un loc 
in liceul nostru am avut, anul 
trecut, nu mai puțin de 20 de 
eleve, dornice să facă gimnas
tică. Primim cereri din întreaga 
țară pe care, de multe ori, nu 
le putem onora. Intensa activi
tate școlară a elevelor, ca și 
preocuparea constantă a profe
sorilor de educație fizică de a 
asigura o temeinică instruire 
sportivă tuturor gimnastelor, 
baza materială foarte bună, in 
continuă dezvoltare, de care dis
punem, buna organizare exis
tentă atit la grupele de începă
toare cit și la cele de mare per
formanță — iată doar cîteva 
din atuurile liceului de specia
litate din municipiul nostru".

într-adevăr, aveam să CQnsta- 
tăm, in cele două zile petrecute 
in mijlocul 
gimnastelor oneștence, deplina 
confirmare a celor spuse de 
primarul municipiului și, in 
plus, multe alte aspecte de 
muncă, care fac ca această uni
tate de învățămint și, deopotri
vă. de formare a unor gimnaste 
de mare performanță, să se 
impună viguros în mișcarea 
noastră sportivă. Existența a 17 
clase școlare — de ia clasa I 
pînă la clasa a Xll-a — presu
pune, din capul locului, o per-

antrenorilor și al

Constantin MACOVE1

(Continuare in pag. 2—3)

„INTERNAȚIONALELE"
Campionatele internaționale 

de gimnastică ale României, 
programate la Bacău, în zilele 
de 21—23 aprilie, se bucură — 
după cum o atestă confirmările 
de participare sosite la fede
rația noastră de specialitate — 
de un larg interes pe plan in
ternațional. Și-au anunțat pînă 
în prezent participarea la tra
diționala competiție gimnaste 
și gimnaști din U.R.S.S., Polo
nia, Ungaria, S.U.A., Canada, 
Cuba, R. F. Germania, Belgia, 
Iugoslavia și Spania. Se va

DE GIMNASTICA
concura, după cum am mai a- 
nunțat, cu
liber alese.

exerciții impuse și

vor pleca în U.R.S.S. 
și gimnaștii români

• Astăzi 
gimnastele 
care vor lua parte, la finele 
acestei săptămîni și la începu
tul săptămînii viitoare, la con
cursurile internaționale de la 
Moscova și Riga. Vor face de
plasarea : Gabriela 
Doina Acojocăriței, 
Prisecaru, precum și 
pol și Radu Branca.

Trușcă. 
Nicolet» 

Sorin Ce-



După campionatul european de rugby juniori

CiND NE AMINTIM DE TÎNĂRA GENERAȚIE
DOAR O DATĂ PE AN...

O scurtă privire statistică a- 
supra participării echipei de ju
niori a României la campiona
tul european — F.I.R.A. ne in
dică o prezență cu bune re
zultate, tinerii noștri rugbyști 
numărîndu-se cu consecvență 
printre fruntașii competiției. Ia
tă de ce se aștepta ca și la 
actuala ediție, XV-le român să 
se afle, ca de atitea ori, in 
prim-planul întrecerii. Ce a 
fost ? Se știe : locul 5 în cla
samentul final.

Cum se explică aceasta ? E- 
xistă mai multe cauze, unele 
nevizind direct pregătirea fă
cută pentru acest campionat, 
între acestea se pot înscrie : 
sistemul competițional — im
perfect — care permite ocupa
rea unui loc mai bun și cu o 
singură victorie (cel mai eloc
vent exemplu, poziția Portuga
liei : o unică victorie la Ma
roc), precum și disputarea par
tidelor în condiții puțin obiș
nuite (nocturnă, stadioane afla
te la mari distanțe în alte 
orașe, terenuri foarte dure ș.a.), 
ceea ce a influențat, în mare 
măsură — mai ales în prima

NICOLAE SAVU VICTORIOS ÎN ETAPA
A lll-a A „CUPEI F.R. CICLISM-

CONSTANTA, 28 (prin telefon). 
Marți, soarele a surîs, în sfîrșit, 
cicliștilor, iar particLpanții la 
cursa internațională „Cupa Fe
derației române de ciclism“ s-au 
așternut la drum cu o poftă de 
concurs cum n-am prea remar
cat în primele două zile de în
trecere. In etapa a in-a s-a a- 
lergat pe ruta Constanța — Ovi- 
diu — Mihai Viteazu și retur 
(114 km) : drum presărat, ca și 
cel din ajun, cu numeroase ur
cușuri.

Plutonul înaintează rapid, dar 
compact, aproximativ 30 km. 
după care, la o pantă ceva mai 
pronunțată, se rupe, în față ră- 
mînînd 24 de rutieri. Da punctul 
de întoarcere (kilometrul 57 de 
la pleeare) primii trec Kluj (Po
lonia), Bobeică (Metalul Plopeni), 
Pencev (Bulgaria), Popa (Metalul 
Plopeni) și V. Hie (Dinamo). De 
aici înainte acalmia din grupul 
celor 24 se fringe, încep hărțuie
lile. în urma uneia dintre aces
tea reușesc să „fugă“ din plu
ton Savu și Romașcanu (Româ

Sc apropie Balcaniada dc box pentru tineret

Antrenorul T. Niculescu: „MERGEM IA ACEASTA
COMPETIȚIE CU GÎNDUL LA VICTORIE"

La 10 aprilie, în Iugoslavia, 
se va da startul întrecerilor din 
cadrul Balcaniadei de box pen
tru tineret. „Nou! val" al pu
gilatului din Bulgaria, Grecia 
Iugoslavia, Turcia și Românii 
acordă o atenție specială apro
piatelor confruntări datorită fap
tului că ele reprezintă ultimul 
examen internațional al „spe
ranțelor", înaintea campionate
lor europene de box pentru ti
neret din luna iunie, de la Du
blin (Irlanda).

Antrenorul emerit Teodor Ni
culescu, care prepară echipa ti
nerilor boxeri români, ne-a vor
bit despre stadiul actual al pre
gătirii elevilor săi.

PUGILIȘTI ROMÂNI 
PESTE HOTARE

De curing s-a desfășurat la Buda
pesta, în organizarea clubului sportiv 
Honvăd, un turneu internațional de 
box ta care au fost prezenți peste 
100 de sportivi din Uniunea Sovie
tică, Bulgaria. Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Iugoslavia, Ungaria ți 
România. Pugiliștii clubului Steaua 
București au obținut următoarele re
zulta e : setnimuscă : V. Voicilă - 
locui 3 ; muscă : Gh. Govîci — locul 
3 ; ușoară : Gh. Bacriș — locul 2, o 
pierdut finala cu S. Juhâsz (Unga
ria) ■ semimijfocie : FI. Ghiță — lo
cul 2, a pierdut în finală la ma- 
ghiorul V Danyi ; mijlocie mică : M. 
Sîrba — locui 2, a fost întrecut în 
finală de N Abramian (U.R.S.S.), iar 
G. Daniei (semigrea) și N. Grigore 
(grea) au obținut locul 3.

O între 5 și 10 aprilie se va desfă- 
șu a la Ulan Bator, in R.P. Mon
go.o, un turneu internațional de box 
la care vor fi prezenți și trei pugi- 
lîști români : S. Tîrilă (mijlocie), C. 
Ciochină (mijlocie mică) și M. Un- 
pureanu (semîmiîtocie). Antrenor, 
Constantin Gruescu. 

parte — evoluția generală a 
echipei noastre (și nu numai a 
ci).

La aceste cauze „exterioare" 
am adăuga și altele — acciden
tarea a patru jucători (Dinu, 
Nistor, Lungu, Bezușcu) în pri
mai repriză a meciului de de
but (cu U.R.S.S.), partidă pier
dută (4—9) și care a fost deci
sivă pentru clasarea pe locul 5. 
De neînțeles însă ni se pare 
atitudinea acestor sportivi, care 
au ascuns faptul că sînt acci
dentați. ei continuînd să joace 
cu un potențial redus. Dealtfel, 
încercarea rugbyștilor sovietici 
s-a marcat în asemenea con
diții, fundașul Dinu nereușind 
să execute un placaj decisiv.

Dar. chiar dacă am lua în 
considerare toate „circumstan
țele atenuante" expuse, tot mai 
răni in destule greșeli, puțin 
scuzabile și care aparțin antre
norilor de la lot, dar în egală 
măsură și celor de la cluburi. 
Se știe, anul trecut, la Bucu
rești, în „Cupa Prietenia", ju
niorii noștri au cedat în fața 
celor sovietici. De aici, un veri
tabil complex psihologic, sol-

nia), Kluj (Polonia) și Iordanov 
(Bulgaria). Cu Romașcanu, pe 
post de dirijor, grupul celor pa
tru ciștigă teren cu fiecare kilo
metru parcurs, deși din spate 
plutonul întreprinde totul ca să-1 
prindă. Cu trei kilometri înainte 
de sosire N. Savu (România) 
sprintează, ia un avans de cî- 
teva sute de metri, ciștigind ast
fel cursa detașat. El a realizat 
timpul de 3h 03:17 (media orară 
37,300 km). Pe locurile urmă
toare s-au clasat : 2. M. Romaș
canu (România) 3h 04:05, 3. M. 
Kluj (Polonia) 3h 04:10, 4. I. 
Iordanov (Bulgaria) 3h 04:12, 5. 
I. Vasiliev (Bulgaria) 3h 05:32, 6. 
V. Teodor (România), 7. N. Stai- 
kov (Bulgaria), 8. G. Banaszek 
(Polonia), 8. J. Sipoș (Ungaria), 
10. I. Butaru (Metalul Plopeni) 
— toți cronometrați în același 
timp — 3h 05:32.

