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Meci de mare atracție, miine, la Palatul sporturilor și culturii

STEAUA - H. C. MINAUR BAIA MARE
ÎN FINALA „CUPEI ROMÂNIEI" LA HANDBAL MASCULIN
„Cupa României" Ia handbal 

își va desemna miine prima 
ciștigătoare în întrecerea mas
culină. Dacă în partida de joi 
seară, de la Brașov, și-au dis
putat întîietatea formații femi
nine din eșaloane valorice di
ferite, ultimul act al compe
tiției masculine, de duminică, 
va opune două divizionare A 
care, ori de cite ori s-au întîl- 
nit, au furnizat partide deosebit 
de atractive : Steaua București 
și H. C. Minaur Baia Mare.

Handbaliștii de la Steaua — 
campioni ai țării și deținători 
ai C.C.E. — s-au pregătit se
rios, susținînd și două în- 
tilniri amicale în compania 
echipei „1 August" (Selecționata 
armatei populare chineze de e-

PROGRAMUL FINALEI
- Universitatea Ckij-Nopoca

(locurile 3-4, arbitri : D. Purică și V. Erhan)
_._2 . 2.____2_____ ,J — H.G Minaur Baia Mare
(locurile 1-2, arbitri :C. Căpățină și R, lamandi)

Ora 16 : Dioomo București

Ora 17.30: Steaua București

liberare). Antrenorii Cornel Oțe
le» și Otto Telman au folosit 
prilejul pentru a roda întregul 
efectiv de care dispun și a sta
bili, în final, lotul pe care îl 
vor trimite în teren duminică, 
la ora 17,30. Iată-1, așa cum ne-a 
fost comunicat de Cornel Oțe- 
lea : Nicolae Munteanu, Virgil 
Marchidan — portari, Cristian

Birtalan, Ga vrii 
Drăgăniță, Radu 
Stingă, Grișa

Azi și miine la Hunedoara

Gațu, Ștefan 
Kicsid, 
Voina, 
Cheli, 
Neagu

în drum spre București hand
baliștii de la Minaur Baia Mare 
au făcut o „escală" la Brașov, 
unde și-au continuat antrena
mentele susținînd, totodată, un 
meci de verificare cu o altă di
vizionară A, Dinamo din loca
litate. Profesorul Lascăr Pană, 
antrenorul lui H.C. Minaur, va 
folosi următorii jucători : 
Belu și Gheorghe Kul — 
tari, Petre Avramescu, 
Chircu, Constantin Odae, 
Palko, Gheorghe Răzor, 
stantin Panțiru, Gheorghe Bo- 
roș, Iosif Oros, Nicolae Voinca 
și Marcel Voinea.

Cezar
Vasile

Laurențiu Roșu, Victor 
și Viorel Croitoru.

loan 
por- 
Ioan 
loan 
Con-

De cîteva săptămîni Hune
doara a devenit „cartierul ge
neral" al înotului românesc și, 
pe rînd, iubitorii sportului din 
acest oraș au putut trece in 
revistă lotul „speranțelor", în 
cadrul unui triunghiular cu 
R. F. Germania și Polonia, apoi
— punctul forte al programu
lui competițional —■ întrecerile 
campionatelor naționale, iar 
acum (astăzi și miine, pe par
cursul a trei reuniuni) vor a- 
vea prilejul de a urmări o 
interesantă întîlnire bilaterală 
între cel mai buni înotători ai 
României și Poloniei.

Anul trecut, la Polawy, spor
tivii polonezi au cîștigat la ma
re luptă (173—170), dar există 
semne suficiente că de această 
dată românii își vor lua re
vanșa. Și nu numai atît ! An
trenorul federal Tlberiu Mun- 
leanu, care în această săptă- 
mînă a urmărit direct pregăti
rile lotului reprezentativ, ne 
declara : „Sînt convins că spor
tivii noștri nu așteaptă doar re
vanșa, Ei au prins mai mult 
curaj și concursul de săptămîna 
trecută abia le-a deschis ape
titul. Ne putem aștepta la a 
doua repriză de „recorduri" și
— de ce nu ? — la noi per-

ADRIAN HORVATH

lon CAVRILESCU

Am simțit .pulsul sportiv" al 
Zalăului zilelor noastre in două 
ipostaze. Mai întîi, conectat la 
marele eveniment fotbalistic, 
cînd, în „16“-imile Cupei Româ
niei, Victoria Elcond, echipa 
de județ, formată din muncitori 
de diferite profesii, dădea piept 
cu campioana țârii, Dinamo. Au 
urcat atunci panta din Calea 
Clujului mai mulți oameni ca 
niciodată. I-am văzut pe unii 
venind pe jos din satele înve
cinate. A doua ipostază a fost 
cea oferită de un meci de vo
lei, nici internațional și nici 
din prima noastră divizie. Ju
cau elevii Liceului de construc
ții din localitate cu cei de la 
„Nicolae Bălcescu", din Cluj- 
Napoca, un med din divizia lor 
școlară. Totuși, mica sală era 
plină pină la refuz de elevi, de 
tineri muncitori, de oameni cu 
timplele încărunțite. „Voleiul, 
ne spunea un vedn de bancă, 
e tare iubit la noi".

