
IERI S AII INCHHAT LUCRĂRILE 
CONFERINȚEI PI IARĂ 

A PREȘEDINȚILOR CONSILIILOR POPULARE 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

a rostit o amplă cuvîntare 
primită cu larg interes și deplină aprobare

Desfășurate în prezenta to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
lucrările Conferinței pe țară a 
președinților consiliilor populare 
s-au încheiat, la 31 martie, în 
Capitală, marele forum adop- 
tînd, după largi și rodnice dez
bateri, botăriri de o primă im
portanță pentru ațtivitatea or
ganelor locale ale puterii și ad
ministrației de stat, pentru pro
gresul economic al patriei, pen
tru prosperitatea tuturor jude
țelor, orașelor și comunelor, 
pentru înflorirea vieții noastre 
sociale și spirituale, pentru 
grandioasa operă ce o ctitorim 
— societatea socialistă multila
teral dezvoltată.

Participanții la forumul pre
ședinților consiliilor populare, 
care reprezintă, în fapt, pe toți 
locuitorii patriei, au intimpinat, 
vineri dimineață — ca și în 
zilele precedente ale Conferin
ței — pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului și 
statului, la sosirea în sală, cu 
multă căldură și însuflețire. Mi
nute în șir au răsunat ovații 
puternice, urale neîntrerupte, 
asistența aclamind îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.“-

Prima ședință de dimineață a 
fost condusă de tovarășul Du
mitru Sandu, președintele Con
siliului popular orășenesc Zim- 
nicea, județul Teleorman.

In continuare, lucrările Con
ferinței au fost conduse de to
varășul Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Prin votul lor unanim, parli- 
cipanții au adoptat, apoi. Rezo
luția și Chemarea Conferinței 
pe țară a președinților consili
ilor populare, documente ce vor 
fi definitivate pe baza orientă
rilor și indicațiilor cuprinse în 
cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la acest forum, a ob
servațiilor și propunerilor făcu
te in cadrul dezbaterilor. Re
zoluția și Chemarea vor fi dale 
publicității.

în luna mai,

in Capitală

IMPORTANT
CONCURS

INTERNAȚIONAL 
STUDENȚESC 

DE GIMNASTICĂ 
în organizarea Uniunii Aso

ciațiilor Studenților Comuniști 
din România (UASCR), în zi
lele de 19—21 mai se va des
fășura la București reuniunea 
Comitetului Executiv al Fede
rației Internaționale a Sportu
lui Universitar (FISU), în ca
drul căreia vor fi discutate pro
bleme legate de viitoarele com
petiții internaționale studențești, 
printre care în prim-plan se 
află Universiada din 1979, din 
Mexic.

Cu prilejul acestei reuniuni 
studențești se va organiza în 
București un mare concurs in
ternațional de gimnastică, la 
care au fost invitate să parti
cipe echipe reprezentative stu
dențești din 27 de țări ale lu
mii, între care toate fruntașele 
Universiadei de la Sofia din 
anul 1977.

Selecționatele studențești de 
țări vor fi alcătuite din cîte 
două gimnaste și doi gimnașți, 
iar programul concursului pre
vede numai exerciții liber alese.

Gazda importantului eveni
ment de gimnastică al lunii mai 
va fi sala Floreăsca, unde în
trecerile se vor desfășura în zi
lele de 19—21.

Exprimînd dorința tuturor 
participanților, tovarășul Con
stantin Dăscălescu a adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
rugămintea de a lua cuvintul in 
încheierea Conferinței pe țară 
a președinților consiliilor popu
lare.

In aclamațiile participanților, 
in entuziasmul și însuflețirea 
generală, ia cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Ampla cuvîntare a secretaru
lui general al partidului este 
urmărită cu deosebită atenție, 
cu larg interes și* deplină apro
bare, ca l'iind subliniată, în re
petate rinduri, cu vii și înde
lungi aplauze, eu urale și ovații.

La sfîrșitul cuvîntării, în sală 
domnește o atmosferă care re
levă vibrant dragostea fierbinte 
și încrederea profundă a tutu
ror cetățenilor patriei, fără deo
sebire de naționalitate, în glo
riosul nostru partid comunist, 
conducătorul încercat al po
porului pe calea luminoasă a 
socialismului și comunismului, 
în secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a cărui pilduitoare viață și 
activitate revoluționară este in
disolubil legat tot ce se fău
rește în România de azi, spre 
gloria și măreția ei. Făcindu-se 
ecoul acestor sentimente, parti
cipanții scandează neîn
trerupt „Ceaușescu — P.C.R.“, 
„Ceaușescu și poporul". In aceas
tă impresionantă manifestare 
își găsesc o expresie nemijlocită 
coeziunea strînsă a tuturor fi
ilor țării in jurul partidului și 
al secretarului său general, u- 
nitatea și forța națiunii noastre 
socialiste, deplina concordanță 
intre năzuințele poporului și 
politica partidului.

In numele milioanelor de ce
tățeni ai patriei, pe care-i re
prezintă in marele forum, par
ticipanții au exprimat angaja
mentul ferm dc a transforma 
in fapte importantele sarcini și 
orientări cuprinse in cuvintarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
in hotăririle Conferinței pre
ședinților consiliilor populare, 
dc a mobiliza întregul potențial.

Mîine, în finalele de cros

LA CRAIOVA SE DECERN
18 TITLURI DE CAMPIONI

Pe traseul amenajat pe hipo
dromul din Parcul Poporului 
din Craiova se vor desfășura, 
duminică, întrecerile finale ale 
campionatelor republicane de 
cros pe 1978. în program figu
rează următoarele probe : ora 
9 — junioare III (1G00 m), ora 
9,20 — juniori III (4 000 m), ora 
9,50 — junioare II (1800 m), 
ora 10,10 — juniori II (5 000 m), 
ora 10,45 — junioare I (2 000 
m), ora 11,05 — juniori I (6 000 
m), ora 11,35 — tineret (8 000 
m), ora 12,05 — senioare (4 000 
m) și ora 12,30 — seniori
(12 000 m). La fiecare din aceste 
9 categorii vor fi întocmite cla
samente individuale și pe e- 
chipe, aceasta însemnînd că, la 
Craiova, vor fi decernate mîine 
18 titluri de campioni naționali.

în cursele seniorilor cele mai

„PATRULATERUL" 
Șl CAMPIONATELE

Astăzi, începînd de la ora 9, 
sala Floreasca II din Capitală 
va găzdui tradiționala confrun
tare a floretei feminine, „pa
trulaterul" Franța — Italia — 
România — Ungaria.

Duminică dimineața, începînd 
de la ora 8, se vor desfășura 
pe aceleași planșe asalturile 
Campionatelor internaționale ale 
României. Scrimerelor din cele
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Și in acest sfirșit de săptămină

NUMEROȘI PARTICIPANT! DE TOATE VÎRSTELE 
LA ÎNTRECERILE EDIȚIEI DE VARA A „DACIADEI"
Cu fiecare săptămină care 

trece, cresc în amploare com
petițiile fazei de masă ale edi
ției de vară a „Daciadei". In
diferent de starea timpului, în- 
fruntînd adesea ploaia și fri
gul, tot mai mulți copii șî ti
neri se prezintă la startul cro
surilor de masă sau altor pro
be atletice, la tot mai numeroa
sele competiții organizate la 
sporturi individuale sau jocuri 
sportive specifice sezonului.

Acordînd prețuirea cuvenită 
„Daciadei", cea mai mare com
petiție națională, puternic sti
mulator al participării cetățe
nilor de toate vîrstele la o ac
tivitate sportivă susținută și 
sistematică, organizațiile și or
ganele sportive, în strînsă con
lucrare cu cele de tineret, cu 
sindicatele, cu inspectoratele 
școlare ș.a., asigură o gamă bo
gată și variată de manifestări 
sportive, cu accent pe formele 
simple, larg accesibile, practi
cate în aer liber.

PERFORMANȚE DE VALOARE MONDIALĂ 
ÎN PRIMA l\ A CAMPIONATELOR DE NATAȚIE

C. Bunaciu 2:14,76 -
HUNEDOARA, 31 (prin tele

fon). înotătoarele noastre au 
intrat de mai multă vreme în 
elita mondială. A venit, iată, 
și timpul ca recordmanele țării 
să atace cu curaj pozițiile de 
frunte și să nu se mai mulțu
mească doar cu... noi recorduri 
naționale. Și prilejul le-a fost 
oferit chiar de prima reuniune 
a campionatelor naționale in 
bazin acoperit, care au început 
vineri dimineața în superba 
piscină (25 m) din localitate.

multe șanse de victorie le au : 
Ilie Floroiu (campionul anului 
trecut), Aurel Niculescu și Pe
tre Lupan ; Maricica Puică, Fița 
Lovin, Georgeta Gazibara, An- 
toaneta Iacob (patru dintre 
componentele formației Româ
niei, campioană mondială la 
Glasgow; Natalia Mărășescuva 
concura duminică la Milano, la 
crosul „celor 5 mori", alături 
de Grete Waitz, Tatiana Ka- 
zankina etc.) ; Eugen Ionete, 
Gheorghe Neamțu, Lilian Smeu.

Echipele feminine, la toate 
categoriile, sînt formate din cîte 
4 alergătoare, dintre care punc
tează primele trei, iar la băr
bați formațiile sînt alcătuite din 
6 concurenți (5 la juniori III) 
dintre care primii patru vor fi 
luați în evidentă la întocmirea 
clasamentelor generale.

Azi și mîine, în sala Floreasca

FRANȚA - ITALIA - ROMÂNIA - UNGARIA 
INTERNATIONALE DE FLORETĂ FEMININ

patru țări amintite mai sus li 
se vor alătura cele din repre
zentativele Bulgariei, Cehoslova
ciei, Cubei și Poloniei, în pri
mul tur aliniindu-se la start 
72 de floretiste. Printre ele fi
gurează nume recunoscute în 
scrima internațională: Ildiko 
Tordasi (Ungaria), campioană o- 
Iimplcă la Montreal 1976, Ka
tarina Raczova (Cehoslovacia),

Ca în fiecare săptămină, re
dactorii noștri au luat legătura 
telefonică cu cîteva consilii ju
dețene pentru educație fizică și 
sport și au aflat că, azi și mîi
ne, vor fi organizate mult mai 
multe și mai interesante între
ceri sportive de masă față de 
săptămină trecută. Un program 
cuprinzător de asemenea mani
festări am aflat că și-au făcut 
județele Alba, Buzău, Dolj, Ba
cău, Olt, Galați, Cluj, Mehedinți, 
Sibiu, Neamț, Prahova, Vîlcea, 
ca și Capitala. Redactorii noștri 
vor fi prezenți și în aceste zile în 

multe din aceste județe, pen
tru a relata despre modul cum 
sînt organizate și cum se des
fășoară întrecerile, despre cali
tatea muncii consiliilor asocia
țiilor și cluburilor, organelor și 
organizațiilor sportive și cu a- 
tribuții din orașele și județele 
respective.

Este îmbucurător să aflăm că 
la startul întrecerilor se. vor 
alinia participanți de toate

200 m spate, C. Hoțescu
întrecerile au debutat furtunos. 