Azi are loc etapa a IV-a care 
se va desfășura pe ruta Con
stanța — Poarta Albă — Castelu— 
O vid iu — Constanta (80 km).

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

— Echipa este acum formată 
și pot afirma că va fi o forma
ție cu un cuvint greu de spus 
la apropiatele întreceri balca
nice. Principalul nostru argu
ment îl constituie munca de
pusă. Pregătirile au fost împăr
țite in două etape. In prima ju
mătate a lunii martie am urmă
rit perfecționarea tehnică. S-a 
lucrat bine și, personal, sînt 
mulțumit de progresele băieților. 
Din păcate, o parte dintre ei 
au absentat, motivat: C. Ghin- 
dăoanu, M. Pascal și M. Grigo- 
raș avind de îndeplinit datorii 
școlare, V. Gîrgavu și D. Șchio- 
pu antrenindu-se la club. Acum, 
în etapa a doua de pregătire, 
pină la plecare, ne continuăm 
drumul cu efectivul complet 
Urmărim obținerea formei ma
xime de concurs, prin antrena
mente zilnice și meciuri publice, 
fără decizie.

— Și care va fi echipa ?
— In ordinea categoriilor: D. 

Șchiopa (Steaua), D. Radu (O- 
limpia București), Gh. Negoiță 
(B.C. Brăila), T. Cercel (Dina
mo). C. Ghindăoanu (Ceahlăul 
P. Neamț), D. Vilcu (B.C. Bră
ila). Șt. Imbre (Voința Brăila), 
V. Girgavu (Steaua), M. Pascal 
(Energia București), I. Joița (E- 
lectroputere Craiova) și M. Gri- 
goraș (C.S.Ș. Focșani). Avem și 
două rezerve, pentru orice even
tualitate — C. Burlacu (A.S.A. 
Rimnicu Sărat) și L Lazăr (Ci
mentul Medgidia).

— O ultimă întrebare. Ce spe
rați să realizați la Balcaniada 
din Iugoslavia?

— Eu și colegii mei, Gabriel 
Pometcu și Adolf Zaibel, sîntem 
optimiști. Mergem la această 
competiție cu gîndul la victorie 
și sperăm ca echipa tinerilor 
noștri boxeri să incheie întrece
rea pc primul loc.

Petre HENT 

dat, după cum ne spunea an
trenorul V. Constantin, cu o 
„slabă reacție psihică, gene
ratoare de erori j:i teren". Unul 
dintre posturile .cele mai defici
tare s-a dovedit a fi cel al fun
dașului, Dinu avind o evoluție 
general scăzută și pină la ac
cidentare. Selecție greșită ? 
„Soluție acceptată în cele din 
urmă — după afirmația antre
norului federal V. Irimescu — 
pentru că tehnicienii de Ia clu
buri nu ne-au oferit ceva mai 
bun". Așadar, un semnal de 
alarmă... Abordarea cu teamă a 
întxlnirii a generat un joc ne
sigur în toate compartimentele 
și multe greșeli tehnice.

Celelalte două partide — cu 
Spania și R. F. Germania — au 
fost ciștigate pe fondul unui joc 
din ce în ce mai bun (pe par
cursul turneului s-au evidențiat 
Bulancia. Roșu, Caragea, Con
stantin, Radu), dar prima întîl- 
nire râmîne punctul de refe
rință.

Poate că acest insucces va 
avea și urmările sale favora
bile : se va acorda — sperăm — 
mai multă atenție tinerei gene
rații, care intră in prim-planul 
preocupărilor doar o dată pe 
an, cu prilejul campionatului 
european.

Emanuel FÂNTÂNEANU

SCHIMBUL
(Urmara din pag. 1)

fectă organizare a întregii acti
vități, organizare pe care con
ducerea liceului (director Gheor- 
ghe Brașoveanu) a stabilit-o în 
urma unei analize temeinice a 
experienței colective a tuturor 
cadrelor care muncesc in cadrul 
liceului. Pentru a se asigura o 
continuitate in procesul complex 
al pregătirii sportive propriu- 
zise, a fost validată, de pildă, 
metoda preluării de către fie
care cuplu de antrenori, prin 
rotație, a claselor I, cu care se 
lucrează timp de patru ani, iar 
în ultimul timp metoda a fost 
îmbunătățită, în sensul că se 
iau doi ani la rînd eleve de cla
sa I, fapt care și-a dovedit 
deja utilitatea și oportunitatea, 
reputația colectivului de tehni
cieni (Marta și Bela Karoly, 
Florica și Florin Dobre, Mihai 
Ipate și Elena Dragomir, Maria 
Florescu și Mihai Agoston, Mă
ria Chelu și Axente Feșnic, Li
liana Hrăniși c ■ și Nicolae 
Moscu — ajutați -le balerinii 
Silvia Iorga și Gezu Pozar) re
prezintă, de asemenea, unul din 
atuurile de forță ale liceului, 
care a permis, de pildă, ca fie
care cuplu de specialiști să aibă 
in pregătire, pentru un ciclu de 
patru ani, cite o generație de 
tinere gimnaste ale școlii, care 
a fost lansată spre deplina con
sacrare sportivă.

A fost elaborat, tot pe baza 
unei experiențe acumulate de-a 
lungul celor aproape zece ani 
de activitate, un cod obligatoriu 
de elemente și mișcări pentru 
fiecare clasă școlară, in concor
danță cu cerințele actuale ale 
dezvoltării gimnasticii mondiale, 
care reprezintă un veritabil ca
talog pentru toate elevele li
ceului, urmărit cu deosebită e- 
xigență de către toți antrenorii. 
Ori de cite ori se constată că

DUPĂ TURNEELE DE
(Urmare din pag. 1)

readapteze după pauza pe care 
a făcut-o și, la cele trei turnee 
’a care a fost prezent, compor
tarea sa a fost din ce în ce mai 
bună. Intr-un progres evident 
se află tinerii N. Zamfir și Șt. 
Negrișan, care pot aspira chiar 
la selecționarea lor în formația 
pentru campionatele europene. 
Aproape de nivelul posibilități
lor au concurat I. Savin (100 kg) 
și V Dolipschi (+100 kg). 
Campionul european Ion Draiea 
(82 kg) a manifestat fluctuații 
de formă. A participat la trei 
concursuri din care a ciștigat 
numai unul, de două ori clasîn- 
du-se pe locul secund.

Un alt grup, cel al marilor 
performeri de anul trecut, N. 
Gingă (52 kg), I. Păun (62 kg) 
și P. Dicu (90 kg) sînt sportivi 
ce se află departe de forma 
care le-a permis succesele tre
cute. Timpul care a mai rămas 
pină Ia startul în întrecerile 
continentale (trei săptămîni) 
trebuie folosit din plin pentru 
completarea pregătirii lor. Dar,

FILTRELE NECINSTEI
tineretului din Tîrgu 
s-a desfășurat prima

în seara ziiei de 24 mar
tie, într-una din sălile Casei - . -
Jiu 
reuniune a comisiei tehnice 
care urma să asigure buna 
desfășurare a finalei pe 
țară a „Daciadei" la tenis 
de masă. Iar pentru că sus- 
amintita comisie s-a arătat, 
pe drept cuvint, neînduple
cată, fapt pentru care me
rită toate felicitările, în a- 
ceeași seară, unii dintre cei 
ce trebuiau să concureze a 
doua și a treia zi 
la întreceri, au pă
răsit deja compe
tiția, fără a fi pus 
măcar o secundă mina pe 
vreo paletă sau minge da 
ping-pong... în consecință, toți 
aceștia au bătut drumul Tîrgu 
Jiuiui ca să găsească acolo 
o comisie „neînțelegătoare", 
alcătuită din membri ai 
corpului republican de arbi
tri și din reprezentanți mar- 
canți ai federației de spe
cialitate, hotărîți să aplice 
întocmai Regulamentul ma
rii competiții republicane. 
Care hotărâre nu a 
terizat unele Consilii 
țene pentru educație fizică 
și sport, acestea neținind 
cont tocmai de Regulamen
tul „Daciadei". Asemenea 
organe sportive au trimis la 
finala pe (ară a „Daciadei" 
sportivi legitimați, care să 
reprezinte județul respectiv 
într-o competiție rezervată 
în exclusivitate nelegitima- 
ților. O încercare evidentă

carac-
jude-

~ Radu TIMOFTE

DE MIINE

la limita de 
puse în fața

înțeles că

viața o cere, că cerințele mon
diale sînt in creștere, specialiș
tii școlii, pe baza unui consult 
și a unei hotăriri colective, mo
difică „codul de dificultate", 
pentru ca în orice moment li
ceul să se situeze 
sus a exigențelor 
sportivelor sale.