— Dar numai voleiul și 
fotbalul sînt lîngă inima sălă- 
jenilor 1 Iată întrebarea cu care 
am început discuția noastră cu 
Ion Domuța, secretarul C.J.E.F.S. 
Sălaj, om de sport cu mulți 
ani de activitate pe aceste 
locuri.

— Ce ați văzut dv. au fost 
doar doua „momente" dintr-o 
activitate ce nu poate fi com
parată cu ce a fost doar în 
urmă cu 10 ani, de pildă, acti
vitate care tinde, în funcție de 
baza materială și de timpul 
liber al oamenilor, să devină 
cotidiană. în județul nostru ac
tivează astăzi peste 240 de aso
ciații sportive in toate sferele 
vieții sociale, dintre care 146 în 
școli, 23 in întreprinderi, 12 in 
instituții, 4 în cooperative meș
teșugărești, unități care s-au 
dezvoltat odată cu orașul Zalău 
și județul Sălaj.

— Care sînt cele mai puter
nice asociații ?

— Aș începe cu Armătura, de 
pe lîngă întreprinderea de ar
mături metalice, asociație cu 
peste 2 000 de membri, cu sec
ția de fotbal care ne reprezin

tă acum în Divizia B. Apoi 
Rapid Jibou, cu 1000 de mem
bri, după care aș aminti de Mă
gura Șimleu Silvaniei, Silvani» 
Cehu-Silvaniei, Victoria Elcond, 
de pe lîngă întreprinderea de 
conductori emailați unde, în afa
ră de fotbal, sport care ne-a a- 
dus satisfacția din „Cupa Româ
niei", se mai practică voleiul, te
nisul de masă, șahul. Ar mai 
fi de menționat și alte asocia
ții. Vreau să spun că activitatea 
tuturor poate fi exprimată cel 
mai bine în cele 71000 de par
ticipări consemnate în întreceri
le din cadrul „Daciadei" în at
uul care a trecut.

— în ceea ce privește perfor
manța sportivă, spre ce aspiră 
Zalăul de azi ?

— Voi apela doar la cîteva 
antiteze. Acum vreo 11 ani a- 
veam o echipă de fotbal în 
campionatul regiunii Cluj și 
una de volei fete, în Divizia 
B. Azi, 11 formații iau parte la 
campionatele republicane de 
volei, fotbal și handbal, sportu
rile cu aria cea mai largă în 
județul nostru. Avem și un club 
sportiv teritorial — C.S. Zalău 
— cu atleți, boxeri, voleibaliști 
care aspiră la afirmarea pe 
plan național și chiar interna
țional.

— Vreți să citați cîteva nu
me ?

— Boxerul V. Burde, volei
balistul M. Romcic — ambii 
participant! la J.B. de juniori, 
de unde s-au întors cu medalii
le de bronz, primele noastre 
medalii de la competiții inter
naționale. Ne punem încă spe
ranțe în Sanda Vlad, săritoarea 
în lungime care s-a remarcat 
din nou și la „Cupa de cristal" 
de la București (n.n. locul 2), 
profesoară de educație fizică la 
Școala generală nr. 1, care la 
cei 23 de ani ai săi, ne mai 
poate aduce mari satisfacții și, 
mai ales, poate constitui un 
stimulent pentru apropierea e-

Constantin ALEXE

(Continuare in pag. a 2-a)

RUGBYȘTII IN FAȚA UNUI START
INTERNAȚIONAL PLIN DE RĂSPUNDERI

CAMELIA HOȚESCU

mintese că, in urmă cu cîțiva 
ani, la Cluj-Napoca, echipele 
noastre învingeau puternicele 
selecționate ale Cehoslovaciei la 
capătul unei splendide dispute 
sportive. Cred că acest meci ne 
va oferi satisfacții asemănătoa
re, cu condiția c» și băieții să 
se mobilizeze la maximum. O- 
prițescu, Lucaciu, Szabo, Horvat 
și Mandache sint capabili de 
noi recorduri. Cred că și ștafe
tele noastre vor înregistra ci
fre spectaculoase. Și de pe 
acum regret că tribuna bazinu
lui nu este mai mare pentru ca 
frumusețea (nu mă îndoiesc) a- 
cestor întreceri să poată fi sa
vurată de cit mai mulți ama
tori".

Și încă 
că seara 
cide cine 
acest an
Occidental.

un amănunt: dumini- 
selecționerii vor de
ne va reprezenta în 

la C.M. din Berlinul

Adrian VASILIU

Pentru rugbyștii noștri ziua menta tori francezi să afirme că
de miine echivalează cu un nou 
start internațional, plin de mari 
răspunderi. Și cînd facem a- 
ceastă afirmație ne gîndim atît 
la faptul că ne aflăm în preaj
ma importantelor partide cu 
Cehoslovacia și Spania, din ca
drul Campionatului european 
cit, mai ales, la dificilul „exa
men britanic", care-i așteaptă 
pe tricolori peste exact o lună 
(este vorba de dublul-meei de 
la București și Constanța), ur
mat la toamnă de turneul anun
țat în Anglia și Țara Galilor.