Cu fiecare serie ce se desfă
șoară am asistat parcă la o „re
voltă" a concurenților împotriva 
cronometrului elctronic „Delfin" 
care a funcționat ireproșabil.

Camelia Hoțescu este evident 
pusă pe fapte mari. O dove
desc rezultatele de la Hune

doara

Tonul l-au dat brasiștii. Clujea
nul Al. Szabo a înotat 200 m 
în 2:28,58 (record), iar cîteva 
minute mai tîrziu, I. Luca în
cheia distanța în 2:27,90. Finala 
de după-amiază i-a permis lui 
Szabo o frumoasă revanșă. El 
a mers ca un metronom și a 
corectat pentru a treia oară re
cordul țării în această zi : 
2:25,79.

încă din serii am remarcat că 
talentata noastră brasistă Ca
melia Hoțescu este pusă pe 
fapte mari. Ea și-a încheiat 

recenta cîștigătoare a „Trofeu
lui Martini", Veronique Trinquet 
(Franța), fostă campioană mon
dială de tineret, Suzana Arde- 
leanu (România), finalista unor 
mari competiții din acest se
zon, precum și marea speranță 
a scrimei italiene, Dornia Va- 
ccaroni, care nu are decît 15 
ani ! Finala este anunțată pen
tru ora 18,30. 

vîrstele, ponderea principală re
venind și de această dată popu
lației școlare. Dar ne exprimăm 
convingerea că, preocupați de 
organizarea competițiilor școla
re — foarte multe în programul 
acestor două zile —, ca și a fa
zelor orășenești și județene ale 
„Daciadei" de vară la unele ra
muri de sport, factorii de răs
pundere vor acorda aceeași im
portanță întrecerilor în toate a- 
sociațiile sportive și îndeosebi 
în cele din întreprinderi, de pe 
șantiere, din instituții, care an
grenează într-o activitate spor
tivă sistematică întregul tineret, 
pe toți oamenii muncii. Se în
deplinește astfel unul din im
portantele obiective ale „Dacia
dei", menită să contribuie la 
menținerea și întărirea sănătății 
și puterii de muncă, la petrece
rea în mod plăcut și util a 
timpului liber de către toți cei 
care muncesc.

Mir:ea COSTEA

2:37,26 - 200 m bras
dimineață parcursul (200 m) în 
2:41,21 (record), pentru ca în 
finală să explodeze pur și sim
plu, lăsînd întreaga asistență 
entuziasmată : după cele opt 
lungimi, Camelia înregistra 
2:37,26 (a șasea performanță 
mondială a sezonului), corectîn- 
du-și recordul cu aproape 4 se
cunde ! A urmat clou-ul pro
gramului : cursa solitară a lui 
Carmen Bunaciu pe distanța 200 
m spate. Bucureșteanca a por
nit viguros din start — 65,4 pe 
prima sută — și a continuat în 
același ritm. Aplauze furtunoa
se au marcat momentul în care 
crainicul reuniunii a anunțat 
excepționalul record al campi
oanei : 2:14,76, cu 2,24 secunde 
superior vechiului record, a 
doua performanță mondială a 
anului (A. Stille — R. D- Ger
mană — 2:13,26).

O frumoasă dispută ne-au o- 
ferit și Al. Horvath și M. Mati- 
dache la 200 m spate. Cîțiva 
centimetri i-au despărțit pe cei 
doi la sosire, Horvath cîștigînd 
cu 2:08,03, față de 2:08,47 cita 
realizat Mandache, ambii timpi 
situîndu-se sub vechiul record 
(2:08,5). în fine, să mai amin
tim că Irinel Pânulescu (59,33) 
și Z. Oprițescu (53,15), învingă
tori în întrecerile sprinterilor, 
au ratat noi recorduri pentru 
cîteva... miimi de secundă. Pă- 
nulescu s-a revanșat, însă, în 
finala de 800 m, pe care a cîș- 
tigat-o cu 9:00,5, timp superior cu

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. 2-3)

LOTUL OLIMPIC 
DE FOTBAL 
EVOLUEAZĂ 

LA TIMIȘOARA 
în vederea meciului de verifi

care pe care îl vor susține mîi
ne, la Timișoara, în compania 
liderului Diviziei A, Politehnica, 
ieri s-au reunit în Capitală 
componenții Lotului olimpic. 
Antrenorii Cornel Drăgușin și 
Ion Nunweiller vor alcătui echi
pa din următorii jucători : Lung, 
Bucu — portari ; Stancu, M. 
Zamfir, Tilihoi, Zahiu, Lucuță, 
Bărbulescu — fundași ; Stoica, 
Țicleanu, Beldeanu, Mulțescu — 
mijlocași ; Grigore, Radu H, M. 
Răducanu, Vrinceanu — înaintași. 
Partida se dispută pe stadionul 
„1 Mai“, de la ora IU
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IN VIAȚA UNEI SECȚII DE TIR, SELECȚIA TREBUIE MERELE LUI
SĂ DEVINĂ 0 PROBLEMĂ DE FIECARE ZI

STANCU SI»

Finala

li

Convorbire cu Virgil Atanasiu, antrenor federal pentru probele de pistol
— Tovarășe antrenor fede

ral Virgil Atanasiu, există în 
tirul nostru o mai veche 
dispută privind virsta, mai 
mică sau mai mare, de în
cepere a tirului. Unii antre
nori susțin că virsta de 17— 
18 ani este cea optimă, adică 
atunci cinci personalitatea vi
itorului trăgător este contu
rată, și se poate lucra con
știent cu el. O altă cate
gorie...

— ...în care mă număr și eu, 
considerînd că cel mai bine 
este ca tirul să înceapă a fi 
practicat încă de la virsta de 
11—12 ani. Ca sport, tirul nu 
se diferențiază de alte disci
pline în privința calităților ge
nerale ale practicanților săi. Am 
în vedere gimnastica, înotul, 
schiul. Tirul poate fi învățat și 
Ia vîrste mici, stereotipurile di
namice odată învățate la 10—12 
ani putînd fi păstrate cu tre
cerea sportivului la virsta ado
lescenței, a tinereții și a senio- 
ratului.

— Există adopți ai părerii 
că • dată cu trecerea de la 
o virstă Ia alta, date fiind 
caracteristicile psihice și fi
zice mult diferite ale adoles
cenței față de copilărie, ale 
tinereții față de adolescență 
etc., ceea ce a învățat tînă- 
rul sportiv trăgător într-o 
perioadă nu mai poate fi 
valabil in următoarea. Adică 
se muncește inutil. De aceea 
s-au și pierdut multe talente 
care Ia juniorat promiteau 
mult, iar ca seniori 
realizat mai nimic...

— Aceste talente s-au 
dut din motive, ca să le 
așa, extrasportive. Fie că

n-au

9

pier- 
spun 
n-au

mînt-pregătire sportivă, fie că 
au capotat din motive oferite 
cu dărnicie de o viață nespor
tivă, fie — pur și simplu — 
că antrenorii au greșit în pro
cesul de antrenament față de 
acești trăgători.

— înțelegem deci că tirul 
trebuie început la vîrste fra
gede...

— ...iar unul dintre argumen
tele cele mai puternice este 
antrenorul loan Popovici din 
Arad, care a descoperit pe 
Sorin Babii, în vîrstă de 13 
ani, trăgător care a întrecut 
pe mulți sportivi cu state 
mult mai vechi pe standuri de- 
cît ale lui:

— Tragem concluzia — 
normală — că și acțiunile 
de selecție trebuie făcute tot 
din vreme.

— Exact. Procesul selecției 
trebuie să înceapă cu o inves
tigare în masă. Dar hu oricum 
și nu făcută de un singur om, 
ci de un colectiv de specia
liști alcătuit din antrenori, me
dici, psihologi, sociologi, biologi 
și alți oameni de știință. Nu
mai rezultatele lor corelate și 
focalizate asupra a cît mai 
multor copii vor scoate în evi
dență pe viitorul campion. Mai 
mult, dacă antrenorii vor lucra 
cu copii puternici, dîrzi, mobili, 
așa cum este necesar în tir, se 
va scurta și timpul de formare 
a unui trăgător autentic, cres- 
cînd în același timp șansele de 
a scoate mai mulți campioni la 
un număr fix de copii legiti
mați.

— Ce preocupări are fede
rația de specialitate privind 
selecția cu un pronunțat ca
racter științific?

— In momentul de față, un

colectiv de specialiști studiază 
aproximativ 60 de parametri 
funcționali prin care să poată 
fi depistați viitorii campioni în 
tir. Dar este o treabă complexă, 
grea, de pionierat. Cineva din 
această comisie se exprima 
plastic că, întrebuințînd doar 
acești 60 de parametri, „se văd 
doar zidurile cetății și nu ceea 
ce este înăuntru". Așa că, res
pectivul colectiv face eforturi 
pentru a ridica numărul direc
țiilor de cercetare și 'testare 
pînă spre 200.

— In momentul în care 
cluburile vor intra în pose
sia acestui „instrument da 
selecție", alcătuit pe baza 
concluziilor trase, trebuie să 
înțelegem că însăși selecția 
va fi... rezolvată ?

— In mare parte da, cu o sin
gură condiție : ca toate clubu
rile să nu se lase blocate de 
elementele pe care le-au și se
lecționat. Adică să efectueze se
lecția nu după „moda furiei", 
o dată la nu știu cite luni sau 
ani, ci în mod organizat, per
manent. Aș putea spune că se
lecția trebuie să devină, în via
ța unei secții de tir, o problemă 
a fiecărei zile.

Radu TIMOFTE

Ce ne-a arătat

„selecția" lotului

rezistat programului de învăță-

DIN TOATE...
TIMPURILE POATE
Duminica trecută, pe clasicul 

circuit din str. Maior Coravu, 
în cadrul „Cupei Primăverii" la 
marș, Cornel Patușinschi (pre
gătit la clubul Olimpia de o 
altă fostă glorie a probelor de 
marș, D. Paraschivescu), a ob
ținut o performanță excelentă 
pe distanța de 20 km: 1.24:50,8.

înainte de a vorbi despre va
loarea acestui rezultat, de felul 
în care el a fost pregătit, de 
năzuințele viitoare ale autorului 
ei, sînt necesare, credem, cîte
va date biografice, pentru că 
Patușinschi este totuși un nou 
venit în grupul de elită al at
letismului nostru.

S-a născut la Craiova, la 18 
decembrie 1954, unde a și în
ceput practicarea atletismului 
în 1969 cu... probele de aler
gări. Antrenorul Ștefan Popescu 
îi orientează pregătirea spre 
cursa de 2 000 m obstacole (ca 
junior), dar în 1972 Cornel se 
hotărăște brusc să devină măr
șăluitor.

Progresează încet, și abia 
după ce vine în București re
zultatele se ridică, treptat, la 
o bună valoare pe plan intern. 
In 1976 reușește 1.34:25,0 la 
20 km. și 4.36:00 la 50 km. iar 
în 1977 — 1.30:25,0 și 4.15:11,0.

FI ÎMBUNĂTĂȚIT!
Și iată-1 acum, după cîteva 

luni, ajuns la acest surprinzător 
1.24:50,8, performanță care des
chide lista celor mai bune re
zultate mondiale ale începutului 
de sezon — este a 6-a, ea va
loare, din toate timpurile! —, 
mai bună cu peste 2 minute de
cît vechiul record național!