Este de la sine 
gimnastele care sînt selecționa
te în loturile republicane bene
ficiază de un program special 
de pregătire, atît în ceea ce 
privește volumul, cit și intensi
tatea muncii la antrenamente. 
Pe baza unui experiment efec
tuat de Maria Florescu și Mihai 
Agoston, se studiază problema 
ca incă de la primii ani de 
gimnastică să se încerce efec
tuarea unor elemente de mare 
dificultate, care in trecutul nu 
prea îndepărtat erau învățate 
abia după ani de muncă și in
tense antrenamente. Se pare 
că receptivitatea micuțelor gim
naste și puterea lor de asimi
lare este foarte ridicată, astfel 
că, la fel ca în cazul marilor 
valori pe care liceul le-a dat în 
anii trecuți, se încearcă și acum 
propulsarea în marea arenă 
competițională a unor reale ta
lente la virste foarte mici.

Un alt motiv de mindrie și 
satisfacție pentru cadrele de 
specialitate ale liceului îl re
prezintă situația constant bună 
a elevelor la învățătură, rezultat 
al preocupării majore pentru 
armonioasa îmbinare a activită
ții școlare cu instruirea spor
tivă. Profesorii de cultură ge
nerală din liceu vin adesea la 
sala de pregătire sportivă, iar 
profesorii de educație fizică par
ticipă cu regularitate la orele 
de clasă, această inter-asistență 
soldîndu-se cu rezultate dintre 
cele mai frumoase atît pentru 
elevele-gimnaste cit și pentru 
gimnastele-eleve. Astfel că apa

LUPTE GRECO-ROMANE
tehnicienii respectivi nu sint în
grijorați de faptul că nu toți 
luptătorii se găsesc într-o bună 
formă sportivă (nici nu este 
timpul), considerînd că o mai 
mare individualizare a antrena
mentelor viitoare va rezolva și 
această problemă. La sfîrșitul 
acestei săptămîni, componenții 
lotului național participă la ul
timul concurs de pregătire și 
verificare, „Marele premiu al 
R.F.G.", după care antrenamen
tele vor intra în faza lor de fi
nisare, vizînd o comportare cit 
mai bună la campionatele euro
pene de la Oslo.

CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
angajează prin concurs :

— 3 instructori sportivi I, la Secția sport de performanță și 
pregătire olimpică — avind una din specializările :
O box • lupte • schi o sporturi nautice • atletism

— 1 antrenor federal la Federația Română de Handbal, cu 
respectarea prevederilor Degii nr. 12/1971.

Cererile de înscriere se primesc pînă la data de 10 aprilie 
1978. Informații suplimentare se pot obține de la Serviciul per
sonal al C.N.E.F.S. — telefon 11.10.05.
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de a suu-.’ura necinstea. Se 
vede treaba că pentru res
pectivele consilii județ: 
lucrul cel mai important 
sportul 
dueația 
nerilor, 
muncii, 
poartelor, a dărilor de 
mă cu ațîtea și atitea locuri 
întii...

Dar, să revenim la c 
petrecute la Tîrgu Jiu. Dacă 
în seara zilei de 24 mart: 
respectiva comisie a av 

trista menire de 
„curăța" listele d 
participant de ur
mele de necinste 

ale celor de acasă, consultind 
documentele acestora, a doua 
zi a mai fost necesar un exa
men. Unul, in care arbitrii, 
în frunte cu Aurel Popovici. 
membru al biroului federal, 
prezent la toate întrecerile 
oficiale, 
nouă 
dată... 
renți, 
petiții 
părăsit 
fără să joace și... un nou ada
os la lista celor care au venit 
la Tîrgu Jiu în... excursie, 
pe banii C.J.E.F.S.-urilor 
respective. Iată-le : Suceava, 
Harghita, Arad, Cluj, Ilfov. 
O mențiune specială pentru 
Argeș : toți cei 4 reprezen
tanți ai meleagurilor piteș- 
tene au fost „spectatori" la 
finala de la Tîrgu Jiu !

au procedat la o 
examinare, de astă 
vizuală ! Alți concu- 
binecunoscuți in com- 
de performanță, au 

finala „Daciadei"

Marț

re cu totul firesc faptul că cele 
mai bune gimnaste ale liceului 
sint și cele mai bune eleve la 
învățătură. Este vorba, intre al
tele, de Cristina Itu, Marilena 
Neacșu, Dumitrița Turner, Da
na Crăciun, Mi reia Oancea, Mi- 
rela Smîdu, Maria Lupușor, 
Cristina Grigoraș, Lavinia Aga 
chi.

Este o realitate incontestabilă 
că Liceul de gimnastică din 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej 
își respectă prestigioasa sa car
te de vizită și dorește — bilan
țul realizărilor din ultimii ani 
reprezintă cea mai edificatoare 
dovadă — să și-o îmbogățească 
mereu cu noi și onorante re
zultate.
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CETÂțENII SPRIJINĂ PM
(Urmare din pag 1)

rilor și instituțiilor din sector, 
ne-am propus să creăm spații 
necesare odihnei, sportului, a- 
grementului, să asigurăm, du
pă cum ne place să numim, a- 
devărați „plămîni de verdeață". 
Avem de pe acum o bună ex
periență. In ceea ce privește 
spațiile pentru copii, am putea 
lua ca exemplu „Cireșarii", in 
timp ce pentru baze mai com
plexe avem ca puncte de refe
rință pe cele create pe malul 
lacului Grivița. Totodată, por
nind de la recenta hotărire a 
Consiliului popular municipal 
privind protejarea mediului, se 
vor face noi plantări, se vor 
amenaja noi zone de verdeață.

— Ați amintit de locurile de 
agrement de pe malul lacului 
Grivița. Ele se opresc la ceea 
ce s-a realizat pînă in prezent 
sau vor urma și alte lucrări ?

— în primul rînd, trebuie să 
precizez că aceste baze au fost 
atribuite unor întreprinderi a- 
sociate, care să aibă grijă de 
ele și să le folosească cu ma
ximum de eficiență. Dar, pe 
lingă aceasta, ne-am propus ca 
în acest an, cu sprijinul cetățe
nilor și al organizațiilor socia
liste, să modernizăm căile dc 
acces și să efectuăm lucrări 
complexe de amenajare a la
cului. Nu putem spune că s-a 
făcut totul. în această direcție, 
aș aminti de baza de la Strău- 
lești care, cu ajutorul tineretu
lui, trebuie să devină cu ade
vărat un punct de atracție.

— în apropierea sectorului 
există pădurea Mogoșoaia, o 
zonă mult frecventată 
reșteni...

— Intr-adevăr, în 
cald, sute de cetățeni

de bucu-

sezonul 
vin aid
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• SELECȚII LA PROGRE- 

SUL-VULCAN. Centrul de co
pii și juniori al echipei bucu- 
reștene Progresul-Vulcan orga
nizează, în perioada vacanței de 
primăvară a elevilor, selecții 
pentru copiii născuți între anii 
1982—1969. Selecțiile vor avea 
loc în zilele de luni, marți, 
miercuri, joi și vineri, de la 
ora 8.

• C.S.M. DROBETA TR. SE
VERIN — POLITEHNICA LAȘI 
1—1 (t—1). Peste 3 000 de spec
tatori au asistat la meci — joc 
foarte frumos — în care frun
tașa seriei a VlI-a din Divizia 
C a dat 
formației 
Simior.âș 
respectiv, 
NAFU —

Iii 
încălzire, sub forma unor 
xcrciții diverse. Am remarcat 
buna dispoziție, seriozitatea tu
turor jucătorilor și dorința lor 
de a se pregăti cit mai bine, 
de a justifica încrederea ce 
le-a fost acordată.

Ciclul de dimineață s-a ter
minat cu două reprize de 
miuță, „albaștrii" contra „albi
lor", rnai exact atacanții împo
triva apărătorilor. în prima e- 
chipă ii identificăm pe Rădu- 
canu — Romilă, Lucescu, Do- 
brin, D. Georgescu, Iordănescu, 
A. Răduleseu, Fanici, Hajnal, 
iar in a doua pe Speriata — 
Anghelini, Mehedințu, Vigu, 
Ștefăncseu, Sătmăreanu II, Bo- 
loni, Clscran. Jocul a fost luat 
in serios, toată lumea alerga 
zdravăn, s-a demarcat, toți ju
cătorii s-au străduit să paseze 
cît mai exact, să lovească cît 
mai corect balonul.

Tema antrenamentului : îm
bunătățirea procedeelor tehnice 
în regim de viteză și imbună- 
tățirea organizării jocului. S-au 
înscris și destule goluri. Jo
cul încingîndu-se prea tare la 
un moment dat, antrenorul 
Cernăianu s-a simțit obligat să-i 
atenționeze pe selecționabili : 
„aveți grijă să nu mai avem 
surprize" (aluzie la absențele 
neplanificate ale lui Bălăci și 
Zamfir, accidentați).