De fapt, cele două partide 
oficiale, amintite mai sus, con
tinuă un sezon internațional 
care a început în toamna anu
lui trecut și ne-a arătat lucruri 
bune și mai puțin bune. Prin
tre cele reușite am socoti — 
deși ar putea părea paradoxal 
— tocmai meciul încheiat cu un 
rezultat nefavorabil. Este vorba 
despre mult comentata partidă 
de la Clermont Ferrand, în 
care celebrul XV al „cocoșului 
galic" ne-a întrecut cu 9—6, 
după o întîlnire al cărei final 
l-am dominat însă copios, ceea 
ce i-a determinat pe mulți co-

„românii au jucat mai bine de- 
cit francezii !“, desigur deoarece 
ultima impresie, aceea din fi
nalul unui meci, se reține cel 
mai bine. Acest joc bun a venit 
oarecum ca o reabilitare, fiind
că, trebuie s-o spunem, începu
tul sezonului autumnal nu a 
fost deloc încurajator : o vic
torie chinuită asupra XV-lui 
polonez, la noi, la București, 
după 60 de minute în care for
mația noastră nu a fost capa-

bilă să găsească drumul cel 
mai drept spre ținta adversă. 
Abia finalul, debordant, a ară
tat adevărata față și potențialul 
real 
care
(38—21). A urmat o veritabilă 
„contra-performanță" : acel e- 
gal, 10—10, de la Reggio Cala
bria, din fața „squadrei azzurra",

Dimitrie CALLIMACH1

al formației românești, 
s-a impus finalmente

(Continuare in pag. a 7-a)

Miine, pe stadionul Giulești, In Campionatul european %

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI 
ÎNTÎLNEȘTE ECHIPA CEHOSLOVACIEI

CLASAMENT
1. FRANȚA 5 5 0 0 149-27 15
2. FtoJia 5 1 1 3 38-67 8
3. România 3 1 1 1 54-40 6
4. Polonia 3 1 0 2 42-70 5
5. Spania 2 1 0 1 13-23 4
6. Cehoslovacia 2 0 0 2 4-73 2

0IMNAȘT1 ROMÂNI
INTERNATIONALEÎN CONCURSURI

formanțe de răsunet. Fetele în 
special sinț capabile de așa 
ceva. Bunaciu mai poate valo
rifica marile rezerve de care 
dispune pentru ca să se detașe
ze in lideră absolută (măcar Ia 
100 m spate) a acestui sezon. 
Pănulescu va alege probabil și 
distanța de 200 m liber ea fi
ind capabilă de 2:04,0—2:05.0“.

„Va fi un concurs tare — 
este de părere prof. Aurel Ur- 
muzescu — pentru că și po
lonezii sînt în progres. îmi a-

Ieri au plecat spre Budapesta 
gimnastele și gimnaștii români 
care vor concura, sîmbătă și 
duminică, la Campionatele in
ternaționale ale Ungariei : Lu
cia Negrea, Carmen Păcuraru, 
I.iviu Mazilu și Dorel Marin. 
Competiția prevede atît exer
ciții impuse, cit și liber alese.

O La sfîrșitul săptămînii vi
itoare va avea loc la Londra 
tradiționalul „Turneu al cam
pionilor". S-a stabilit că din 
țara noastră va participa Mari- 
icna Neacșu —, în concursul fe-

minin, și Aurelian Georgescu 
sau Ion Checicheș, decizia ur- 
mînd a fi luată după concursul 
de verificare de astăzi dimi
neață.

• Tot săptămîna viitoare 
(15—16) va avea loc un puternic 
turneu internațional în R. D. 
Germană, la care țara noastră 
va fi reprezentată de Rodica 
Raț, Amalia Cimpan și Irina 
Murvai (în concursul feminin), 
respectiv Nicolae Oprescu și 
Ștefan Gali.

i

Sladionul Ciulești va 
fi miine dimineață, de la 
ora 11, gazda primei par
tide pe care o susține 
reprezentativa de rugby 
a României in actualul 
sezon competițional in
ternațional întîlnind în Campionatul european echipa Ceho
slovaciei.

Formația României, pregătită de antrenorii V. Irimescu 
și Al. Paloșanu, are în componența sa jucători cunoscuți dar 
și cîțiva care bat la porțile afirmării (Bucan, Marin, Vasile. 
Tudose).

Miine va fi aliniat, probabil, următorul XV : Tudose — 
Motrescu, Varga, Vasile, Marin — Alexandru, Paraschiv — 
Stoica, Dumitru, Murariu — M. Ionescu, Dărăban — Scarlat. 
Orlelecan, Bucan. Rezerve : Dinu, Munteanu, Borș, Suciu. 
Ilariton, Constantin, Podărăscu.

In ceea ce-i privește pe rugbyștii cehoslovaci, se află și 
ei la început de sezon, antrenorul E. Krutzncr alcătuind un 
XV din jucători provenind de la primele echipe clasate în 
campionatul național (Vyskov, Praga, Tatra Smyhov). Din 
formație fac parte Pokorny, Luska, Navratil, Stastny, Te- 
nora, VI. Jagr, Berka, Svierak.Rascinski, Kudrna, Martinek 
P. Jagr, K. Sevcik, Bursik, J. Sevcik, rezerve figurînd Kram- 
pera, Khun și Konvicni,

Partida (a cărei repriză a doua va putea fi urmărită și 
pe micul ecran, de la ora 11,45) va fi condusă de arbitrul 
italian Bruno Tavelli. (Em. F.)