Cum se explică ea? Antreno
rul federal C. Nourescu și D. 
Paraschivcscu găsesc același 
răspuns: „Seriozitatea pregătirii 
de peste iarnă Ia Piatra Arsă 
și Ia Băile Felix; volumul ridi
cat al antrenamentelor, calitatea 
lucrului efectuat; viața ordonată 
în afara stadionului; sprijinul 
brigăzii științifice a C.N.E.F.S. 
condusă de Claudia Simioncscu: 
colaborarea bună dintre antre
nor și federație — iată explica
țiile uriașului salt calitativ în
registrat în cîteva luni". Să a- 
dăugăm că numărul mare de 
kilometri parcurși „In mers" — 
mijlocul specific — este com
pletat de numeroase bucăți de 
alergare, totalul ridieîndu-se, 
zilnic, la 30—35 km!

Proiecte? Răspunsul este la
conic, dar precis: un Ioc pe po
dium la campionatele europene 
de Ia vară !

In urma analizei lotului reprezentativ

Vineri Biroul federației române 
de box, analizînd pregătirea lo
tului reprezentativ, a discutat cî- 
teva cazuri de indisciplină luînd 
unele măsuri.

Astfel. N. Robu (B.C. Brăila), 
C. Dafinoiu (B.C. Brăila), R. Cos- 
ma (Dinamo București) și D. Bur- 
dihoi (Metalul București) au fost 
scoși definitiv din lotul reprezen
tativ lărgit pentru’ J.O. din 1980 
și suspendați din orice activitate 
competițională internă și interna
țională pînă la sfîrșitul anului 
1978.

Secțiile de box și antrenorii res
ponsabili de la unele cluburi au 
fost avertizați pentru faptul că 
sportivii aparținînd de aceste uni
tăți s-au prezentat cu întîrzicre 
la pregătirile lotului reprezenta
tiv, convocat în vederea apropia
telor campionate mondiale, Este 
vorba de secțiile de box ale clu
burilor Farul, Rapid. C.S.M. Cluj- 
Napoca, Steaua, Dacia și de pu- 
giliștii Ibraim Faredin și Săli 
Adcm, Cornel Hoduț, Ion Miron, 
Carol Hajnal și Gheorghe Oțelea.

Repetate abateri de la disciplină 
a săvîrșit în cadrul lotului și cu
noscutul boxer Simion Cuțov. fapt

pentru care biroul federal a ho- 
tărît să-i dea un ultim avertis
ment public, 
ventual nou 
în pregătirea 
mondiale să 
sportivă.

urmînd ca la un e- 
act de indisciplină 
pentru campionatele 
fie exclus din viața

AGENDA ViNĂTORULUI
In fine, au sosit și primele zile 

călduțe de primăvară, 
face ca din ce in 
pescari sportivi să 
rile bălților și ale 
toare, după lunga 
„hibernare".

---- , ceea ce 
ce mai mulți 

iasă pe malu- 
apelor curgă- 

perioadă de

• Zilele acestea, 
tea bălților aparținind de 
A.G.V.P.S. pescarii bucureștenl 
și-au întins vergile, lansetele, dar 
rezultatele au fost modeste. Unii 
au reușit să prindă cîțiva carași 
mai mari, iar în apele cu pești 
răpitori a pus... gura și bibanul, 
mal puțin știuca. în Dunăre nu 
se recomandă să se pescuiască în 
această perioadă, apa fiind foar
te mare și tulbure.

în majorita- 
aparținînd 

pescarii

• După cum sîntem informați 
de către A.G.V.P.S., continuă re-

CASTRAVEȚII
Ima-

LUI PANCU
Un 

ginat 
dintre 
loguri , _ ____ __ _____
angajați într-o „apriga disputa** 
pe saltea Vorbeau oamenii în 
lungile încleștări nefinalizate, 
despre familii, despre bucătărie, 
despre întîmplârl mai vechi și 
cunoștințe comune, își mai atrâ- 
geau reciproc atenția sâ nu strice 
frumusețe de conversație cu cine 
știe ce procedeu, se scuzau și-și 
mulțumeau... Ficțiune de bun 
umor. O conversație asemânâ- 
toare a avut loc — după cum ne 
povestea voleibalistul 
Petricâ 
Suceava, 
partidei dintre echipe
le masculine din prima 
divizie, C.S.M. Sucea
va și Tractorul 
peții 
dele
avea 
pună 
Dupâ r____  ___
brașoveni clar, pe sub fileu

gazetar inspirat și-a 
cu cîțiva ani în urma unui 

cele mai amuzante 
posibile între doi luptători

dia-

Stancu — la 
în cursul

brașovean

accepta tîrgul. $i Pancu insista... 
Dar ,.Tractorul" se poticnea si 
C.S.M. cîștiga. Intîmplarea fo- 
cea ca Stoncu sâ greșească pre
luarea la u'tima minge. Fără sâ 
vrea. Dar Pancu a dedus de 
aici că tîrgul se făcuse. Numai 
câ Stancu i a spus_ povestea an
trenorului Tânase 
l-a sfătuit ca, în 
aduce banii, să-i 
depu-ne apoi la 
Pancu i-a adus : 
Și, dacă 
Iți trimit 
nemeritat 
„Raport*

Tânase, core 
cazul ci nd i-ar 
ia pentru a-i 
Federație. $i 
„Șapte sutare. 

la Cluj^Napoco, 
Și onorariul

Brașov, 
erau mai buni, 

ma: slabe. Dar C.S.M. 
nevoie de victorie ca sâ se 
la adăpost de retrogradare, 

primul set, cîștigat de 
. . ‘ a

început dialogul. între suceveanul 
Pancu și brașoveanul Stancu. In 
șoapta. Pancu : „Dacâ tragi a- 
farâ și mai faci și preluări gre
șite, îți dau o mie !** Stancu : 
„Mâ jignești**... Și sextetele se 
roteau. |n sens invers. Stancu și 
Pancu dispăreau un timp în 
linia a doua, apoi se reîntîlneau 
la „fileu". Pancu : „Dacâ tragi 
afara...** Stancu : „Nu ți-ai gâsit 
omul I** Și săreau, și trâgeau 
și blocau, și mai conversau. Pan
cu : „Ți-i aduc la hotel, dupâ 
meci*. Stancu : „Vezi-ți de trea- 
bâ I** Și Stancu juca bine, și nu

bateți 
și restul", 
a ajuns Ia Federație cu 
și „Dedarație". Dupâ 

un timp, cei dor s-au 
trezit din nou fațo-n 
față. La „Federație... 
Pancu: „l-am dat sub 
forma de împru- 
ia mere"... Stoncu 

fără grai. Mere ? Toc-
mut sâ-și 
a rămas 
mal de la Suceava ? In Brașov 
n>u se găseau ? Da de ce n-a 
mai luat ? De ce n-a trimis 
Stancu... plăcintă cu mere la 
Federație ? Și uite-așa „arbitrii" 
au constatat câ merele erau de 
fapt castraveți. De la Pancu... 
pentru grădinari. Și uite-așa an
trenorul C.S.M.-ului și-a dat fru
mușel demisia, iar Pancu a fost 
trecut pe tușâ pînâ la sfîrșitul 
campionatului.... Parcâ final urile 
ficțiunilor nu-s așa de triste. Unii 
rapidiști care au pierdut și ei cu 
cîntec, în Giulești, meciul eu 
C.S.M., retrogradînd, înțeleg mai 
bine morala. Păcat câ n-au înțe
les-o la timpul potrivit.

Aurelian BREBEANU

PORNEȘTE
LA CUCERIREA DE NOI POZIȚII

I TENISUL „ACTIV"

tenis-„Repetiția generală" a 
manilor noștri fruntași, în pre
ziua deschiderii oficiale a se
zonului în aer liber, s-a con
sumat timp de o săptămînă pe 
terenurile Centrului F.R.T. de 
la „23 August", cu un interlu
diu de o zi la Dinamo, unde 
zgura se prezenta în mai bune 
condiții. Consemnăm acest din 
urmă amănunt, pentru a subli
nia faptul că s-a jucat adesea 
pe terenuri moi, insuficient us
cate după ploaie. Ceea ce a 
impietat asupra calității te
nisului practicat și — fapt de 
reținut — face dificilă emite
rea unor concluzii peremptorii.

E drept, învingător este tînă- 
rul Andrei Dirzu și victoria lui 
nu poate fi pusă sub semnul 
întrebării. Noua noastră „spe
ranță" ne lasă tot mai puține 
îndoieli asupra evoluției sale 
viitoare. Este un talent viguros, 
adus pe calea cea bună, se 
turează tot mai mult ca 
sonalitate și stil. Evident, 
are de învățat și — mai
— mai are de jucat. îi este ne
cesar un „rodaj" cit mai bogat, 
competiții multe și variate, ad
versari noi în față. Cînd va 
trece cu succes și viitoarele 
teste (cele internaționale, în 
special), vom putea spune, cu 
adevărat, că avem un campion 
în formare.

Dintre ceilalți participanți la 
„selecția" lotului (15 partanți — 
6 finaliști) merită evidențiat, 
fără îndoială, Marian Mirza, 
în notabilă revenire. Ca și Mi
hai Tăbăraș, ceva mai puțin 
convingător de această dată. 
Juniorii, în frunte cu Florin 
Segărceanu și Dan Stănescn, au 
avut de suportat handicapul u- 
nei mai brusce treceri de la 
sală la teren cu zgură, ceea ce 
i-a frînat considerabil. Ei pot 
da mai

Tema 
(1. atac 
2. atac 
nului), obligatorie in acest tur
neu, a iscat — cum era și fi
resc — unele discuții margi
nale. Nu intr-atit ca să ne 
zdruncine încrederea în valabi-

litatea ei. In fond, această temă 
nu reprezintă decît un mini
mum de obligativitate în favoa
rea tenisului activ, procedee 
tactice normale, chiar într-o 
partidă în care nu se urmă-

con- 
per- 
mai 
ales

Andrei Dirzu, ciștigătorul 
neului de selecție

Foto ; D. NEAGU

și Traian Marcu (eliminat pen
tru atitudine nesportivă). Le a- 
dresăm prin aceste rînduri, ur
mătoarele : tenisul nostru are 
nevoie de ei, de experiența și 
de forța lor de joc ; iar ei, 
tenismanii noștri de bază, 
au nevoie la rindul lor de pre
gătirea din lot, de contactul cu 
tinerii adversari. Jucînd cu ju
niorii, astă iarnă, Hărădău a a- 
juns la acel vîrf de formă care 
i-a permis să obțină un procen
taj de aproape 90% în „Cupa 
Saab". Nu-i așa ?

Radu VOIA

mc

mult, cu siguranță, 
de activizare a jocului 
după primul serviciu ; 
de la jumătatea tere-

rește neapărat ofensiva. Jucă
torii, în general, au aplicat-o 
cu destulă dezinvoltură și au 
demonstrat că se integrează 
concepției preconizată de con
ducerea tehnică a lotului re
prezentativ. Un singur amen
dament este de propus. Acela 
ca, in asemenea întreceri „cu 
temă", arbitrajul să fie la înăl
țime, prestat numai de cadre 
calificate. Am fost 
surprinși, constatînd că 
reuniuni era prezent 
gur arbitru la... două 
trebuind să se recurgă 
traje improvizate, cu participa
rea jucătorilor de pe tușă. Prea 
puțin, 
lecție 
nale.