După-amiază, pe același sta
dion, alte 90 de minute de lu
cru intens în care s-a urmărit 
îmbunătățirea unor procedee 
tehnice pe compartimente, or
ganizarea jocului apărării, e- 
xersarea unor faze fixe pentru 
atacanți.

în dimineața zilei de azi, în
tregul lot, sub conducerea an
trenorului echipei naționale 
Ștefan Covaci, va susține tes
tele fizice și tehnice cerute tu
turor jucătorilor divizionari A.

A iiceput testarea fizică și 
tehnică, centralizată în Capita
lă, a jucătorilor din echipele 
divizionare A, acțiune inclusă 
în p’anul general de măsuri al 
F.R.F., privind îmbunătățirea 
calitativă a fotbalului nostru în 
sfera performanței. Programată 
inițial în săptămîna 
reluării returului și 
țlin motive obiective (condițiile 
atmosferice și starea terenurilor 
complet improprii), testarea fot
baliștilor fruntași se desfășoară 
după consumarea unei treimi 
din returul campionatului. Ceea 
ce, dintr-un anumit punct de 
vedere, ni se pare mai intere
sant și mai semnificativ, rapor- 
tindu-ne Ia stadiul actual de 
pregătire a componenților celor 
18 formații din primul eșalon 
competițional.

Am avut prilejul a-i reîntilni, 
in calitate de examinatori, ală
turi de cadre ale forului de 
specialitate (C. Drăgușin, C. Si- 
mionescu, I. Voica) și pe o se
rie de reputați tehnicieni, mem
bri ai Colegiului central al an
trenorilor, activiști obștești cu 
o bogată experiență profesio
nală, printre care I. Lupaș. I. 
Kluge, C. Tcașcă, M. Birsan.

Ieri, în prima zi a testării, 
efectuată pe Stadionul Repu
blicii (probele fizice) și pe sta
dionul Progresul (probele tehni
ce) s-au prezentat la start pri
mele șase echipe, in ordinea 
clasamentului la sfîrșitul turu
lui acestui campionat : A.S.A. 
Tg Mureș, Steaua și F. C. Ar
geș, în manșa de dimineață ; 
Politehnica Timișoara, Dinamo 
și Olimpia Satu Mare, în manșa 
de după-amiază. Au lipsit, jn 
afara jucătorilor din lotul re
prezentativ : Pislaru — bolnav 
(A.S.A.) ; Sameș, FI. Marin, 
Zamfir. Ad. Ionescu — toți ac
cidentați și Agiu — bolnav 
(Steaua) ; C. Olteanu și Ancuța 
— accidentați (F.C. Argeș) ; 
Șerbănoiu — accidentat (Poli
tehnica Timișoara) ; Dobrău _
accidentat (Dinamo) și Matei — 
accidentat (Olimpia Satu Mare).

Reamintim, cu această 
zie, și conținutul probelor 
normelor de control. Cele 
ce : 3 alergări a 1600 m, 
pistă (timpul maxim pentru fie
care : 6 minute) ; 3 serii a 15

dinaintea 
amînată,

oca-

Pe

asărituri paști jaloane ; 3 scrii 
15 împingeri cu mingea medici- 
na’ă și 3 scrii a 15 flotări. Pro
bele tehnice : trimiterea 
spațiul porții, de la 35 m, 
din 10 lovituri ; trimiterea 
spațiul porții, de Ia 16 m la
pătul unei curse printre jaloane 
(timp maxim 4,7 sec.) a 7 din 
10 lovituri ; înscrierea cu capul 
din centrare a 8 din 10 lovituri 
la poartă.
- Și acum .cîteva constatări

pe 
a 8
pe 
ca-

- și 
observații pe marginea desfă
șurării primei zilei a acțiunii 
de testare : 1. rezultatele obți
nute Ia probele fizice au fost in 
ansamblu, bune. Explicația ? Pe 
de o parte, capacitatea de efort 
superioară. în acest sezon a ju
cătorilor, lucru relevat și de 
meciurile de campionat ; pe de 
altă parte, mobilizarea mai 
mare a examinaților, care te- 
mîndu-se mai mult de ,jno-

cu poarU gculă in față ! Ceea 
ce, trebuie să recunoaștem, este 
îngrijorător. Ar putea exista șl 
aici o circumstanță atenuantă. 
Este vorba do programarea pro
belor tehnice — presupunind 
îndemînare și precizie — după 
cele de forță și rezistență, lucru 
care este în contradicție cu u- 
nul din principiile antrenamen
tului sportiv, acela al succesiu
nii efortului. Oricum însă, nu
mărul mare de nereușite al 
multora dintre fotbaliștii noș
tri fruntași — reliefînd carențe, 
mai vechi sau mai noi, în teh
nica lovirii mingii cu piciorul 
sau cu capul — invită la seri
oase reflecții și, mai ales, mă
suri jn consecință.

Ar mai fi de adăugat absența 
din teren a medicilor de la e- 
chipe (prezenți, nu din 
lor, doar ca spectatori). ! 
nind acest lucru ne gîndim

vina 
Spu- 

l că

Pe „aripile4*

tierul Grivița, practic în tot 
sectorul. Aș mai vrea să remarc 
preocupările oamenilor muncii 
de la Centrala de construcții 
căi ferate pentru pregătirea ba
zei pe care o au în dotare și să 
amintesc celorlalte unități că 
trebuie să sc grăbească, deoare
ce primăvara... nu așteaptă.

Și, pentru că vorbim de spri
jinul cetățenilor, trebuie să 
amintim și de faptul că la mo
bilizarea lor. în primele rînduri 
se află deputății, ca factori de 
bază în materializarea unor idei 
și acțiuni valoroase. Dintre 
aceștia, Emilia Catrinescu, Ion 
Niță și Liviu Cercel se deta
șează printr-o activitate deose
bită.

— Deci, la Consiliul popular 
al sectorului 8 preocupările 
pentru a dezvolta și această la
tură a Vieții sociale se bucură 
de atenția cuvenită...

— Acest lucru se impune, cu 
atît mai mult cu cît munca 
noastră vizează creșterea pe 
toate planurile a nivelului de 
trai, întărirea sănătății oameni
lor muncii și activitatea spor
tivă de masă are în această pri
vință un rol foarte important.

STARTURI ALE TENISMANILOR
impetiții stau 
ilor tenisului

viitoare.
3—9 a-

tradiționalele 
Criteriului de 
s va reuni

bune

rachete din Capitală și pro
vincie. între 17 și 23 aprilie, 
iubitorii de sport bucureșteni 
vor putea urmări, pe terenurile 
din parcul sportiv Progresul, o 
nouă ediție a campionatelor in
ternaționale de tenis ale Româ
niei.

' LOTULUI
Cen-

al F.R.T., de 
u găzduit pri- 
cadrul tumeu-
iei lotului na-

ÎN FAZA DECISIVĂ

c cei șase ca
le preliminare, 
fiind ocuparea 

i ale clasamen-
mtru 1 senior, 
iar juniorii a- 

stabilirea or-

Lal, juniorii au 
în fața adver-

sărilor lor mai vîrstnici. Astfel, 
Andrei Dîrzu l-a învins cu 6—1, 
7—5 pe Florin Segărceanu, în 
timp ce Mihai Tăbăraș a dispus 
de Dan Stănescu. cu 6—3. 6—2,
iar Marian Mîrza cu 6—3, 6—1 de 
Laurențiu Bucur. De menționat 
că. în acest turneu final, contea
ză și rezultatele directe ale celor 
ce s-au întâlnit în preliminarii. 
Așadar : FI. Segărceanu — D. 
Stănescu 7—6, 6—2 ; D. Stănescu 
—- L. Bucur 6—2, 6—4 ; L. feucur 
— Fi. Segărceanu 2—6, 6—4, 6—2.

EXTREMELE NU
Extremele au devenit o no

țiune mult discutată - astăzi in 
fotbal. Unii susțin necesitatea 
jocului cu extreme clasice, alții 
acreditează ideea jocului fără 
posturi fixe. Dincolo de forma de 
exprimare, important este însă 
conținutul jocului (ofensiv) și 
aportul extremelor — clasice sau 
false — la realizarea unui ritm 
bun, a unei eficacități sporite.

Cum se prezintă extremele în 
campionatul nostru ? „Radiogra
fia*4 efectuată de cronicarii eta
pei nr. 23 ne oferă suficiente i- 
magini.

Analiza comportării extremelor 
în ultima etapă privită în an
samblu nu depășește calificativul 
satisfăcător. Argumente : din cei 
48 de jucători folosiți (cu ade
vărat sau... fictiv) pe postul de 
extremă, numai doi — Dobrin și 
AI. Moldovan — au primit nota 
8 ; 17 fotbaliști au fost notați cu 
7 ; 21 au primit nota 6 ; în timp 
ce 6 jucători abia au primit nota 
de trecere. Un jucător (Vrîn
ceanu) care a evoluat foarte bine 
n-a primit calificativ, el fiind e- 
liminat de pe teren cu 5 minute 
înainte de final. La capitolul dis
ciplină trebuie să mai adăugăm 
șd Cartonașele galbene primite de 
Nemțeanu și V. Mureșan.