ULTIMA RĂPIRE
manifestări brașovene ini- 

de C.J.E.F.S. în colabora- 
Casa de cultură a studen
ta cadrul — fericit reunit 
„Daciadsi" și al Festivalu- 

„Cîntarea Româ-

DOUĂ MANIFESTĂRI BRAȘOVENE 
Închinate artei și mișcării 
Ne-au atras atenția două re

cente 
țiate 
re cu 
ților, 
— al lui național 
niei".

Prima privește o expoziție 
complexă intitulată „Artă și 
mișcare", cuprinzînd lucrări de 
grafică, sculptură, pictură și 
fotografie, precum și vitrine fi
latelice.

A doua se referă la o inte
resantă seară de euritimie. Cer
cul de elevi condus de tînărul 
profesor Radu Frunteș a tălmă
cit pentru spectatori tîlcul aces
tei arte moderne și străvechi, 
interpretînd euritmic muzică de 
Bach, Debussy. Schumann, Beet
hoven și poezii de Eminescu, 
I. Alexandru. Euritimia este o 
formă complexă de mișcare, 
care îmbină ritmurile de sunet, 
lumină, culoare și cuvînt. Spec
tacolul s-a bucurat de succes și 
va fi reeditat. (Virgil LUDU).

CÂRTI

a-

I
„DI țl-AR SPUNE
Stăruitor colecționar de 

mintiri, istorioare și snoave
din viața sportivă, George 
Mihalache ne surprinde din 
nou plăcut cu un volum, a- 
părut în Editura Sport-Tu- 
rism, căruia i-a dat un titlu 
de rară ingeniozitate (carac
teristică autorului versat de 
cuplete revuistice) : „De ți-ar 
spune poarta mea“. Nu e greu 
de presupus că, de-a lungul 
celor 150 de pagini, vom fi 
delectați cu anecdotele, cînd 
vesele, cînd mai triste, din ca
riera celor mai vestiți ..apără
tori de buturi** din toate tim
purile și de pe toate meridia
nele. Reînvie, sub pana aler
tă a lui George Mihalache, în- 
tîmplări cu eroi al căror nu
me e suficient să fie amintit 
pentru a stîrni imediat cu
riozitatea : Zamora și Mircea 
David, Lev Iașin și Răducanu, 
Grosics și Voinescu, Beara și 
Zombori, Planicka și Pavlo- 
vici, Banks și Homici, Car
bajal și Jean Lăpușneanu, atî- 
ția și atîția „îngeri păzitori** 
ai porților de fotbal, ași ai 
„robinsonadelor4 5 * * * * **, „pantere** și 
„oameni de cauciuc**. Autorul 
le consacră tuturor acestora 
un meritat omagiu, Încununat 
cu un splendid final, o „ba
ladă a portarului** care pune,

levelor sale de acest sport, a- 
tletismul. La noi a crescut și 
N. Bumb, campionul național 
de juniori din 1975. Avem azi 
un campion republican la radio
amatorism, pe tehnicianul St. 
Olah. Cu siguranță că nu peste 
mult timp nu va mai fi singu
rul nostru maestru al sportului. 
Ne bazăm pe emulația din spor
tul școlar. La Zalău ființează 
un liceu cu clase de atletism, 
volei și handbal, în timp ce 
Liceul de construcții, care are 
și o bază materiala bună, tinde 
să devină un pilon al acestei 
activități din orașul nostru. în 
Zalău învață azi mai bine de
5 000 de elevi, din rîndurile că
rora cei 34 de profesori de edu
cație fizică și cei 13 antrenori
pot recruta 'viitori performeri. 
Cit privește baza materială, azi
cu un frumos stadion, cu tere
nuri de fotbal, tenis, handbal, 
ea se află ta plin proces de 
dezvoltare. în acest an, la Za
lău va fi dată în folosință o 
modernă sală de sport, cu 1000 
de locuri, ceea ce va da, cu si
guranță, un puternic impuls ac
tivității sportive de pe melea
gurile noastre 
justificate in 
performanțe tot mai valoroase.

SECRETELE MARILOR MAEȘTRI

g

g

I

I

Ideea inginerului Constantin 
Ștefaniu de a reuni sub co- 
perțile unei cărți de șah ca
riera a trei mari maeștri con
temporani a fost inspirată. 
Așa se șl explică succesul de 
librărie al recentei sale lu
crări „Secretele marilor maeș
tri**, scoasă de Editura Sport- 
Turism, în care sînt prezen
tați : fostul campion mondial 
Robert Fischer, actualul deți
nător al titlului Anatoli Kar
pov și fostul campion mondial 
de juniori Florin Gheorghiu.