Un 
tot la . „
de cei doi mari absenți, Dumi
tru Hărădău (motivat medical)

neplăcut 
la unele 
un sin- 
meciuri, 
la arbi-

pentru un turneu 
a viitoarei echipe

de se-
națio-

păcateultim aspect, din . 
polul negativ. Este vorba

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

Șl PESCARULUI SPORTIV
popularea de primăvară a fondu
rilor de pescuit. Astfel, într-o se
rie de bălți din apropierea Capi
talei, precum și din județele Il
fov, Covasna, Dolj și altele, s-au 
deversat 72 de tone de carași și 
crapi.

• A.G.V.P.S. Ilfov a început 
amenajarea unei stații de repro
ducere artificială a peștilor (de 
toate speciile) la iazul Gogoșari. 
Tot această asociație dispune de 
o serie de bălți bine populate cu 
pești, majoritatea aflîndu-se la 
distanțe de mal puțin de 60 km 
de București.

• In unele zone ale județelor 
Ilfov, Teleorman și Dîmbovița 
s-au semnalat primele pasaje de 
sitari, principalul vînat în aceas
tă perioadă. (T.R.)
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SIMBĂTA

ATLETISM. Sala „23 Au
gust", de la ora 16 : campio
natele municipale pentru ju
niori II.

BASCHET. Sala Floreasca, 
ora 16 : I.F.F.S.-Lic. 2 — Poli
tehnica Iași (m. A).

POPICE. Arena Voința, ora 
8,30 : „Daciada", întreceri fi
nale la perechi seniori; sala 
Olimpia, de la ora 8,30: fi
nale la perechi juniori.

RUGBY. Stadionul Steaua, 
ora 16: Steaua — R.C. Grivița 
Roșie (Div. A).

DUMINICA
ATLETISM. Sala *23 Au

gust", de la ora 9 : campio
natele municipale pentru ju-

(Urma

CAM

jumătate d 
celei de a 
intrat in co 
reșterti. A
gbe Dumi 
de schimb 
ducerea in 
principal 1- 
Acționind 
guranță, el
din 200 bil 
lovituri rat 
43 mai mult 
său. Deocam 
cursa pen 
tnu^jjîlfeați 
țin cun 
afirmare, au 
tențioasele p 
nei Voința, 
toare.

CLASAME 
TRU REUNI 
— Gh. Dumi 
1701 p.d. (8 
lanyi — E.
1 659 (839-82 
Gh. Low ( 
(820—831), 4. 
Panțiriuc (Fo

27 de secund 
de senioare !

Rezultate. 1 
Oprițescu (Ste
dache (Petro 
(Steaua) 54,34 
I. Pănulescu 
Georgescu (D 
Miclăuș (Din 
bras (m) t
Cluj-Napoca) 
(Steaua) 2:29,9

CAMPIONATE
Partidele Steaua — R. C. 
Grivița Roșie și Dinamo — 
Știința domină campiona

tul de rugby
După o scurtă pauză, campio- 
..... —s ■ divizii naționale se 

" ' l finele acestei săp- 
afla în fața par- 
a Vl-a (din ca- 
finale) și, con- 
potrivit căreia 

ele vor aduce — 
cîieva prime clarifi- 

acum 
și

natul primei 
reia ,,în plen" la 
tămîrn. Ne vom 
tidelor etapei 
drul turneelor 
form zicalei 
„cerne sita", < 
bănuim 
cări, știut fiind că pînă 
trei formații (Steaua, Farul 
Știința) se află în fruntea cla
samentului cu doar... o înfrîn- 
gere. Ne gindim în primul rînd 
la xv-le studenților din Petro
șani care va fi nevoit să-și a- 
pere șansa în deplasare în fața 
redutabilei și rutinatei formații 
a dinamoviștilor bucureșteni. Vor 
reuși în aceste condiții petroșe- 
nenii să se mai mențină în plu
tonul de frunte ? în schimb,
Steaua — care va juca cu R.C. 
Grivița Roșie — și Farul (va 
primi Rulmentul din Bîrlad) 
păstrează intacte posibilitățile de 
a rămîne și duminică seara în 
fruntea plutonului. Echipa mili
tară se va prezenta cu ascenden
tul frumosului succes asupra se
lecționatei armatei franceze, ea 
grupînd și un mănunchi de ju
cători superior celui mai tînăr 
al lui R.C. Grivița Roșie, iar Fa
rul — deși va fi de astă dată 
fără Bucos, suspendat de club 
pe o lună. pentru abateri disci
plinare — și-a anunțat candida-

niori II ; stadionul Republicii, 
de la ora 9 : „Cupa Olimpia" 
la marș (seniori și juniori).

BASCHET. Sala Floreasca, 
ora 9 : I.E.F.S.-Lic. 2 — Po
litehnica Iași (m. A).

FOTBAL. Stadionul Giulești, 
ora 11 : Rapid — Celuloza Că
lărași (Div. B) ; arena Auto
buzul, ora 11 : Autobuzul — 
Muscelul Cîmpulung ; arena 
Flacăra roșie, ora 11 : FI. ro
șie — Ș.N. Oltenița (Div. C); 
arena Politehnica, ora 11 : Uni-

tura la titlu 
sul obținut a 
lelalte partide 
mi^oara “(în t 
Sportul stude 
„Poli" Iași — 
ța, „Poli" CI
Suceava (9—16 
Gura Humoru 
se va juca la 
minat prin înț 
tă între cele

1. STEAUA
2. Șt. Petroș
3. Farul
4. R.C. Grivița
5. Dinamo
fi. Univ. Tim.

7. Rul. Bîrlad
8. Rapid Buc. 

'*9. RC Sp
10. TC Ind. C
11. Poli. Iași
12. CSM Sibiu
13. CSM Sucea
14. Poli CJ.-Na
15. Olimpia Bu
16. Minerul G.
Universitate

Farul, 
al ba

Un adevărat 
lui se dispută,
sala Olimpia di 
echipele mase 
și Farul Consta 
In plină cursă 
în turneul final 
campionatului n

Programul co 
Universitatea

rea Tricolor 
C) ; arena 
Șoimii TAROM 
București (Div. 
Tri unii, ora 11: 
— Electronica 
Abatorul, or 
Sirena (Div.
nică fini, cea 
fină — Voința 
C).

POPICE, 
la ora S,3C 
ceri finale
lă — seniori ; 
de la ora 2.30 : 
ba individuală J 

RUGBY. Sta
3,30, Sportul st
limpia, ora U : 
verși ta tea 
nul Olimpia, ora 
mo — Știința P 
ciuri In cadrai



â a „Daciadei44 la popice

’ROBEI MASCULINE DE PERECHI

1 Ce au arătat teslele

IAI BUNI DECIT SENIORII
-ția 1978, 

iul marii 
Oaciada", 
i de pe- 
a reunit 
Olimpia 

r record

or și ju
ca invi- 

ieri la
i cadrul 
liuni au
ii bucu-
Gheor- 

după 24 
iat con- 
Meritul
Marcu. 

iar» si- 
doboare 
oi două 
jîce. cu 
iup-.erul 
lează in 
! podiu-

EElci de 
pe pre- 
ale are- 
lulțumi-

1647 (823-824), 5. A. Papoltzi— 
P. Mureșan (Voința Bistrița) 
1 632 (806—826).

Juniorii, care își dispută în- 
tîietatea pe arena Olimpia, au 
furnizat, pînă in prezent, între
ceri de un nivel tehnic superior 
seniorilor, încheiate cu cifre 
mai mult decît bune. O fru
moasă impresie au lăsat tinerii 
Ion Navlea și Gh. Băcărin, li
deri după 24 de schimburi. E- 
forturile lor ar fi fost încunu
nate de o performanță mai ri
dicată, dacă primul nu ar fi 
avut o surprinzătoare cădere la 
manșele „izolate", unde a tras 
de 11 ori în... gol. De aseme
nea, mureșenii B. Fazekas și C. 

constituit un

IALERGAREA CA ALERGAREA, DAR CE FACEM CU TEHNICA? 
I

»A PA-
Marcu 

ia Buc.)
L Ho- 

i Aiud) 
lircea — 
i) 1 651

— A.
Neamț)

Csizser nu au ____ __
tandem omogen, ci numai da
torită evoluției __ _
primului jucător, marcat cu 899 
p.d. (cu o singură bilă ratată), 
ei ocupă poziția secundă după 
patru reuniuni : 1. I. Navlea — 
Gh. Băcărin (Cimentul Tg. Jiu) 
1 720 (878—842), 2. B. Fazekas — 
C. Csizser (Voința Tg. Mureș) 
1 709 (899—810), 3. Gh. Tronaru 
— Gr. Tronaru (Rafinorul Plo
iești) 1 687 (846—841).

Astăzi, de la ora 8,30, atît 
la seniori, cit și la juniori in
tră în concurs principalii favo- 
riți, urmînd ca seara să fie 
desemnați campionii la proba 
de perechi. Mîine, de la aceeași 
oră, vor avea loc turneele finale 
individuale, unde se vor în- 
tilni primii 16 seniori și tot 
atîția juniori calificați din „pre
liminarii".

remarcabile a

Tr. IOANITESCU

IȚELE DE NATATIE 4
ua) 2:32,36 ; 200 m bras (f) : 
Hoțescu (Dinamo) 2:37,26 ; L. 
nastasescu (Dinamo) 2:44,55 ; c. 
Seidl (C.S.Ș. Timișoara) 2:46,87 ; 
M. Costea (Dinamo) 2:46,97 ; 200 
m spate (m) : A. Horvath (Di
namo) 2:08,03 ; M. Mandache 
2:08,47 ; L. Sakadaty (Crișul) 
2:11,02 ; 200 m spate (f) : C. Bu- 
naciu (Dinamo) 2:14,76 ; M. Pa- 
raschiv (Dinamo) 2:26,94 ; M 
Marin (C.S.S. Reșița) 2:28,05 ; 
800 m liber : I. Pănulescu 9:00,50; 
1 500 m liber : H. Neagrău (Cri
șul) 16:44,88.

1)

record

Un) : Z.
Man- 

L Sveț 
«• (O : 
>J3 ; D. 
’: A.

2C0 m 
-fC.SJi.

Luca 
r (Stea-

C. 
A-
C.

J Joi s-a încheiat testarea fi- 
zico-tehnică a jucătorilor din 
echipele divizionare A. în ul
tima zi a acestei activități or
ganizată de F.R.F. — pentru 
prima oară centralizat, în Bucu
rești — au trecut prin fața „co
misiilor de examinare" forma
țiile F.C. Constanța, Petrolul, 
C.S. Tirgoviște (dimineața), Po
litehnica Iași, Corvinul și F.C.M. 
Reșița (după-amiaza). în total, 
în cele trei zile ale testării, pes
te 300 de fotbaliști din primul 
eșalon competițional au fost 
supuși unei verificări complexe, 
în scopul stabilirii în acest mo
ment al întrecerii, a potențialu
lui real fizico-tehnic, a gradu
lui de pregătire în raport cu 
pretențiile fotbalului actual.