Care a fost „producția de go
luri*4 a celor 48 de jucători care 
au evoluat pe extreme ? Destul 
de săracă. Pentru că cele 4 
(patru) goluri marcate de aripile 
etapei de duminică înseamnă un 
gol la 12 jucători, ceea ce re
prezintă un coeficient nesatisfă
cător.

Dar să privim jocul extremelor 
practicat duminică de fiecare e- 
chină.

POLITEHNICA TIMIȘOARA a 
folosit extreme clasice. Anghel 
(înlocuit în min. 63 cu Nucă) pe 
dreapta, Petrescu pe stingă. Pri
mul. lipsit de decizie în fața 
porții adverse, se menține în 
grupul celor care nu au marcat 
vrem gol în acest campionat (!), 
celălalt, muncitor, dar individua
list. Singurul care a adus o con
tribuție imoortantă la înviorarea 
atacului timișorean a fost Nucă, 
remarcat prin pătrunderi impe
tuoase și centrări periculoase în 
fata porții ieșene.

STEAUA a jucat cu o singură 
extremă clasică — Zamfir (acci
dentat în min. 28), care nu a a- 
vut ti mo să-și etaleze calitățVe. 
Pe dreanta a figurat un v*rf, M. 
Răd.u.canu, zona fiind practic fo- 
T-pqUA de mai mulți jucători de 
ccmbmație.

A.S.A. TG. MUREȘ n-a mai a- 
’■'ărut. ea altă dată, cu două ex- 
♦r-^me de nrofesie, imne*uo«e. 
5n/»T«Jive. Poth TT a jucat pa s**n- 
ga, fiind înlocuit în ultimul sfert

In grup compact, fotbaliștii de la F. C. Argeș aleargă destul de 
relaxat, intr-una din seriile probei de 1 (MO m plat d

Foto : V. BAGEAC S
era bine ca după efectuarea 
fiecărei probe și apoi la sfîrși- 
tul examinării fizice, medicii să ' 
fie obligați a determina, prin 
mijloacele obișnuite folosite și la 
antrenament, capacitatea de an
gajare a organismului fiecărui 
jucător la efort și mai ales re
venirea la normal după solici
tările la care a fost supus.

Astăzi, în cea de a doua zi a 
testării, este rîndul echipelor 
Jiul, Sportul studențesc, U.T.A. 
(dimineața) și Sport Club Ba
cău, F. C. Bihor, Universitatea 
Craiova (după-amiaza) să se 
prezinte cu efectivele lor de ju
cători la verificarea fizico-teh- 
nică. Și tot azi, în cuisul di
mineții, vor fi supuși exami
nării și jucătorii din lotul nos
tru reprezentativ.

Mihai IONESCU

mentul fizic" l-au iratat cu un 
plus de interes și concentrare; 
2. capitolul tehnic, considerat 
aprioric mai accesibil, mai ușor 
de depășit, a scos in evidență 
faptul eă mai sint ineă destui 
jucători divizionari A care șu- 
tează slab la poartă (adică fără 
forță și imprecis) chiar șt în 
condițiile lipsei de adversar și

campionatului flutură mediocritatea

GĂSESC CALEA FOTBALULUI TOTAL
de oră cu 
dreaptă a ____ ______,
cînd Fazekaș, fără o ordine gin- 
dită.

SPORTUL STUDENȚESC a a- 
părut cu Stroe și Chihaia pe a- 
ripi. Stroe, nici aripă clasică, 
nici falsă (în sensul bun al pos
tului), n-a dat randament și a 
fost înlocuit după pauză cu Gro- 
su, neieșit încă din eclipsa sa de 
formă. Chihaia, consacratul mij
locaș — aripă, mai puțin clar de- 
cît în evoluțiile precedente.

U.T.A. a pornit „asaltul44 echi
pei campioane cu o extremă 
(Cura) care râm ine de multă 
vreme datoare și cu alta (Coraș), 
veritabilă speranță. Jocul pe a- 
ripi al arădenilor n-a avut însă 
limpezimea din celelalte etape, 
în ultimele 27 de minute, antre
norul Ion Ionescu l-a trimis pe 
Nedelcu II în locul lui Cura, 
context în care Domide a făcut 
cîteva curse frumoase pe stînga.

F.C. ARGEȘ a început doar cu 
o extremă — Doru Nicolae, bă
tăios, cu viteză, dar puțin peri
culos în faza de finalizare, chiar 
dacă a marcat un gol. Din min. 
32, pe dreapta a intrat Roșu, des
tul de întreprinzător, cu cîteva 
centrări foarte bune, fiind aju
tat și de jocul slab al fundașu
lui advers de improvizație. Co
vaci, care l-a înlocuit pe P. Gri
gore (accidentat).

DINAMO a prezentat un reușit 
joc pe extreme. Al. Moldovan și 
Vrînceanu impunîndu-se prin vi
teză, tehnică și insistență. Marea 
lor carență: ratările, generate de 
superficialitate în faze foarte 
simple. Reprobabil momentul de 
rătăcire al 
nai.

JIUL n-a 
viziune pe 
Sălăjan și 
modest, primul ratând și 
contraatacuri foarte bune.

F. C. BIHOR a jucat cu 
arini snecializate ; Fildan. 
mai insnirat, insistent, mai 
decît Lunău. care e departe de 
nive-ul său ob’snuit. O aripă de 
urmărit — Fildarf.

UNIVERSITATEA CRATOVA a 
intrat in te~en cu Bălăci pe 
dreapta, care a avut tendințe de 
pătrundere spre centru. Cînd a 
jucat ea o extremă veritabilă, 
l’nît de margine. Bălăci a fost 
sto-nat cu regularitate de fundașul 
P’tarn. Pe sHnea. Marcu a fost 
un rgnrnnt ! Pricos, a evitat 
rne^eu rpntaetul cu fundașul 

re^cușind să finalizez^ 
ntai n acțiune

F. C. OLIMPIA SATU MARE 
s-a e-i p singură rxtaemă

bun dribieur. 
ins’s+ență Și conȚh^- 

tivitate în finalizare. V. Mureșan,

Caniaro. Pe aripa 
evoluat cînd Varodi,

lui Vrînceanu in fi

avut vigoare și clar- 
extreme. ca altă dată. 
Bucurescu evolulnd 

două

aliniat ca al treilea om al ofen
sivei, a acționat pe un spațiu 
larg, a marcat și golul echipei 
sale, dar a avut și multe preo
cupări defensive, el trecînd, în 
final, fundaș dreapta.

C. S. TIRGOVIȘTE a jucat cu... 
3 extreme : Grigore, pe dreapta, 
bun în prima repriză *, Marinescu, 
pe stingă, înlocuit după 30 de 
minute, fiind nerestabilit. înlo
cuitorul lui, Martin, foarte slab.

S. C. BACAU a reușit cîteva 
lucruri bune prin extremele Pană 
și N. Florea, neconcludenți insă 
la finalizare. Ambii, înlocuiți, cu 
doi tineri (Solomon și Antohi), 
care nu au activizat atacul.

F. C. CONSTANȚA, cu o spe
ranță a postului de extremă 
dreapta (D. Zamfir) în zi modestă 
și cu celălalt component al na
ționalei de juniori (Tararache), 
pe stânga, foarte slab, n-a avut, 
practic, aripi, nici după pauză, 
cînd Codin a intrat în locul lui 
Tararache. Salvarea a venit din 
linia de mijloc, de la Buduru și, 
mai ales, din partea fundașului 
stînga Turcu, care n-a uitat că 
a fost cindva extremă.

F. C. PETROLUL s-a prezentat 
cu coordonatorul de joc (Fl. Du
mitrescu) trecut ca extremă stin
gă falsă și cu State pe dreapta, 
care. în prima repriză, s-a des
prins bine de adversari la faza 
golului ploieștean.

F. C. CORVINVL 
o mare „avalanșă44 
unde au apărut. în 
fază, și fundașul Văetuș și vîrful 
Agud. Extremele clasice, 
Georgescu și 
păstrat posturile 
filtrat în careu.

POLITEHNICA 
cat trei oameni

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NU UITAȚI ! ASTAZI ȘI MII- 

NE vă mai puteți procura bilete 
pentru tragerea obișnuită de vi
neri 31 martie 197S ><

LOTO j

două 
mult 
activ

a înregistra' 
pe extreme 
funcție de

Lucescu. 
și nu

Gh. 
nu și-au 
s-au in-

IAȘI 
pe

a încer- 
extreme. 

Nemțeanu a realizat cîteva con
traatacuri spectaculoase. ratind 
insă trei situații clare, singur cu 
portarul, ei fiind înlocuit în min. 
72 cu un mijlocaș (Banu). Pe 
stingă, Cernescu nu s-a prea vă
zut in cele 55 de minute cit a e- 
vol jat ; înlocuitorul lui, Costea, 
extremă de viteză și cu pătru-n- 

a fost folosit 
puțin, el Intrînd în joc, 
insuficient pregătit. 
REȘIȚA, formația care 
cindva jocul aripilor, p 
clasicele sale 

L și I. Florea.

deri periculoase, 
destul de 
se pare, :

F.C.M. : 
relansase 
prezentat 
Atodiresei 
mai proaspăt, dar ambii 
lu*vie din epoca bună a 
lor.