A rezultat o carte interesan
tă și utilă, în care cititorii gă
sesc un material foarte vast. 
Este suficient să spunem că 
în acest volum sînt cuprinse 
400 de partide (!) jucate de 
cei trei șahiști, numeroase fi- 
naluri. Și, firește, din ex
periența lui Fischer, Karpov 
șl Gheorghiu mulți au de în
vățat, dar mai ales tinerii ju
cători. Pe lîngă elementele pur 
șahiste, cartea conține multe

„ULTIMA REPRIZA" tradusă în Bulgaria
Editura „Medițina I Firimitura" din Sofia ne-a oferit pfocuta surpriză 

de a prezenta cititorilor din țara vecină traducerea în limba bulgară 
a prețuitului volum al confraților noștri Paul Ochialbi șl Petre Henț : 
„Ultima reprîzâ**. Versiunea bulgară este reoMzotâ de Toneo Atanasov 
Toncev și se bucură de un cuvînt Introductiv ol docentului Emil Jecev, 
vicepreședinte al forului pugilistic european EABA. După vești recente 
din capitala bulgară, cele 10.000 de exemplare au fost repede epui
zate.

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

ROMÂNIAF1LM prezintă

RĂTĂCIRE
O producție a casei de filme „Numărul Patru

g

scenariul : Ion Băîeșu și Alexandru Tatos 
imaginea : Florin Mihâilescu 
regia : Alexandru Tatos 
muzica : Temistocle Popa 
decoruri : Helmuth Sturmer 
costume : Svetlana Șchiopu 
montajul : lolonda Mintulescu 
sunetul : Horia Murgii

cu : Ioana Pavelescu, Klaus Gehrlce, Dan Nuțu, Morga 
Gina Patrichi, Regine Heintze, Emilia Dobrin, 
Kitzl, Brindușa Marioțeanu, Silvia Popovici, Ion

Benone Sinulescu, Irina Loghin 
realizat in studiourile Centrului de Producție Ci- 

*’ * „București11 In colaborare cu studiourile

Legal, 
Albert 
Besoiu 
cîntâ :

Film 
nematog raf i că 
„Defa" Berlin

SAU FOTDALIL IN CULISE
Celebrul cineast italian Fier 

Paolo Pasolini credea că „fot
balul este ultima reprezentație 
sacră a timpului nostru ; fot
balul este spectacolul care a 
substituit teatrul". Tinărul dra
maturg bucureștean Dan Stoica 
a vrut — cu o piesă de debut 
— să parcurgă drumul invers : 
să țeasă o tramă teatrală pe 
urzeala fotbalului ! Și a reușit, 
aproape involuntar, pentru că 
intenția sa primară, mărturisită, 
a fost aceea de a declara război 
exclusiv birocrației. Investindu-l 
pe contabilul-șef Marin Bom
băn cu atributele „birocratului 
din principiu", autorul a avut 
nevoie — pentru a-l umaniza — 
de o trăsătură de caracter spe
cială, de o slăbiciune care să-l 
apropie de interesul spectatori
lor. Iată-l deci pe eroul princi
pal trecind aproape in plan se
cund datorită pasiunii care-l 
mistuie : fotbalul. Gindul său

NOI
POARTA MEA

amănunte biografice din via
ța celor trei campioni, întîm- 
plări amuzante din turnee, 
comentarii, extrase din presă 
și altele.

Materialul, cum spuneam, 
excelent, a fost foarte bine 
servit de prezentarea grafică 
a

față în față, alternativele „Ju
cătorului cu șapcă** : bucuria 
și tristețea, limitele unui plon
jon, unui blocaj sau unei in
tervenții ratate. George Mi
halache a cintat un frumos 
imn în cinstea fotbalistului nr. 
1 al oricărei echipe ! (vib.)

lucrării. (V. CH.)

Alte opăriți
a AI. Clenciu — O 

sportivi români, vâzuți și comen* 
tați de... ; lei 5,25
• L. Zatti — Triunghiul apelor 

(colecția Clepsidra) ; lei 4,50
e I. Kunst-Ghermânescu 

Hondbcl (manual) ; lel 13,50
• ir * ★ — Handbal (regula

ment comentat) ; lei 3
• Em. Cristea — Hâțmaț (co

lecție Munții noftri) ; lei 4,50
• C. Bobe! — Pentcdonul atle

tic școlar : lel 4,50 

de a face orice pentru „promo
varea echipei in A", racolarea 
nocturnă a vedetei din orașul 
vecin, înzestrarea goal-getteru- 
lui Lulu Dobrescu cu aparta
ment, post in schemă și iubită 
„la comandă", demersurile la
terale — totul transformă piesa 
„Ultima răpire" intr-o „comedie 
cu fotbal". Dar autorul era pe 
muchia de cuțit a subiectului 
bătut in alte încercări, recente 
sau mai vechi. Și atunci, cu o 
volută elegantă (dar uneori nu 
suficient susținută), ingroașă 
satira vedetismului și cintă oda 
vedetei, reabilitind-o ca pe o 
victimă a mediului. Sacrificiul 
final al celui ce se leagă de 
A.S. Fulgerul — datorită dra
gostei — impunea poate sensi
bilizarea manifestă a raportu
rilor fotbalistului cu inteligenta 
Eliza, chiar in detrimentul inu
til prelungitelor scene rezervate 
„schimbului de experiență".