Dar, deși „Acțiunea T“ (tes
tare) s-a încheiat, rezultatele 
în detaliu încă nu le cunoaș
tem, forul de specialitate ur- 
mind a analiza datele obținute 
pe teren și a le converti în 
aprecieri și calificative, indivi
duale și colective. Cunoaștem 

"i ceea ce ni se pare 
esențial: probele fizice au fost I trecute cu bine, în timp ce pro
bele tehnice au consemnat im
portante carențe care dau mul
te motive de îngrijorare (aproa
pe jumătate dintre candidați 
s-au prezentat cu lipsuri sur
prinzătoare pentru fotbaliști din 
prima divizie !). Și aceasta cu 
“1 mai mult cu cit testarea 

a avut loc nu înaintea reluării 
cum fusese 

_ . - ci aproa
pe de jumătatea desfășurării re
turului, adică in condițiile unei 

!, cînd 
— se gă- 

de exprima- 
acela al 
i nu es- 

așa, aceasta 
în plus, că

I
I
I
I
I
I
I
I
Iduale și c 

deocamdată 
esențial : ni

I
Iprii

atît
? “

I campionatului — ci
programată inițial — 
pe de jumătatea desfiurui, asuva xii uvrixiu 
presupuse forme sportive, 
tehnica ar fi trebuit să i
sească la un nivel

Ire cel puțin egal cu £ 
pregătirii fizice. Și dacă 
te — din păcate — așa,

I dovedește, o dată

I ȘTIRI...I ȘTIRI...

I

OMPETITIIs
în clasament) — Farul Constanța 
(5) — rezultate în , tur 78—84, 
80—86 ; Dinamo Oradea (12) — 
Steaua (2) — 67—98, 57—86 ; „U*4 
Cluj-Napoca (3) — C.S.U. Bra
șov (6) 94—90, 96—87 ; C.S.U. Si
biu (10) — Rapid (7) 75—90, 66—77; 
I.E.F.S.-Lic 2 (11) — Politehnica
Iași (9) 65—103, 84—99. Meciul Di
namo București (1) — 7
(4) s-a disputat : 122—79,
Mîine, start într-o 
ediție a Diviziei A la

succe- 
ei. Ce- 
.U- Ti- 
; ILC. 

îkmpia, 
onstan- 
- CSM 
kCnerul 

Sibiu 
-ind a- 
erveni- I.C.E.D.

135—99.

I
I
I
I

7- 51 13
4- 26 13
9- 43 13
9- 37 11
4- 61 9
6- 34 9
2- 72 7
3-102 5

14
8- M 13
8- 47 11
5- 45 11
Ș- 41 8
S- 94 8
J-124 8
1- 81 7

noua 
tenis

I

ra

:chetu- 
ne, în 
i între 
sitatea 
aflate 

ticarea 
-4) al

tapei :
)cul 8

de masă
echipe feminine șl 
formații masculine, 
în cite două serii

I

WWWWV-

12 
tea 
țite __ ____ _______ ,
se prezintă mîine la startul unei 
noi ediții a campionatului pri
mei divizii la tenis de masă.

Turul campionatului debutea
ză cu următoarele partide : C.S. 
Arad n — C.S. Arad I, C.S.Ș. 
Craiova — Spartac Buc. (seria I) 
șl Gloria Buzău — Voința Bu
zău, C.S.Ș. Slatina — Politehni
ca Buc. (seria a II-a) la femi
nin ; Gloria-Șoimii Buzău — 
C.S.M. Cluj-Napoca, Progresul 
Buc. — Politehnica Buc. și Co
merțul Tg. Mureș — Universita
tea Craiova (seria T), C.S.Ș. O- 
dorheiu Secuiesc — C.S.M. Iași 
șl C.S.Ș. Craiova — Tractorul 
Brașov (seria a H-a) la mas
culin.

întâlnirea Progresul Buc. — 
C.S.M. Cluj-Napoca (seria I fe
minin) a fost aminată pentru 
data de 3 iunie. In meciurile 
Constructorul Hunedoara — Lo
comotiva Buc. (seria a n-a mas
culină) a fost dictat W-O împo
triva hunedorenllor, iar în cel 
dintre formațiile feminine C.S.Ș. 
Rm. Vîlcea — Metalurgistul Cu
gir (seria a H-a) dublu W-O, 
în ambele cazuri pentru faptul 
că echipele respective nu s-au 
înscris la timp în campionat.

tot atî- 
împăr- 

valorice,
I
I
I
I
I
I
I
I
I

realizarea unei bune capacități 
de efort este o treabă oricum 
mai ușoară, comparativ cu în
vățarea fotbalului propriu-zis, 
cu perfecționarea modului de 
acțiune cu mingea și in raport 
de minge.

Și pentru că concluzia pe ca
re ne-o oferă recentele testări 
este aceea că stăm destul de 
rău cu tehnica — lucru care 
nu poate fi socotit chiar o ma
re noutate, dacă ne gîndim că 
l-am mai spus și cu alte ocazii 

— se impune ca și măsurile 
privind îmbunătățirea activității 
fotbalistice în sfera instruirii să 
vizeze in principal acest factor 
al antrenamentului și jocului. 
Să se pună accentul cuvenit pe 
tehnică. La toate eșaloanele de 
pregătire și competiționale.

In această idee, ni se pare 
important a sugera ca și CON
ȚINUTUL VIITOAREI ACȚI
UNI de testare a jucătorilor 
SA FIE AXAT PE TEHNICA 
JOCULUI. Nu exagerăm deloc

dacă pretindem ca „certificatul 
de fotbalist44 de performanță să 
fie acordat numai acelora care 
execută corect, precis și în con
diții de dificultate — așa cum 
se întîmplă și în joc — o gamă 
cit mai variată de procedee teh
nice.

Rezultă de aici că este ne
voie ca actualul sistem de tes
tare să fie restructurat și adap
tat în funcție de nevoile reale 
ale redimensionării calitative a 
fotbalului nostru. Acest lucru îi 
va obliga, sîntem siguri, și pe 
jucători să privească cu mai 
multă responsabilitate pregăti
rea lor pe plan tehnic, așa cum 
s-a întîmplat în cazul probelor 
fizice de care s-au temut, jus
tificat sau nu, mulți pînă în 
momentul în care și-au dat 
seama că orice reușită deplină 
depinde în primul rînd de mun
ca serioasă în antrenamente și 
de un regim de viață echilibrat.

NPOflDA HANDICAPULUI, 
CALIFICAREA

ESIL POSIBILA!

Mihai IONESCU

Astăzi, lotul nostru reprezen
tativ de juniori își încheie pre
gătirile pentru meciul * revanșă 
cu echipa Iugoslaviei, rulind cu 
autocarul, într-o excursie pe pi
toreasca Vale a Oltului. Moment 
de destindere necesar, după 
lasă în urmă o săptămînă 
pregătiri intense, în față cu 
gorile, cu responsabilitățile 
tîlnirii de mîine. în perioada 
pregătire centralizată premergă
toare partidei, antrenorii C. ' 
deleanu și Em. Dumitriu 
structurat antrenamentele 
sensul corijării deficiențelor 
servate în prima manșă, la 
jarevaț : complex psihologic _
inferioritate, circulație deficita
ră a mingii, timiditate la fina
lizare, absența unui coordonator 
veritabil. Pentru susținerea aces
tei campanii, lotul a suferit 
dealtfel modificări, în locul lui 
Margelatu și Terheș fiind coop
tați Tarar ache și Mușat. De a- 
semenea, s-au creditat și calită
țile de coordonator ale tîrgoviș- ------- ------ ---- re-

ce 
de 
ri- 
în- 
de

Ar- 
au 
în 

ob- 
Po- 

de

DUELUL CELOR DOI
... Un antrenor. Un jucător. Doi 

oameni. Fiecare dintr-un alt oraș. 
Fiecare de ia alta echipă. Ambii 
prinși de aceeași „patimă fără 
sfîrșit" numită fotbal. Prin fotbal 
cei doi devin la un moment dat 
buni prieteni. Amiciția lor nu-i 
protocolară, de circumstanță, le
gată de banala șuetă pe margi
nea unei mari ratări sau a cal
culului probabilității în campio
nat. Cei doi hrănesc prietenia lor 
cu Lucruri trainice, de 
substanță, analizează 
fotbalul în esență, așa 
cum analizează viața.
Așa au ajuns să scrie împreuna o a- 
preciatâ carte de fotbal intitulată 
„Tactica astăzi". Așa gindesc, 
acum, la o nouă lucrare. Cei doi 
sînt puși în ultima duminică, 
față în față, ca adversari : Ion 
lonescu, antrenor al echipei 
U.T.A., Cornel Dinu, jucător al 
formației Dinamo.

... Duminică, am auzit oameni 
îndoindu-se de corectitudinea celot 
doi. Prietenia lor anula, după 
unii, lupta sportivă adevărată. 
Jocul însă a contrazis acele anti-

BUNI PRIETENI

• 1N ȘEDINȚA DE JOI SEA
RA, Comisia de disciplină a 
F.R.F. a hotărât suspendarea pe 
4 etape a jucătorului Kun li 
(F. C. Bihor). Alțl doi fotba
liști din Divizia A, Vrinceanu 
(Dinamo) și Sofian (Politehnica 
Iași) au fost suspendați pe 2 și, 
respectiv. 1 etapă. Totodată, a 
fost avertizat Niță (Rapid Bucu
rești) pentru practicarea cu per
sistență a unui joc dur. De ase
menea, a fost doar avertizat șl 
colegul său de echipă, Șutru, 
care l-a accidentat pe Nignea 
(Progresul Vulcan București), 
întrucît n-a putut fi stabilit ele
mentul intențional.
• PANDURH TG. JIU — 

VERSITATEA CRAIOVA 
(1—1). Aproximativ 8 000 
spectatori au asistat la 
frumos joc amical, în care cra- 
iovenii au prezentat formația de 
bază, mai puțin Ștefănescu 
(plecat cu lotul național), Bă
lăci și Crișan (accidentați). Oas
peții au deschis scorul prin 
Cîrțu (min. 21), iar gazdele au 
egalat peste două minute prin 
Tănase. (M. Bălol-coresp.).
• GLORIA BISTRIȚA — PRO

GRESUL VULCAN BUCUREȘTI 
1—2 (1—0). Au înscris : Ciocan
(min. 18) pentru gazde. Țevi 
(min. 48) și Apostol (min. 72) 
pentru bucureștenl. (I. Toma- 
coresp.).
• BILETELE PENTRU MECIUL 

RAPID — CELULOZA CALARAȘI, 
care se dispută mîine pe stadio
nul Giulești, se vor vinde — la 
casele obișnuite — doar pînă as
tăzi la ora 12.

cipări gratuite. Prietenia for n-a 
exclus lupta foiala, totală. Dim
potrivă. lan lonescu a pus ,.oa
meni speciali", de gardă, pentru 
mijlocașul ofensiv al campionilor. 
Comei Dinu a fost „motorul" di- 
namoviștilor, cel mai bun jucător 
al campionilor, cel mai periculos 
om din echipa antrenată de frații 
fon și Lică Nunweiller.