Acesta a fost tabloul 
lor in ultima etapă. Am vrea să 
credem că după întrerupere, jo
cul ofensiv va fi mult îmbunătă
țit. atît Ta n>.-n'ul extremelor cla
sice cit și la cele de circum
stanță.

extreme 
primii’ 

sub evo- 
reștțeni-

extreme

Vă reamintim că Ia tragerile 
obișnuite Loto :
• se efectuează 2 extrageri în 

continuare ;
• se extrag 18 numere din 90 ;
• se acordă categorii unice de 

cîștiguri pe întreaga tragere ;
• in cadrul valorii unitare a 

ciștigurilor se pot obține autotu
risme „Dacia 1300“ ;
• se poate cîștiga și cu 3 nu

mere din cele 18 extrase.
Se participă la ambele extra

geri pe bilete de 5 lei varianta 
simplă. Pe bilete completate cu 1 
variantă combinată cu 5 lei sau 
1 combinație „cap de pod“, achi
tată 100% sau 25% și calculată 
cu 5 lei varianta simplă compo
nentă se pot obține importante 
suite de cîștiguri. Participînd cu 
nai multe bilete vă măriți șan
sele de cîștig !

Tragerea Pronoexpres de as
tăzi va fi televizată de la ora 
3,25. Rezultatele vor fi transmise 
•-i la radio în cursul serii.
CiSTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 26 MARTIE 
978. Categoria 1 (13 rezultate) :
".25 variante a 2.247 lei. catego- 

"ia 2 (12 rezultate) : 1.415,25 va
cante a 323 lei Cîștigul de ca
tegoria 3-a fiind sub plafonul 
pinim de 40 lei, conform regula
mentului fondul acestei categorii 
a fost atribuit celorlalte două.
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Promoția 1958 a I.E.F.S. 

organizează — cu prilejul 
împlinirii a 20 de ani de la 
absolvire — o întîlnire co
legială în ziua de 24 iunie 
1978, ora 10, la sediul 
I.E.F.S., din Str. Maior Ene 
nr 1?. sector 6. Relații la 
telefoanele 87.11.53 (T. Pe- 
nea) sau 50.21.07 (M.
Birsan).
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CAMPIONATELE EUROPENE PRINCIPALUL OBIECTIV
AL REPREZENTATIVELOR NOASTRE DE BASCHET

Competițiile oficiale ale bas
chetului din țara noastră se re
zumă în aceste zile la diviziile 
A (masculin) și B. In schimb, 
bogată este activitatea de pre
gătire a participării reprezenta
tivelor României la intrecerile 
internaționale de amploare. Cel 
mai important obiectiv pentru 
echipa națională de senioare 
este campionatul european, pro
gramat să se dispute în Polonia, 
între 20 și 30 mai. Pinâ atunci, 
sub îndrumarea antrenorilor Si
gismund Ferencz si Gligore 
Costescu, baschetbalistele noas
tre fruntașe vor lua parte 
la stagii de pregătire, la tur
nee de verificare (printre al
tele. la Lodz și la Halle) și vor 
susține examenul (ușor. după 
părerea noastră) al turneului de 
promovare din Israel (Tiberia, 
15—18 aprilie), alături de selec
ționatele Olandei și țării gazdă 
(promovează primele două cla
sate). Tot campionatul euro
pean (22—30 august. Rosetto- 
Italia) îl constituie și obiectivul

WriANIl. lOtlil J
LA €. E. DE HOCHEI,

GRIPA D. PENTRU JUNIORI
BRUXELLES, 28 (Agerpres). — 

Selecționata României s-a clasat 
pe locul trei în campionatul eu
ropean de hochei pe gheată 

; (Grupa B) pentru juniori, des
fășurat pe patinoarul artificial 
din Deurne (Belgia).

In ultimul meci, tinerii ho- 
cheiști români au învins cu sco
rul de 7—5 reprezentativa Iugo
slaviei. La sfîrșitul timpului re
gulamentar de joc scorul a fost 
egal: 5—5 (1—2. 3—2, 1—1), vic
toria selecționatei române fiind 
obținută în prelungiri, prin go
lurile marcate de Csata și Marcu. 
Celelalte puncte ale formației 
române au fost înscrise de Coc- 
sis, Toke, Csata, Chirițâ și 
Todor.

Campionatul a fost ciștigat la 
actuala ediție de reprezentativa

I
ș
i
i

[
■ italiei, care a întrecut în finala
• formația Franței, după prelun- 
. girl și executarea loviturilor de 

*" ~ w trei reprize
2—2 (0—0, 2—1,

formația Franței, după prelun-

f penalitate. După 
scorul era egal : 
1-2).

Alte rezultate : 
5—6 : Austria — 
(0—1, 0—0. 5—2) ; 
7—8 : Danemarca 
(5—1, 5—0, 5—1).

pentru locurile
Olanda 3—3 

pentru locurile 
— Belgia 15—2

lotului de juniori (antrenori : 
D. Evuleț-Colibaba, A. Baltag și 
H. Mărțișor), care, însă, va tre
bui să treacă testul dificil al 
turneului de calificare de la Tg. 
Jiu (12—16 aprilie), unde va a- 
vea concurenți la calificare pe 
juniorii din Austria. Elveția, 
Grecia și Israel (se califică pri
mele două echipe).

Reprezentativa noastră de ju
nioare „mici" (antrenori: Gh. 
Roșu și Ileana Ghiță) urmărește 
o evoluție cit mai bună la cam
pionatul european din Spania 
(14—25 august, la Cuenca), dar 
pînă atunci va participa la cî- 
teva turnee-test, precum și la 
Balcaniada din Iugoslavia (luna 
iulie).

Pentru lotul reprezentativ de 
seniori (antrenori : D. Niculcs- 
cu, M. Nedef și II. Tursugian), 
ținta principală este în acest an 
Balcaniada din Turcia (7—11 
mai, la Bursa), insă toate pre
gătirile și verificările vor fi 
efectuate în perspectiva campio
natului european din anul 1979. 
Demn de subliniat că federația 
intenționează să organizeze 
două turnee internaționale în 
țara noastră : „Cupa Mării Ne
gre" (în luna august, la Con
stanța) șl „Cupa Bucureștiu- 
lui" (în luna decembrie). Spe
răm că eforturile vor fi încu
nunate de succes și că amatorii 
de baschet vor putea vedea mai 
des evoluînd reprezentativa 
României și nu doar din 5 în 3 
ani, cu prilejul campionatelor 
balcanice, așa cum se întîmplă 
de multă vreme.

VIITOAREA EDIțiE

Congresul Uniunii Europene de 
tenis de masă a hotărit ca viitoa
rea ediție a C.E. (1980) să se 
organizeze la Berna. Congresul a 
reales pe Jupp Schlat (R. ~
Germania) ca • ■ •
Josef Nekvasil 
vicepreședinte, 
noastre. Sever 
ales în Comitetul Executiv, Iar 
Gheorghe Enaclie în comisia 
pentru probleme’ de planificare, 
medicale și administrative.

F. 
președinte și pe 
(Cehoslovacia) ca 
Din partea țării 
Dăneț a fost re-

ANTRENORUL FRANCEZ MICHEL HIDALGO CONFRUNTAT

Cea mai frumoasă comportare 
tricolorilor francezi la cam-a

pionatele mondiale datează de 
la ediția suedeză (1958), cind, 
in lupta pentru locul trei, echi
pa Franței a dispus cu 6—3 de 
reprezentativa R. F Germania. 
Cine nu-și mai aduce aminte 
de celebrul atacant Fontaine 
(golgeterul de atunci al cam
pionatului, cu 13 goluri, de 
Kopa sau de Jonquet ? După 
alți opt ani. Franța reușește să 
se califice pentru turneul din 
Anglia, unde nu mai poate re
peta 
tă în 
după 
vară,
galic" vor fi prezenți la „El 
Mundial" din Argentina, în pri
ma grupă, alături de formații 
puternice : reprezentativa țării 
gazdă, Italia și Ungaria.

Opinia acreditată în cercurile 
fotbalistice franceze este că e- 
chipa reprezentativă face parte

însă performanța obținu- 
Scandinavia. Și iată că, 
o absență de 12 ani, in 
reprezentanții „cocoșului 
vor fi prezenți la

AZI, PENULTIMUL ACT

IN CUPELE EUROPENE
Astăzi, prin jocurile tur ale 

semifinalelor cupelor europene, 
intrăm în penultima fază a aces
tor interesante competiții rezer
vate echipelor de club. Ce ne 
rezervă programul de azi T Me
ciuri interesante și deosebit de 
echilibrate, dintre care unul se 
află, firește, în centrul atenției, 
cel dintre Borussia tâdnchenglad- 
bach și F.C. Liverpool, reeditarea 
finalei C.C.E. desfășurată anul 
trecut, la Roma. Celălalt joc din 
Cupa Campionilor va opune pe 
Juventus Torino lui F.C. Bruges.

în Cupa Cupelor, Dinamo Mos
cova va primi replica echipei 
Austria Viena, iar Twente 
Enschede întîlneșle într-o partidă 
echilibrată pe S.C. Anderlecht.