Piesa (in care se disting acto
rii Iancu Goanță, Mihaela Ar- 
6enescu. Radu Negoescu, Mihai 
Constantinescu și alții) se joacă 
cu succes la Teatrul Național 
din Craiova și sintem siguri că 
in zilele 
interesul 
sportive 
Dealtfel, 
rajează să reinnoim propunerea 
organizării unei „săptămîni a 
teatrului cu temă sportivă" care 
ar putea ingloba și piesele „Ul
tima cursă- de Horia Lovinescu 
și „Fotbal" de Mircea Radu Ia- 
coban. aflate pe afișele stagiunii 
bucureștene. ,

Victor BĂNCIULESCU

viitoare ii vor arăta 
meritat și cercurile 

din capitala Doljului, 
împrejurarea ne incu-

Primăvara harnicilor gospodari

TERENURILE DE SPORT,
MAI FRUMOASE, MAI ATRĂGĂTOARE

și, in ace- 
orașelor și

La București și ta alte 
zone ale țării, iama a mai 
încercat o dată să rămtaă pe 
poziții. Dar, zadarnic. Primăva
ra a sosit. Ne-o demonstrează 
crudul ierbii și mirosul de pă- 
mint reavăn, o certifică calen
darul, a cărui „filă a echinoc
țiului" a fost ruptă. Că a venit 
primăvara, ne-au demonstrat-o 
și oamenii, locuitorii 
lași timp, gospodarii 
comunelor țării.

Duminică pină in 
de mii de cetățeni 
pat la acțiunea de gospodărire 
și înfrumusețare a localităților. 
S-au curățat spațiile verzi, s-a 
săpat în jurul pomilor, s-au 
plantat puieți și totul arată alt
fel, mai frumos.

Duminica trecută a fost o 
secvență din acest „jurnal al 
activității cetățenești". Vor ur
ma altele, din dorința de a da 
patriei un aspect cit mai fru
mos, o haină nouă, care să se 
adauge la eforturile pe care 
statul le face pentru ca orașele 
și satele țării să urce spre noi 
cote ale civilizației.

A devenit un fapt obișnuit, o 
realitate a zilelor noastre, ca în 
perimetrul orașelor și a eît mai 
multor așezări rurale să fie cu
prinse și terenuri de sport. Un 
stadion, un bazin de înot, un 
strand, un simplu patrulater 
pentru fotbal, handbal sau vo
lei le tatîtaim destul de des. 
Trebuie însă să le facem mai 
frumoase, mai utile, pentru ca 
ele să devină adevărate mag- 
nete în atragerea tineretului în 
practicarea sportului, țn petre-

prînz, zeci 
au pârtiei-

I
I

Expoziția națională a creațiai știi..țifice și tehnice"

CREATIVITATE, INVENTIVITATE, 
APLICATIVITATE - ÎN LUCRĂRILE

CELOR MAI TINERI PARTICIPANT!
Ivitate cu totu] 

Este suficient 
natele si eon

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

„Copiii aceștia au o inventi
vitate cu totul ieșită din comun, 

t să privești expo
natele și concluzia vine de la 

- sine. Dar, să nu omitem, faptul 
că totul se bazează pe cunoștin
țe remarcabile în domeniul teh
nicii. Fără îndoială, in spatele 
acestor lucrări întrevedem pe 
viitorii specialiști, mereu in 
căutarea noului, eu minte ascu
țită și o bogată fantezie tehni
că" — afirma unul dintre vizi
tatori — Mihai Ionescu, specia
list în electronică la Ministerul 
industriei metalurgice, privind 

| standul celor mai tineri partici- 
panți la Expoziția națională a 

| creației științifice și tehnice. în 
pavilionul central de la com
plexul expoziționa] din Piața 

I Scinteii sînt expuse cele mai 
semnificative realizări din cele 

I peste 63 000 de lucrări prezen
tate la prima ediție a Festiva- 

Ilului național „Cintarea Ro
mâniei" de peste 134 000 de pio
nieri și școlari din întreaga ța- 

Iră, majoritatea practicanți ai 
sporturilor tehnico-aplicative. 
Dealtfel, pasiunea pentru teh- 

Inică și știință este ilustrată nu 
numai de faptul că ta cele 
peste 78 000 de cercuri activează 
2 990 113 elevi din clasele I— 
VIII, ci și de numeroasele pro
duse care, depășind stadiul de 
interes didactic, își găsesc apli
cabilitate în diverse domenii.

Neobositele căutări ale tine
rilor și-au găsit expresie, spre 
exemplu, ta linia maiestuoasă a 
„Cargoului DAC" (autor, pio
nierul Vasile Dumitru — Bu-I

dinutilă a citorva ore

pri- 
p ar

și mai largă a sporii- 
tineretului muncitor, a 
Ia amenajarea de noi 
de sport, de zone de 

unde, la sfîrșit de
să 

des- 
ma- 
con-

cerea 
timpul liber.