... Duminică a cîștigat, la li
mită, echipa pregătită atît de 

inteligent de Ion lo
nescu. Dar, pe plan 
moral, ‘
fost și el un 
luptat pînă în 

succesului
cel care a 
clipă cu speranța 
mațiel sale.

... Cel doi, un

Dar,
Cornel Dinu a 

învingător, 
ultima 

for-

un 
dat

UNI-
1—1 

de 
acest

antrenor și 
jucător, doi buni amici, au 
luptei sportive superbă demnita
te, demonstrînd admirabil că nu
mai „corectitudinea creează prie
teniile și ie păstrează !“ De 
ținut minte pentru orice situație 
asemănătoare, indiferent unde ar 
apare ea în fotbalul nostru I...

Mircea M. IONESCU

teanului Isaia, care a fost 
chemat la echipa națională.

După 0—2 la Pojarevaț, 
niorii noștri au nevoie de o 
torie la trei puncte diferență 
pentru obținerea calificării la 
turneul final U.E.F.A. (care va 
fi găzduit de Polonia în prima 
jumătate a lunii mai). Mai e- 
xistă și varianta încărcată de 
emoții, riscantă, a repetării sco
rului de la Pojarevaț. dar în 
favoarea „tricolorilor*4 de a- 
ceastă dată, ceea ce ar determi
na, după 80 de minute de joc, 
seria loviturilor de la 11 m. pen
tru departajare. Cițiva factori 
ni se par a fi importanți pentru 
forțarea succesului : regăsirea 
puterii morale, întreținută de 
convingerea că partenerii de joc 
oferă totuși zone vulnerabile 
(vizibile dealtfel in primul meci: 
unele stîngăcii ale portarului Iv- 
covici, labilitate în concentrare, 
acuzarea presingului efectuat de 
adversar) ; plenitudine de formă 
a individualităților din echipă 
(D. Zamfir, Isaia, Istrate), care 
pot influența pozitiv și compor
tarea de ansamblu ; aportul pu
blicului local prin încurajări 
masive, consecvente, pe toată 
durata partidei.

Arbitrii în tîlnirii: Emanoil Pla- 
topoul-as (Greci'a) la centru, aju
tat la linie de Marcel Buzea și 
Ion Pop. Ora de începere a 
meciului 10,30. (I. C.)

Ju- 
vic-

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND
DEPOSEDARE SAU 

INTIMIDAREA 
ADVERSARULUI ?

De foarte mulți ani, preluîn- 
du-1 de la britanici, fotbaliștii fo
losesc frecvent atacul „prin a- 
lunecare". Procedeu tehnic efica
ce, spectaculos chiar, fiind e- 
xecutat lateral, din spate și din 
fața jucătorului care conduce 
mingea. Dar, de cele mai multe 
ori, el generează dispute și con
troverse în rîndurile spectatori
lor și, în unele cazuri, induce în 
eroare șl pe arbitri, care, doar 
fiind pe „fază", in apropierea 
disputării balonului, pot aprecia 
dacă jucătorul ce folosește acest 
procedeu tehnic a vrut să de
posedeze corect sau a avut in
tenția de a intimida sau lovi 
adversarul.

In partida Progresul Vulcan 
București — Rapid București, 
disputată sîmbătă după-amlază 
pe un teren alunecos, unii ju
cători feroviari au folosit, in ge
neral, cu succes acest procedeu 
tehnic. înseamnă că ei știu cum 
și cînd să apeleze la el pentru 
deposedarea adversarului. In 
mln. 46 însă rapldistul Șutru

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA LOTO DIN 31 MARTIE 
1978

Extragerea I :
48 21 87.

Extragerea a
3 67 34 61 81.

FOND TOTAL
1.396.778 
port la

Plata
tragere 
nicipiul 
prilie pînă la 31 mai 1978, 
de Ia 13 aprilie pînă la

1978, Iar prin mandate poștale 
începînd cu data de 13 aprilie 1978.

29 42 19 4 17 57

n-a : 12 ( 77 I

DE CÎȘTIGURI : 
lei din care 500.000 lei re- 
categoria 1.

ciștigurilor de la 
se va face astfel :
București de la

această 
în mu-

10
în țară
31 mai

La agențiile Loto-Pronosport și 
prin vinzătorii volanți S-A PUS 
In vInzare

LOZUL 
PRIMĂVERII 
Misiune speciali limitată

I

LUNI 3 APRILIE, ORA

METODOLOGIE DE PREGĂTIRE

a-

de-

A- 
DE 

DIN

12,30, ÎN SALA DALLES :

ATLETA ILEANA SILAI Șl NOUA El

Universitatea cultural-științifică București, în colaborare 
Consiliul municipal pentru educație fizică și sport și Centrul 
cercetări pentru educație fizică șl sport al C.N.E.F.S., anunță 
ținerea cursului de reciclare cu tema : „Atleta Ileana Silai și 
noua ei metodologie de pregătire".

Expunerea va fi făcută de antrenorul Silviu Dumitrescu luni 
3 aprilie 1973, la ora 12,30 In sala Dalles. Va urma un. film ar
tistic.

NU UITATI ’ EMISIUNEA 
VÎND UN NUMĂR LIMITAT 
LOZURI, PROCURATI-VA 
TIMP LOZUL PRIMĂVERII

ASTAzi — ultima zi pentru 
punerea buletinelor Ia concursul 
Pronosport din 2 aprilie 1978 1

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI

SERIA I : a Viitorul Vaslui — C.S. Botoșani : N. Suciu (București) • 
Gloria Buiău — Ceahlăul P. Neamț : V. Murgășan (București) • Por
tul Constanța — Nitramonia Făgăraș : V. Ivanovici (București) a Vic
toria Tecuci — Delta Tulcea : Fr. Coloși (București) • Steagul roșu 
Brașov — I.C.I.M. Brașov : S. Drâgulici (Drobeta Tr. Severin) a C.F.R. 
Pașcani — C.S.M. Suceava : I. Lăzăroiu (București) a C.S.U. Galați — 
Oltul Sf. Gheorghe : S. Sioncescu (București) a Tractorul Brașov — 
F.G Brăila : O. Ștreng (Oradea) a Relonul Săvinești — F.C.M. Cotați: 
M. Moraru (Ploiești).

SERIA A ll-A : a Got metan Mediaș — Progresul Vulcan București: 
V. Tătar (Hunedoara) a Unirea Alexandria — Electroputere Craiova : 
I. Chilibar (Pitești) a F.C.M. Giurgiu — Prahova Ploiești^: _ V. Pala- 
descu (Galați) • Șoimii Sibiu — Metoiul București : I. Honig (Arad) 
Rapid București — Celuloza Călărași : V. Ciocilteu (Craiova) a Chimia 
Rm. Vîlcea - Chimia Tr. Măgurele : I. Cimpeanu (Cluj-Napoca) a 
Autobuzul București — Muscelul Cimpulung ; V. Antohi (lași) a Dina
mo Slatina — Pandurii Tg. Jiu : H. Nicolau (Brașov) a Carpați Sinaia
— Metalul Plopeni : T. Gaboș (Cluj-Napoca).

SERIA A III-A : a Chimica Tîmăveni — C.F.R. Timișoara : Gh. Don» 
ciu (Caracal) • Gloria Bistrița — C.I.L. Sighet : M. Abramiuc (Sucea
va) a Armătura Zalău — Aurul Brad : D. Dopp (Sibiu) • U.M. Timi
șoara — Victoria Cărei : O. Ujheli (Oradea) • Minerul Moldova Nouă
— F.C. Baia Mare : C. Ghiță (Brașov) a „U” Cluj-Napoca — Victoria 
Colan : I. Rus (Tg. Mureș) a Dacia Orâștie — Avintul Reghin : FI. 
Tăbircă (Rm. Vilcea) a Minerul Lupeni — Mureșul Deva : I. Branga 
(Tg. Jiu) • Metalurgistul Cugir — C.F.R. Cluj-Napoca : I. Igna (Arad).C.F.R. Cluj-Napoca : I. Igr»a (Arad).

vrînd să-1 deposedeze de minge 
pe fundașul advers Nignea — 
atacindu-1 „prin alunecare", din 
față — l-a accidentat șl fotba
listul de la Progresul Vulcan a 
părăsit terenul. Arbitrul M. Bu- 
zea, fiind în apropierea fazei, 
n-a văzut la Șutru intenția de 
lovire a adversarului și. de a- 
ceea, doar l-a avertizat.

După cum s-a văzut, deși ata
cul „prin alunecare" nu 
însușit corect, el este 
practicat. Cu ce scop 1 
deposedarea sau... pentru 
darea adversarului, chiar 
eidentării lui? Ca in cazul 
Șutru !

este 
totuși 

Pentru 
intimi- 
al ac- 

lui

P. VINTILA

El DAU Șl TOT El... ȚIPA!
Am fost martor la meciul 

Victoria Călan — Mureșul Deva 
(0—0), dezagreabil din multe 
puncte de vedere. A fost un 
„spectacol*4 regretabil, un meci 
cu... seîntei. Nervi, intrări tari, 
vociferări tot timpul. Momen
tul cel mai fierbinte s-a petre
cut în primele 20 de minute ale 
jocului : la o fază în careul 
oaspeților jucătorul Mavrușca 
l-a lovit, în plină figură, pe ad
versarul direct. Arbitrul Gh. Ju- 
can a dictat just eliminarea ata
cantului local. Două minute de 
busculade șl îmbrînceli ale ar
bitrului, la care a luat parte și 
„omul cu trusa medicală*4, ple
cat ca ' ‘ * *
rezerve 
rile, să 
arb’trul 
t’midat, 
ținu are ___ __ -__
cartonaș galben pentru Rizescu

glontul de pe banca de 
a echipei gazdă. Chînu- 
facă el dreptate ! Dar 
Jucan nu s-a lăsat in- 
dovedind curai tn con- 

și prin acordarea unui

(il făcea pe al treilea) și un al
tul pentru Dina. în teren, țipete, 
insulte, cuvinte pe care hîrtia 
nu le suportă, în prim-rol fiind 
portarul Victoriei, Hlopețchi 
(altfel foarte bun în multe din 
intervenții). .»Au ce au cu noi 
arbitrii ăștia. Cu tot dinadinsul 
ne decimează rîndurile...44 (1 ? !), 
se lamentau gazdele. Opinii fal
se care nu fac nici un serviciu 
nici jucătorilor și nici antreno
rului Ladislau Vlad, tehnician 
priceput, dar deosebit de 
vos tocmai în momentele 
trebuie să facă ordine în 
pă. Antecedentele acuză, 
etapa dinaintea acestui joc,
a întîlnit tot acasă pe Dacia Orăș- 
tie, tensiunea din teren și ac
tele de indisciplină le-au creat 
tot gazdele. Șchiop, Dina și Muia 
au primit atunci cartonașe gal
bene, Ghiță și Bejan au comis 
acte violente, fiind eliminați 
teren și, apoi, suspendați 
comisia de disciplină pe 
două etape fiecare...

Deci, 
peu să 
alții au 
în loc 
față și 
se impun...