In Cupa U.E.F.A. o partidă în
tre două echipe cu „firmă*, cea 
dintre P.S.V. Eindhoven și C.F. 
Barcelona, precum și alta între re
velațiile acestei ediții, pentru pri
ma oară prezente în semifinale, 
Grasshoppers ZUrich și Bastia.

dintre outsideri, chiar dacă forța 
de joc a seleeționabililor a cres
cut considerabil. „Nu plecăm 
deloc cu complexe, ci dimpotri
vă, vrem să ne comportăm ono
rabil, pentru a da statisfacție 
suporterilor noștri', a declarat 
Michel Hidalgo, antrenorul echi
pei.

Cum își pregătește Hidalgo 
„trupa" pentru confruntarea de 
peste ocean ? El se bazează în 
primul rînd pe acei jucători 
care, în fond, i-au adus califi
carea : Platini, „jolly- jockerul" 
echipei, această „sfirlează" care 
întruchipează jucătorul complet, 
prezent pe tot terenul, clarvă
zător, tehnician prin excelență 
și marcator ; pe Bathenay, Tre- 
sor, Lacombe, Rocheteau și pe 
alții mai tineri, ca Baronchelli, 
Berdoll și Six, care în meciul 
amical cu Portugalia — intro
duși în ultimul moment în lot 
— au dat deplină satisfacție. 
De notat că, în meciul cu ibe
ricii, francezii (învingători cu 
2—0) au aliniat o echipă din 
care au lipsit nu mai puțin de 
șapte titulari (prezenți în preli
minariile de anul trecut), acum 
accidentați. Urmărind meciul 
viitorilor adversari ai echipei 
sale la C.M. de la Mar del Pla
ta (2 iunie), antrenorul italie
nilor, Enzo Bearzot, a afirmat : 
„Admir elanul și forța de joc 
a francezilor, dar am rezerve în 
ceea ce privește tehnica și tac
tica lor de joe...“. Dar, să nu 
uităm că, nu de mult, reprezen
tativa Franței a jucat foarte 
bine în meciul amical de la 
Neapole, cu Italia (2—2), și nici 
faptul că anul trecut, din cele 
opt întîlniri internaționale, ea 
nu a pierdut decît una, cu Ir
landa...

Programul lui Hidalgo preve
de, firesc, urmărirea atentă a 
jucătorilor din lot în meciurile 
de campionat, reunirea lor pe
riodică, cu care ocazii se vor

CELEBRUL RUGBYST
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Idei noi in voleiul international

SPRE O FORMULĂ 3+3 LA
Cu aproape doi ani în urmă, 

arătam Intr-un comentariu că 
marile victorii voleibalistice In
ternationale au aparținut tacticii. 
Mai precis ideilor tactice nova
toare. Intre argumentele pe care 
le aduceam atunci în sprijinul 
acestei opinii, cel mai concludent 
era acela oferit de ascensiunea 
progresivă „ergo propter hoc" a 
echipei masculine a Japoniei, în 
decurs de opt ani, pe treptele de 
bronz, argint și aur ale primelor 
trei ediții ale turneului olimpic : 
Tokio 1964 — Ciudad de Mexico 
1968 — Miinchen 1972. La baza 
acestei ascensiuni (pînă atunci 
formația niponă nu figura între 
echipele de primă mînă ale vo
leiului mondial) a stat creativi
tatea cu conținut tactic, ideea no
vatoare a unui antrenor devenit 
ulterior celebru : Yasutaka Mat
sudaira, 
fecționat formula cu 5 trăgători 
și un ridicător-coordonator de 
joc (excelentul Nekoda, care a 
însemnat pentru volei omul după 
care și pentru care s-a creat sis
temul).

care a introdus și per-

MECIUL
KARPOV KORCINOI

Recent, părintele formulei 5+1, 
acum președinte al Comisiei an
trenorilor din F.I.V.B. și apre
ciat comentator al radioului și te
leviziunii nipone, afirma, în ca
drul unei suite de interviuri acor
date revistei cubaneze „Listos pa
ra vencer“, câ „formula 5+1 
pe care am folosit-o la J.O. de la 
MUnchcn a fost suficientă pen
tru a cîștlga medalia de aur în 
1972, dar la viitoarele Jocuri de la 
Moscova va fi necesar să se uti
lizeze formula 3+3“. Afirmația 
pare cu atît mai surprinzătoare 
cu cît aparține celui ce revolu
ționase voleiul tocmai în sens in
vers, renunțînd la unul din cei 
doi ridicători tradiționali !

„Prognoza* lui Matsudaira nu 
este, insă, deloc lipsită de inte
res, o atare evoluție spre siste
mul cu trei trăgători și trei ridi
cători rezultînd ca plauzibilă în 
febra căutărilor ce au drept scop 
găsirea unor și mai eficiente mo
dalități tactice de exprimare a 
echipelor care țintesc medalii o- 
limpice. Dealtfel, acum, cînd sis
temul 5+1 a parcurs deja de la 
un capăt la altul ierarhia volei- 
balistică mondială, nu trebuie să 
ni se pară hazardată o asemenea 
idee nouă. Mai cu seamă dacă 
avem în vedere faptul câ formula 
5+1 prezintă si riscul ca, în mo
mentul cel mai important, acel

J.O. 1980?
„unu”, coordonatorul prim (a fost 
recent cazul lui Oros, care nu a 
putut participa la C.E. din Fin
landa) să devină indisponibil. în
locuirea sa diminuînd din poten
țialul echipei respective.

Tendința spre un sextet cu mai 
mulți ridicători am observat-o și 
în campionatul nostru. Acum doi- 
trei ani am zimbit neîncrezători 
cînd maestrul emerit al sportu
lui Aurel Drăgan trimitea in te
ren mai mult de doi ridicători 
(in unul din meciuri, de pildă, 
prin schimbările efectuate, sex
tetul său număra 5 ridicători si 
un singur trăgător !). Desigur, 
antrenorul Stelei exagera, dar o 
făcea poate in intenția zdrunci
nării unor canoane, a schimbării 
unor mentalități prea conformis
te. Iar faptul că nu a obținut 
roadele așteptate atunci, cînd a- 
vea o echipă în formare, nu se 
datora atit unor cusururi de fond 
ale Ideii ca atare, cit faptului că 
Drăgan nu dispunea de niște ri
dicători formați, cu calitățile pe 
care trebuie să le întrunească eh 
în viziunea aceluiași Matsudaira, 
în sistemul 3+3. Această chestiu
ne merită însă o tratare aparte, 
cu raportări ia locul și rolul ri

dicătorului coordonator In volei
ul nostru...

Aurelian BRE3EANU
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Prima partidă, ia 16 iulie
Președintele Federației inter

naționale de șah, dr. Max 
Euwe, a confirmat, în cadrul 
unei conferințe de presă ținută 
recent la Amsterdam, că me
ciul dintre Anatoli Karpov și 
Viktor Korcinoi, pentru titlul 
mondial, se va disputa, cu în
cepere de la 16 iulie în locali
tatea Bagyo, din Filipine. După 
cum se știe, la organizarea a- 
cestui meci îsi depuseseră can
didatura și alte orașe din Olan
da, Anglia. R. F. Germania, Ita
lia, Austria, Canada.

Conform noului regulament 
adoptat de Congresul F.I.D.E. 
de la Caracas, meciul Karpov — 
Korcinoi se va juca pînă la 
6 victorii, remizele neluîndu-se 
în considerație, iar numărul 
partidelor va fi nelimitat.

AUTO • „Raliul Safari" s-a în
cheiat Ia Nairobi cu succesul 
francezilor Jean-Pierre Nicolas și 
Jean-Claude Lefevre („Peuge- 
ot-504“), urmați de Vic Preston 
— John Lyall (Kenya), pe ..Por
sche-911“ și Rauno Altonen (Fin
landa) — Lofty Drews (Kenya), 
pe „Datsun-4.

BASCHET • Meciurile dispu
tate la Tampere în turneul de 
calificare pentru C.E. (feminin) : 
Ungaria — Finlanda 102—51, Sue
dia — Danemarca 65—61 (după 
prelungiri). Selecționatele Unga
riei și Suediei s-au calificat pen
tru faza finală a C.E. progra
mată în luna mai în Polonia.

CANOTAJ • Cea de-a 124-a 
ediție a cursei pe Tamisa dintre 
echipele Universității Oxford și 
Cambridge s-a încheiat cu victo
ria studenților de la Oxford.

FOTBAL • Peste 15 000 de spec
tatori au urmărit la Montaigu 
(Franța) finala turneului interna
țional de fotbal pentru juniori, 
în care echipa Angliei a învins 
cu scorul de 2—0 selecționata Is

raelului. Pe locurile următoare 
s-au clasat echipele R.F.G., Por
tugaliei, Franței, Olandei. Româ
niei. S.U.A. • Tn preliminariile 
turneului U.E.F.A. (juniori) : Gre
cia — R.D. Germană 1—1 (0—0).