Pe linie de sport, această 
măvară trebuie să însemne 
ticiparea 
vilor. a 
elevilor, 
terenuri 
agrement, 
săptămină, oamenii muncii 
aibă toate condițiile pentru 
tindere. Dezvoltarea bazei 
teriale, a zestrei sportive 
stituie de fapt o importantă 
sarcină pusă de partid ta fața 
mișcării sportive. „în vederea 
îndeplinirii sarcinilor de dezvol
tare continuă a activității spor
tive de masă și de performan
ță, in perioada 197G—1980 se va 
lărgi și îmbunătăți baza mate
rială necesară mișcării sporti
ve, se spune in Programul pri
vind dezvoltarea activității de 
educație fizică și sport pe pe
rioada 1976—1980, aprobat de 
Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. în noiembrie 1976. 
Organizațiile sindicale, U.T.C., 
ale pionierilor și ORGANIZA
ȚIILE SPORTIVE (s.n.), cu 
sprijinul consiliilor populare și 
a altor organizații de stat și ob
ștești, se spune jn același do
cument, vor intensifica acțiuni
le cetățenești pentru dotarea 
localităților, cartierelor de lo
cuințe, școlilor, unităților de 
învățămint superior, a marilor 
colectivități cu terenuri sporti
ve simple, care pot fi realizate 
prin munca patriotică a cetă
țenilor și tineretului, cu chel
tuieli minime".

Cu spirit organizatoric, de 
buni gospodari, asociațiile și 
cluburile sportive, organele 
sportive locale au datoria să 
acționeze pentru înfăptuirea a- 
cestor deziderate. Activitatea 
sportivă de masă și de perfor
manță, impulsionată 
cerile competiției 
„Daciada", are nevoie 
materială adecvată.

A venit primăvara, 
anotimp ta care, an de an, ac
țiunile gospodărești se înscriu 
cu majuscule. Iată de ce, 
ta acest context, această acti
vitate obștească nu trebuie să 
ocolească terenurile de sport. 
Poate că chiar de duminica a- 
ceasta vom întîlni sportivii 
dind o înfățișare nouă locurilor 
care vor găzdui viitoarele în- 
tîlniri sportive în aer liber.

de între- 
naționale 

de o bază

Frumosul

A. CONSTANTIN

micii creatori

zău), a mineralierului „Oltenița* 
(aparțînînd unui colectiv de 
creație de la Casa pionierilor și 
șoimilor patriei din Oltenița) și 
ta cea a ambarcațiunii cu pernă 
de aer (pionierii George Al- 
giu, Răzvan Roșculeț, Aida Mi- 
halcea, Liliana Florescu — 
Galați). De asemenea, mai a- 
proape de preocupările sporti
ve, unii dintre 
s-au prezentat cu alte lucrări, 
cum ar fi „Tir electronic” (Că
tălin Arhip — Iași), „Șalupă 
sport" (Mihai Ionescu, Viorel 
Bîră — Giurgiu), „Cart Șoim" 
și „Mașină pentru deplasări ta 

(pionierii din Codlea), 
(Niculiță Moldovan, Ni- 

colae Verzilă, loan Chelaru — 
Baia Mare). Desigur, nu pot fi 
omise nici realizările din dome
niul electronicii, dintre care a- 
mintim receptoarele radio cu 
superheterodină, aparțînînd pio
nierilor Valentin Tomșa, C. Mi- 
tulescu și Gabriel Vardan din 
București, unii dintre aceștia 
avînd efectuate legături bilate
rale cu radioamatori din Sue
dia, Brazilia, Japonia, Insulele 
Seychelles, Chile, Noua Zeelan- 
dă și alte țări. Dealtfel, apara
tul construit de V. Tomșa și C. 
Mitulescu a fost distins cu pre
miul al doilea.

Să notăm, ta încheiere, și cele 
afirmate de ing. Victor Gheor- 
ghiță, de la Institutul de ingi
nerie tehnologică și proiectare 
pentru industria chimică : „Idei
le sînt frumoase și cutezătoare, 
bine realizate, dovedind că au
torii au nu numai preocupări 
pur tehnice, ci și un remarcabil 
simț artistic, ilustrat de modul 
cum sint realizate lucrările. Re
țineți numele copiilor ! Cu si
guranță, mîine vom mai auzi 
despre ei".

Emanuel FÂNTÂNEANU

IN JUDEȚUL SUCEAVA
PESTE 70 DE COMUNE

IN ÎNTRECEREA
PENTRU AMENAJAREA

DE BAZE SPORTIVE
• Pe prhrul loc — corruna Arbore

în județul Suceava s-a desfă
șurat o frumoasă întrecere între 
comune în domeniul amenajării 
de baze sportive simple prin ac
țiuni patriotice. La această vas
tă acțiune au luat parte peste 
70 de localități 
ral. Pe primul 
comuna Arbore 
tineri mobilizați 
activitate patriotică au efectuat 
în 5 200 de ore lucrări ta va
loare de 52 350 lei), urmată de 
comunele Cormt Luncii și Ho- 
rodnic. (I. MlNDRESCU — co- 
resp.).

din mediul ru~ 
loc s-a clasat 
(unde 1370 de 
în acțiunile de

ZALAUL ISI AMPLIFICA 
ASPIRAȚIILE

(Urmare din pag. 1)

)