Stelian TRANDAFIRESCU

ner- 
cînd 

echi- 
în 

cînd

din 
de 

cîte

cel 
și 
ce 

să
să

tu
și...

care dă mai" are 
țipe că arbitrii 
au cu Victoria Călan. 
privească adevărul în
tragă concluziile ce

P.S. Jucătorul Mavrușca a 
primit justa sancțiune (4 etape 
suspendare) din partea comisiei 
de disciplină, tn schimb, nu ni 
s-a părut deloc justă „sancțiu- 
nea“ dată de unii spectatori pă
timași arbitrului partidei, insul
tat grosolan după terminarea 
jocului. Noroc că organizatorii 
i-au asigurat plecarea de la sta
dion fără probleme.



Cupa F. R Ciclism

0 NOUĂ VICTORIE ROMÂNEASCĂ DE ETAPĂ
CONSTANȚA, 31 (prin tele

fon). Etapa a Vl-a a „Cupei 
F. R. Ciclism" a debutat fur
tunos. Plecarea s-a dat la ora 
14.30 din dreptul Sălii sportu
rilor. cicliștii urmind să par
curgă ruta Constanța — Ovi- 
diu — Tariverde și retur. Un 
total de 80 km. De astă dată, 
cerul noros, burnița și tempe
ratura ceva mai scăzută părea 
să le fi tăiat cicliștilor pofta 
de goană. Aceasta a fost im
presia noastră, după primii doi 
kilometri de rulaj, cind am vă
zut plutonul înaintind pe șo
sea cu încetinitorul. Sesizînd 
momentul de „visare" al ma
jorității colegilor de concurs, 
Dulgheru (Voința Ploiești) a- 
pasă pe pedale cu ceva mai 
multă convingere și se des
prinde ușor de partenerii de 
întrecere. Acestei acțiuni sur
priză ii răspund prompt doar 

alți patru sport:vi : Ionescu, co
leg de club cu Dulgheru, Anlal 
(CIBO Brașov). R. Ion (Steaua) 
și Nagy (Ungaria). In pluton 
se - organizează o „morișcă" la 
care îi vedem participînd pe 
cei mai buni sportivi din cara
vană. Și astfel, după 16 kilo
metri de urmărire, grupul din 
față este prins. După această 
acțiune, plutonul continuă să 
ruleze mult mai hotărit. încăl
zirea se făcuse. De aici înainte 
vom mai înregistra și alte ten
tative de evadare, printre care

cea întreprinsă cu 12 km îna
inte de sosire avea să fie de
cisivă. Acum se desprind de 
pluton Szuromi (Ungaria), R. 
Ion, C. Cîrjă (Dinamo) și Ko- 
walik (Polonia). O cursă în 
forță și cei patru ajung la li
nia de sosire pe care o va trece 
primul C. Cirjă cu timpul 2h 15:09 

— medie orară 40 km, 2. Kowalik, 
3. R. Ion, 4. Szuromi, 5. V. Teo
dor (România) — 2h 15:22. 6. 
Kluj (Polonia), 7. Vasiliev 
(Bulgaria). 8. Staicov (Bulga
ria), 9. Butaru (Metalul Plo- 
peni), toți în același timp cu 
V’. Teodor.

Simbătă are loc etapa a Vil-a 
pe ruta Constanța — Negru 
Vodă — Mangalia — Constanța 
(120 
tima 
cuit

km), iar duminică — ul- 
etapă — o cursă pe cir- 

in stațiunea Mamaia.
Gheorghe ȘTEFÂNESCU

LOTUL BOXERILOR
CUBANEZI PENTRU C. M.

„ÎNĂLȚIMEA", MAREA VEDETĂ ATLETICĂ
A ULTIMILOR ANI

Exact în urmă cu 10 ani, se
zonul atletic indoor de peste 
Ocean revela un săritor de înăl
țime care utiliza un procedeu 
nemaiintilnit, un fel de salt 
cu spatele spre ștachetă. Se nu
mea Dick Fosbury și, cu toate 
că, reușea constant peste 2,15 m, 
lumea ii privea ca pe o curio
zitate. fără a crede în viitorul 
ciudatei sărituri, numită „flop**. 
A venit însă Olimpiada de la 
Ciudad de Mexico, unde

rapide la. nivel mediu au deter
minat universalizarea noului 
procedeu, care avea avantajul 
de a fi — In unele privințe — 
și mai ușor de învățat. Exodul 
spre flop a devenit și mai ma
siv după ce o serie de perfor
meri s-au apropiat de rezultate
le maxime reușite — în urma 
unei practici de peste trei de
cenii — de rostogolirea ventra
lă. El a ajuns cvasi-total in 
momentul în care alt american.

• La 10 ani după apari* 
ția „flopului**, rostogolirea 
ventrală probează noi re
surse d Un duel teoretic 
cu un singur cițtigător: 
performanța d Iașcenko, 
Ackermann, sau ventrală- 

flop 2-0 I

CAMPIOANA DE HANDBAL 
Ă R.P. CHINEZE EVOLUEAZĂ 

ÎN TARA NOASTRĂ
Selecționata 

handbal a 
chineze de 
cîteva zile 
chipa este 
Chineze și 
tide amicale în compania cam
pioanei României, Steaua. Cele 
două meciuri sînt programate 
la 3 aprilie, ora 18, in sala Vic
toria din Ploiești, și la 5 apri
lie, ora 18,30, in sala Floreasca 
din Capitală.

HAVANA, 31 (Agerpres). — 
Pugiliștii cubanezi se pregătesc 
intens în vederea campionate
lor mondiale,, programate între 
6 și 20 mai la Belgrad. Din 
lotul antrenat de Alcides Sa- 
garra. fac parte 33 de boxeri, 
printre, care, cunoscuții cam
pioni Teofilo Stevenson (grea), 
Jorge Hernandez (semimuscă), 
Emilio Correa (semimijlocie), 
Andres Aldama (ușoară), Sixto 
Soria (semigrea) și Luis Felipe 
Martinez (mijlocie mică).

Iașcenko zboară peste ștacheta ridicală la 2,35 m. Fără aripi !

văzul sutelor de milioane . de 
telespectatori — Fosbury a de
venit campion olimpic cu 2,24 m.

Puterea de seducție a campio
nului este uriașă și iată că în 
scurtă vreme „flopul" a început 
să concureze serios clasica „ros
togolire ventrală". Progresele

demasculină
Armatei populare 

eliberare se află de 
in țara noastră. E- 
campioană a R. P. 

va susține două par-

ÎNTRECERILE AȘILOR RACHETEI»
• Turneul internațional de tenis 

de la Milano a programat primele 
partide din cadrul probei de du- 
,blu bărbați. Cuplul Hie Năstase 
— Jaime Fillol a învins cu 6—4, 
0—6. 6—3 perechea Vitas Gerulai- 
tis — Sandy Mayer, iar Stan 
Smith și Bob Lutz au dispus cu

CHESTIUNI DE TACTICĂ

6—7, 7—5, 6—0 de perechea C. Ba- 
razzutti — A. Zugarelli. In sfer
turile de finală perechea Kodes, 
Smid a învins cu 6—3, 1—1 (aban
don) pe Hie Năstase. Jaime FiHol. 
Rezultate înregistrate în optimile 
de finală ale probei de simplu : 
Borg — Franulovici 6—0, 6—0; Pa- 
natta — Stokton 6—4, 6—4; Lutz — 
Zugarelli 6—7,6—1,7—-5; Gerulaitis 
— Fillol 7—6. 6—3.

„E o nerușinare !“ a stri
gat Giuseppe Saronni, cobo- 
rind de pe bicicletă, la San 
Remo, al doilea, după ~ 
ger de Vlaeminck care-l 
tuse ușor la sprint. „E _ _ 
demn 1“ a strigat Saronni și 
rămase ca prostit. Toată lu
mea ii respectă un minut de 
tăcere durută. La 20 de ani, 
Saronni e noua stea a ciclis
mului italian, un talent de 
mare clasă, gata să preia 
cuțitul pentru împărțirea gă
inii gloriei — , 
tul Maiakovski 
le lui 
Toată 
tînăr, 
zic că 
tige 
Remo, _ 
măverii. 
minck, , 
s-a părut foarte 
tare, peste noi toți. 
Am căzut peste 
un campion intra
tabil... A tras fă
ră să se lase ru
gat. Era nervos. Și 
eu eram, cel 
cit el, dacă 
mai mult, 
sprintul final 
fost chiar 
Poți să știi_ __ ____ __ ____
întîmpla cu un tip atît de 
sigur pe sine ?“... $i atunci 1 
Și atunci, vulpe bătrină, de 
Vlaeminck a stat „in plasa" 
cocoșelului, intr-o evadare 
finală de 20 de kilometri, 
lăsindu-l să tragă ca un ne
bun și la sprint „i-a suflat" 
cursa. E al doilea Milan — 
San Remo cîștigat de belgi
anul ăsta, comparabil, zic 
unii, cu van Looy, pe linia 

palmaresului de „clasice". 
(Asta dacă uităm de Merckx). 

Dar e a nu știu cita oară 
cînd de Vlaeminck cîștigă 
astfel, folosind o tactică u- 
rîtă de mulți, dar o tactică... 
Ceva- în genul lui 
la fotbal, niciodată _______
Saronni ar trebui să cunoas
că „ideea" din 1—0 pentru 
Inter........ Comportarea lui de
Vlaeminck e inadmisibilă 
pentru un campion de talia 
lui... a strigat însă. Saronni, 
după ce și-a revenit din stu
poare. Sigur că o să mi se 
spună că am 20 de ani și 
am fost din nou fraier. Dar 
ce puteam să fac ?“.

Ce putea să facă ? Oamenii 
bătrîni ai plutoanelor, cei 
hîrșiți pe sosele, din pisc in 
vale, erudiți a căror cultură 
ciclistă nu începe cu tînărul 
geniu italian, știu ce avea de 

. făcut cocoșelul în fața vulpii.

Ro- 
bă- 
ne-

cum zice poe- 
i — din mîini- 

Gimondi și Moser. 
lumea ține cu el — 
frumos, orgolios, 
el ar fi trebuit să 
ultimul Milan — 
cursa clasică a

Chiar

Toți 
cîș- 
San 

- pri- 
și de Vlae- 

.hoțul": „Saronni mi

In primul rina să fi 
prudent și s-o fi lăsat 
moale cu entuziasmul la 
nă. De aici decurge : fie _ 
fi silit pe adversar să pună 
și el osul la 
tras, fie să-i fi 
rnaraj violent, 
că-l pierde pe 
nu fi „tras" 
capăt evadării, 
ghițit de pluton. Numai să 
nu se fi „sinucis". Șl să nu 
se plingă — adaugă cei mai 
înțelepți. Să nu se plingă, 
fiindcă, la urma-urmei el,
fraierul, i-a dat cursa lui
de Vlaeminck, el i-a pus-o 
pe tavă. Să nu facă pe ino
centul, pe martirul, să nu 
șantajeze melodramatic opinia 
publică 
nerețea 
accepte

fost 
mai 
tre- 
să-l

muncă și la 
„ars" un de- 
amenințîndu-l 
drum, fie să 

de loc, puntnd 
, lăsindu-se în-

ti
să

puțin 
nu 
La 

mi-a 
frică, 
ce ți se poate

Herrera, 
interzis.