HOCHEI • La Rockland (Onta
rio) selecționata locală de ama
tori a fost învinsă de echipa R.F. 
Germania cu 8—2.

disputa trei meciuri internațio
nale, sîmbătă 1 aprilie cu Bra
zilia, la 11 mai cu Iran și la 19 
mai cu Tunisia, iar selecționata 
secundă — în care vor figura, 
desigur, jucători aflați și ei în 
atenția antrenorului principal 
pentru C.M. — va juca în com
pania echipei României, vineri, 
la Rouen. Din lotul 
pentru acțiunile din 
săptămînă fac parte.
alții : Baratelli (portar), Jan- 
vion, Lopez, Rio (fundași). Mi
chel, Six, Guillou, 
(mijlocași), Lacombe, 
Gemmrich (atacanți).

Stagiul comun de 
preconizat pentru luna 
fost contramandat, cel 
pentru aprilie fiind, încă, sub 
semnul întrebării, datorită pro
gramului încărcat al echipelor 
de club. Pe Hidalgo îl preocupă 
în mod deosebit problema acci
dentărilor din ultima perioadă 
a campionatului. „Dacă seria 
neagră a indisponibilităților se- 
lecționabililor va continua — in 
meciul cu Portugalia n-au pu
tut fi folosiți Tresor, Platini, 
Bathenay, Rocheteau, Dalger. a- 
dâugîndu-li-se, apoi Rey — nu 
cred că vom mai putea vorbi 
de o plăcută surpriză in Ar
gentina", a spus recent antreno
rul echipei Franței.

Și, în final, o știre de ulti
mă oră, care interesează echi
pa României ce va face o „esca
lă" în Franța în drumul său 
spre Buenos Aires : printr-un 
telex adresat federației argen- 
tiniene de către președintele 
clubului Sanit Etienne, s-a a- 
nunțat că internaționalului ar
gentinian Oswaldo Piazza i s-a 
permis să se alăture lotului re
prezentativ argentinian chiar 
din această săptămînă, așa incit 
este posibil ca stoperul de la 
Saint Etienne să evoluezț la 
Buncos Aires, la 5 aprilie, con
tra echipei României. ..

convocat 
această 
printre

Sahnoun 
Berdoll,

pregătire 
martie a 
prevăzut

CARE REGRETA FOTBALUL
Intr-o casă săfăcăc oasă dintr-un cartier de periferie din Swansea și-a 

petrecut copilăria și adolescența. In mijlocul minerilor și muncitorilor, 
fiu de miner ajutat de mama sa, cu prețul unor mari sacrificii, să-și 
găsească un drum în viață conform dorinței șî aptitudinilor lui. A 
ajuns profesor de educație fizică, dar nu i-a uitat pe toți ai săi, a 
căror vioțâ este din ce în ce mai grea, Patru mii de oameni au fost 
recent amenințați că vor fi concediați, urmind să trăiască de azi pe 
mîine, din ajutorul de șomaj. Din puținul pe care-l au, oamenii sim
pli din regiune pun deoparte banii de intrare pentru meciul de rugby 
și pentru berea de după, singurele prilejuri cînd mai pot alunga no
ianul de gînduri, noicnul de griji.
„Niciodată nu om invocat norocul, singurul lucru pe care l-am ur

mărit a fost să pot oferi a lor mei siguranța zilei de mîine. Mi s-ou 
oferit, odată cu lansarea, mulți bani ca sâ joc in Rugby League, da» 
asta ar fi însemnat sâ plec la Leeds sou Manchester, dar eu n-am 
vrut lă-mi părăsesc meleagurile natale. Cind rugbyul a eșuat in ten* 
tativa de a mâ racola, și-a încercat șansa fotbalul, căci cu ani in 
urma le practicam deopotrivă. Cred câ aș fi reușit și in marea per
formanță a soccerului, am avut chiar momente de cumpănă. Astfel, 
acum șapte ani, cunoscutul club de fotbal din prima ligă Manchester 
City m-a contactat pentru un stagiu de verificare. Peste trei ani și-a 
reînnoit propunerea, urmind sâ mâ antrenez și sâ evoluez acolo timp 
de trei sâptâmîni. Prietenul meu, fotbalistul Francis Lee, îmi dădea 
ghes. Am considerat insâ că eram prea bâtrin pentru fotbal. Nu și 
pentru rugby... Sâ nu credeți câ n-am avut perioade cînd am re
gretat r*.

Și a rămas acasă, admirat și iubit de ai săi pentru valoarea umana 
și sportiva, pentru fidelitate. „Imi place sâ trâiesc aici, spune el, în 
liniște, in casa de pe faleza de la Porthcawl. Aerul mării este „dopin
gul* meu. Mâ compar mereu, pe iarba grasa de acasă, cu coechi
pierul și prietenul meu, aripa JJ. Williams, fost sprinter și component 
al ștafetei Țârii Galilor, care alerga pe „sută** 10,4 secunde. La 30 
de ani am viața înaintea mea. Și atita timp cît VOI simți bucuria de 
a juca, ca și acum, voi continua...**.

La ieșirea de pe stadion este asaltat de zeci și zeci de copii, c<re 
se uită la el ca la un idol. In recenta ediție a „Turneului celor 5 
națiuni*1 a fost din nou printre cei moi buni jucători ai echipei Țării 
Galilor, cîștigătoare a competiției, în care n-a cunoscut înfrîngerea. 
Este cel mai bun mijlocaș la grămadă, din lume, Gareth Edwar
ds. Cel care, jucînd neîntrerupt 11 ani în echipa reprezentativă, timp 
in care a susținut 53 de portide și a înscris 20 de încercări, a fost 
desemnat jucătorul rw. 1 a! „Turneului celor 5 națiuni". Rugbystul 
core a cunoscut gloria, dar care, la apogeul carierei sale, nu uită 
și mai regretă fotbalul...

Paul SLAVESCU«MM.
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raszto (Ungaria) 100 m spate — 
58,92 ; Anett Fiebig (R.D.G.) 200 
m delfin — 2:15,05 ; Agnes Fodor 
(Ungaria) 100 m spate — 66,11 ; 
Brigitte Wăchtler (R.D.G.) 200 m 
liber — 2:04,12 ; Irina Bogdanova 
(U.R.S.S.) 100 m bras — 1:12,37 ; 
Brigitte Wăchtler 800 m — 8:56,24; 
Olga Klevakina (U.R.S.S.) 200 m 
mixt — 2:22,06 • în turneul de

• TELEX • TELEX • TELEX ®
NATAȚIE • In concursul de 

înot de la Leeds (bazin de 50 
m) : Michelle Ford (Australia) 
400 m liber — 4:14,57 ; Glenda 
Robertson (Australia) 100 m spa
te — 63,42 ; Margaret Kelly (An
glia) 100 m bras — 1:13,11 ; Guri 
Kogstad (Norvegia) 100 m liber 
— 59,02 ; Roger Pyttel (R.D.G.) 
200 m delfin — 2:03,75 ; Borut Pe- 
trici (Iug.) 1500 m liber — 15:49,33. 
• La Leningrad (în bazin de 
50 m) : Andrei Krîlov (U.R.S.S.) 
200 m liber — 1:52,92 ; Zoltan Ver-

polo de la Edmonton (Canada) : 
Iugoslavia — Mexic 14—4 ; S.U.A.
— Canada 6—3; Ungaria — Cuba 
11—6.

SCHI • Tată clasamentele fina
le ale „Cupei Europei" masculin: 
1. Leonardo David (Italia) — 160 
p ; 3. Silvano Meii (Elveția) — 
110 p ; 3. Jan Bachleda (Polonia)
— 110 p ; feminin : 1. Christine 
Loike (Austria) — 120 p ; 2. Ger- 
linde Stixner (Austria) — 75 p ; 
3. Lea Solkner (Austria) — 70 p. 
• Cursa „maraton" pe distanța

de 54 km de la Murmansk, a fost 
cîștigată de Nikolai Bajukov 
(U.R.S.S.) în 3h02:22, urmat de 
cehoslovacul Irji Beran — 3h02:5O 
• Concursul de sărituri de la 
Feldberg (R.F.G.) a revenit lui 
Henry Glass (R.D.G.) cu 234,6 p 
(sărituri de 87 și 85.5 m).

SCRIMA • Campionatele mon
diale pentru tineret s-au înche
iat la Madrid cu proba indivi
duală de spadă, cîștigată de nor
vegianul Nills Koppang cu 5 v, 
urmat de Alexandr Mogaev 
(U.R.S.S.) cu 4 v și Piotr Jablow- 
ski (Polonia) — 3 v.

tenis • în primul tur la 
Milano : Ocleppo — Dent 3—6. 
7—5, 6—3 ; Fibak — Scanlon 6—2, 
6—3 Î Fillol — Lewis 5—7, 7—6,
6— 2 ; Franulovici — J. Lloyd 3—6,
7— 6, 6—4 ; Barazzutti — Dibley 
6—4, 4—6, 6—3.

VOLEI • „Cupa Primăverii*1 
s-a încheiat la Nottingham cu 
victoria Belgiei, care a întrecut 
în finală cu 3—0 echipa Finlan
dei. Pentru locul 3 : Suedia — 
Italia 3—0.
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