• în turneul de la Dayton 
(Ohio) : Gottfried — Martin 
6—4, 6—2 ; Solomon — G. Mayer 
6—4, 6—3 ; Ashe — A. Amritraj 
6—0, 6—3 ; Dibbs — Yuill 6—3, 
6—2; Tim Gullikson — Bengtson 
G—3, 3—6, 6—3.

• în turneul internațional fe
minin de la Oakland, partide 
din grupele preliminare : Mar
tina Navratilova — Betty Stove 
6—2, 6—3 ; Wendy Turnbull — 
Kerry Reid 7—6, 6—1 ; Virginia 
Wade — Billie Jean King 1—6, 
6—2, 6-4.

Dwight Stones, depășea, la nu
mai 5 ani de la apariția inven
ției, recordul mondial și, tot
odată, granița de 2,30 m.

Ca număr de practicanți, în 
special — dar și ca densitate a 
săritorilor în topul primelor 10 
sau 20 de rezultate mondiale — 
flopul este astăzi majoritar, în 
proporție zdrobitoare. Există 
destule concursuri fără nici un 
ventralist, iar lucrul nu miră 
pe nimeni!

în ciuda acestui fenomen, re
cordurile mondiale ale momen
tului sînt deținute de săritori 
care folosesc rostogolirea ven
trală. Rosemarie Ackermann a 
atins in sezonul trecut extraor
dinara barieră de 2 metri, iar 
juniorul Vladimir Iașcenko a 
sărit 2,33 m. Tot el a reușit în 
acest indoor și un spectaculos 
2,35 m, deschizînd orizontul spre 
2.40 m. Este adevărat, cei doi 
recordmani sînt campioni, din 
categoria celor care se pasc la 
decenii, dar el reprezintă, în 
același timp, două școli națio
nale care nu au abandonat — 
cum s-a întîmplat, în ' unele 
locuri, fără discernămînt — pro
cedeul clasic, chiar dacă au a- 
cordat în paralel toată atenția 
studierii flopului.

De care parte este, așadar, 
„adevărul absolut" în acest in

teresant duel teoretic (tehnic), 
unic în ansamblul probelor at
letismului? S-a crezut, în „pe
rioada Brumei" că ventrala nu 
mai are secrete, că a dat totul. 
Iașcenko sare însă cu totul alt
fel decît fostul săritor—cosmic, 
iar Ackermann — și Beilschmidt 
— nu sar ca juniorul sovietic. Pe 
de altă parte, în 10 ani flopul 
a ajuns la maturitate și este 
puțin probabil să sufere modifi
cări esențiale. Față de ventrală, 
flopul are avantajul desprinde
rii în condiții — poziție — care 
permit o impulsie mai puterni
că. în faza următoare a zboru
lui (și trecerii corpului peste 
ștachetă) ventrala va avea de 
partea ei marele atu biomeca- 
nic de a putea beneficia de po
sibilitățile superioare de fie tie 
a coloanei vertebrale în plan 
anterior. în plus, poziția cu fa
ța spre ștachetă ușurează con
trolul mișcărilor diferitelor părți 
ale corpului. Avantajul ven
tralei în planul esențial al să
riturii, trecerea corpului peste 
ștachetă — speculînd, cu ajuto
rul rotațiilor compensatorii, fie
care poziție a centrului general 
de greutate — anulează complet 
servitutile bătăii.

Este dificil — și periculos 
pentru performanță — să mani
festăm o preferință exclusivistă 
pentru un stil sau altul. In 
orice caz, nu este indicată re
nunțarea la rostogolirea ventra
lă și probabil că mulți dintre 
cei care au ales hotărît odinioa
ră drumul flopului vor cădea 
pe gînduri după ce l-au văzut 
recent pe Iașcenko. Săritura în 
înălțime, vedeta atletică a ulti
milor ani, va progresa în con
tinuare prin (co) existența celor 
două procedee, prin disputa lor 
teoretică manifestată in noi 
căutări și, poate, în soluții noi. 
Deocamdată, referindu-ne strict 
la etapa actuală, ventrala poate 
privi... de sus, avînd argumen
tul cifrelor maxime. îl va avea 
mereu pe cel de a privi tn jos, 
spre bara de metal, pentru a o 
învinge, și nu pentru a o evita, 
cum face flopul.

Chiar dacă ultima ștachetă va 
cădea întotdeauna, așa cum 
spunea cîndva Iolanda Balaș, 
arbitru imparțial...

Vladimir MORARU

• TELEX • TELEX • TELEX •

și ingenuitatea,
c-a fost fraier și ga

ta : „Roger
Vlaeminck n-are 
nici o vină că Sa
ronni a alergat ca 
un ciine nebun** — 
spune un „cap" de 
prestigiul lui Louis 
Caput. De Vlae
minck a fost și 
mai dur cu puș
tiul. „li înțeleg 

supărarea. Nu e vesel să vii 
al doilea într-un Milan — San 
Remo.
mi
curse 
scîncit 
lumea.
vinge 
viața"...

AZI, LA PARIS: fRANJA
de

Dar, ce, mie nu 
s-a întîmplat să pierd 

cîștigate 1 și n-am 
și n-am alarmat 
Nu întotdeauna in- 

cel mai tare. Asta-1 
__ ,_ ... „Hoțul" nu pare 
deloc prost, fie vorba intre 
noi. Ba unii zic că e un tip 
deștept, atlet superior, ex
cepțional pregătit, tactician 
perfect, bun și la inimă, 
care așa — spune Merckx! 
—. mai are și calitatea esen
țială „că știe ce vrea șl nu-i 
prea pasă de critici și elogii, 
avînd astfel mai puține 
griji"... Dracul de de Vlae
minck nu e atit de negru, 
pe cit vrea Saronni. Mai ră- 
mîne ca tlnărul geniu spor
tiv să înțeleagă că nu știe 
chiar totul despre roata vie
ții. Căci a împărți lumea in 
doar două categorii — in vi
ciu șt virtute, tn îngeri en
tuziaști și monștri sumbri — 
e un semn sigur că nu știi 
totul despre ciclism și atîtea 
altele. Nici un campion n-a 
murit dacă a fost o dată 
fraier. Totu-i si nu fii de 
două ori pe acest post, că 
așa începe obișnuința. Obiș
nuința in fraiereală e mor
tală.

Reprezentativa de fotbal a 
Braziliei iși începe azi turneul 
în Europa, evoluînd pe stadio
nul „Parc des Princes" din Pa
ris in compania selecționatei 
țării gazdă. în continuarea tur
neului său european, formația 
Braziliei va intilni in ordine e- 
chipele R. F. Germania (5 a- 
prilie), Internazionale Milano 
(13 aprilie), Angliei (19 aprilie) 
și Atletico Madrid (21 aprilie).

BASCHET • Echipa feminină 
Geas Sesto San Giovani a cucerit 
pentru prima oară „Cupa cam
pionilor europeni". In finală, la 
Nisa : Geas—Sparta Praga 74—66 
(36—37) • La Angouleme : Fran
ța — Polonia (feminin) 94—86 
(45—43) • La Ciudad de Mexico: 
R. P. Chineză — Universitatea 
Guadalajara 58—39 (32—25).

HOCHEI • In Canada, la Sorel, 
o selecționată locală a cluburilor 
de amatori a învins R. F. Ger
mania CU 6—4 (2—2, 2—0, 2—2)
• Competiția de juniori, de la 
Gdansk, a fost cîștigată de Ceho
slovacia — 10 p, urmată de Fin
landa — 8 p, R. F. Germania — 
6 p. Polonia — 4 p. In ultima zi 
a turneului s-au înregistrat re
zultatele : Cehoslovacia — R. F. 
Germania 14—2 (4—1, 3—1, 7—0) ; 
Finlanda—Polonia 6—4 (3—0, 1—3, 
2—1) ; Norvegia — Elveția 2—1 
(0-0, 1-1, 1-0).

LUPTE • Sîmbătă și duminică 
se vor desfășura în orașul ame
rican Toledo întrecerile „Cupei 
Mondiale" la lupte libere. La tur
neu participă echipele U.R.S.S„' 
cîștigătoarea ediției trecute a com
petiției, Cubei, Japoniei și S.U.A.

NATAȚIE • Proba feminină de 
trambulină (3 m) din cadrul con
cursului internațional de sărituri 
în apă de la Minsk a fost cîștiga- 
tă de campioana mondială * ' 
Kalinina (U.R.S.S.), cu un 
de 702,72 p.

SCHI • In ultima zi a 
cursului de la Murmansk, 
pioana mondială Zinaida Amoso
va a cîștigat proba de 5 km în 
17 :51,95 • Proba masculină de sla
lom uriaș de la Isola (1 676 m 
lungime, 450 m diferență de ni
vel șl 62 de porți) a revenit aus
triacului Gerard Jager, urmat de 
francezul Luc Morisset.

Irina 
total

con- 
cain-

în primul joc din

Aseară la Rouen

turneul de pregătire al fotbaliștilor noștri

FRANȚA B - ROMANIA 1-0 (0-0)

RADU COSAȘU

ROUEN 31 (prin telefon). E- 
chipa noastră a Început jocul 
exagerat de defensiv, exagerat 
de timid, exagerat de prudent. 
Startul acesta a avut o mare 
influență asupra rezultatului jo
cului cu echipa B a Franței : 
1—0 pentru gazde, prin golul 
marcat de Tusseau (min. 56). 
Partida s-a desfășurat pe un 
timp rece, închis. în prima re
priză formația noastră a fost 
ca și inexistentă în atac. Fot
baliștii noștri au pasat greșit, 
au centrat la infinit sus, in ca
reu, unde Dudu Georgescu nu 
s-a văzut, necontînd practic în 
joc, el fiind de altfel cel mai 

s slab om de pe teren.

încercînd să impulsioneze ata
cul, Ștefan Covaci i-a introdus, 
în repriza secundă, pe Radules
cu și apoi pe Fanici. Abia după 
ce a primit golul (în min. 56, 
așa cum am menționat) jucă
torii noștri și-au revenit ; Ra
dulescu a tras pur și simplu 
echipa după el dar dominarea 
teritorială a selecționatei noas
tre nu a avut nici un efect pe 
tabela de marcaj deoarece ata- 
canții nu au avut luciditatea 
necesară, risipind cîteva situa
ții favorabile. Lipsa lui Bălăci 
s-a resimțit din plin. Este ade
vărat, în echipa B a Franței 
au evoluat 7 internaționali in
cluși în lotul pentru C.M. dar 
această situație nu este o cir-

cumstanță pentru evoluția mo
destă a fotbaliștilor noștri.

In concluzie, un joc 
reprezentativei și un 
pe măsura jocului.

Arbitrul Marcel Van 
(Belgia) a condus bine 
țiile ; ROMANIA :

slab al 
rezultat

Lengen 
forma- 

Răducann 
— Cheran, Sătmăreanu, Ștefă- 
nescu, Vigu — Romilă, Iordâ- 
nescu, Boloni — Dobrin (min. 
68, Fanici), D. Georgescu, Haj- 
hal (min. 46 — Rădulescu). 
FRANȚA B : Ettori — Bacon- 
nier (min. 80 — Vitalis), Specht, 
Zambelli, Tusseau — Giresse, 
Moizan, Keruzore — Soler, Pe- 
cout, Gemmrich (min. 80 — Ze- 
nier).

Marius POPESCU
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