și aspirațiilor 
obținerea unor



COMPETIȚIA TUTUROR VlRSTELO
IZVOR DE SĂNĂTATE, VIGOARE Șl PUTERE DE MUNCA

„Daciado", competiția tuturor viatelor, iz
vor de sănătate, vigoare și putere de muncă, 
iți desfășoară tot mai din plin ediția de vară. 
Este adevărat că ploaia ți frigul s-au mai fă
cut simțite tn numeroase regiuni ale țării, dar 
dorința de mițcare, dragostea pentru sport au 
fost mai tari, astfel că întrecerile cunosc, cu 
fiecare zi, o amploare crescindă. împletite cu 
munca de înfrumusețare a orașelor ți comu

nelor, de amenajare și întreținere a bazelor 
sportive — preocupări specifice sezonului pri
măverii -, competițiile „Daciadei" se bucură 
de o participare tot mai numeroasă ți mai 
entuziastă, îndeosebi la sfîrțit de săptâmină.

lată, în pagina de față, cîteva aspecte pre
zentate de redactorii noștri oftați “t mijlocul 
iubitorilor sportului, șoimi, elevi, studenți, mun
citori sau cooperatori.

STUDENȚII CRAIOVENI FAC SPORT 
PE TERENURI GOSPODĂRITE DE El ÎNȘIȘI

La „RelonuH Săvinești

ACTIVITATEA SPORTIVĂ DE MASĂ
SE ALINIAZĂ DUPĂ... „MELANA 4“

Cine nu-l cunoaște și-l intîl- 
nește, acolo in incinta cămine
lor Facultății de mecanică, lin
gă malaxorul torcind monoton, 
l-ar putea crede cu adevărat — 
pe acest bărbat voinic, în pan
taloni de trening, cu minecile 
bluzei suflecate — a fi ceea ce 
glumeț se pretinde : „șeful de 
șantier9 al locului. Vechi cără
mizi recuperate din moloz sint 
trecute prin fălcile concasorului, 
pentru a se obține zgura nece
sară acoperirii pistelor, sectoa
relor atletice și terenurilor de 
sport din preajmă...

Ne aflăm la centrul de sport 
al Universității craiovene. Băr
batul de care vorbim este lecto
rul Ion Dobrițoiu, șeful catedrei 
de educație fizică. Cadre univer
sitare și studenți trudesc laolal
tă la înzestrarea bazei sportive 
cu sectoare regulamentare, cu 
împrejmuirea necesară, cu mici 
tribune. Acest efort comun ni 
s-a părut semnificativ pentru 
spiritul in care se desfășoară 
activitatea sportivă de masă în 
mediul studențesc craiovean. Pe 
terenul de fotbal, înconjurat de 
o pistă de atletism, ca și pe tere
nurile vecine de volei, baschet, 
handbal sau tenis, universitarii 
se simt nu numai practica nți ai 
diverselor discipline sportive, ci 
și gospodari ai locurilor.

Terenurile sint înțesate de ti
neret în mișcare, într-o aparen
tă neorânduială. Ici lecții orga
nizate cu grupe de studenți, 
colo tineri ieșiți în timpul liber 
să se destindă, să se joace, îna
inte de a relua studiul sau orele

GALATIUL SPORTIV TRĂIEȘTE
J p

MAI ALES
Cînd spunem astăzi Galati, 

spunem în primul rînd siderur
gie. Spunem, de asemenea, con
strucții de nave. Mai spunem 
zeci de alte întreprinderi. Cînd 
spunem Galați ne vin imediat 
în minte nume ca ,.Mazepa", 
„Țiglina" sau „Aeroport" — așa 
le zice noilor cartiere, pornite 
vertiginos pe verticala civiliza
ției socialiste, care găzduiesc, 
fiecare, cît un oraș din vechea 
Românie. Și ce mai putem spu
ne ? Impunătoare edificii so- 
cial-culturale, săli moderne și 
frumoase terenuri de sport, o 
piscină olimpică cu apă caldă 
și — în devenire — cel mai 
modern patinoar artificial (aco
perit) din țară. Așadar, spunem 
și SPORT. Munca, producția la 
cotele cele mai înalte, simt ne
voia sportului, mișcării în aer 
liber (de preferință), la al cărei 
punct terminal stă scris : SA- 
NATATE.

„Sportivii nominalizați ai Ga- 
lațiului nu sint incă nici prea 
mulți, nici prea mari. Ei cresc 
insă odată cu municipiul" — a 
sunat răspunsul la întrebarea 
noastră „care sint celebritățile 
sportive ale orașului ?“. Stelian 
Marcu, secretar al C.J.E.F.S., ne 
spunea, pe bună dreptate : „Noi 
nu avem ceea ce se cheamă 
„celebrități". Dacă se ivesc, ni 
le preiau repede loturile olim
pice sau cluburile din Capita
lă. Alee Năstac și Gabi Gheor
ghiu sint doar două dintre ze
cile de exemple. Dacă ar fi să 
dăm ci leva nume, totuși, i-am 
aminti pe boxerii Sandu Tirîlă 
și Costică Chiracu, pe atleta 
Fița Lovin, pe popicarul Ilie Bă- 
iaș — campion mondial, cîțiva 
hocheiști de la „Dunărea", cîți
va fotbaliști..."

— Atunci, în ce constă forța 
sportivă a județului ?

„In sportul de masă — am 
zice. Sport veți găsi mai ales in 
școli. Liceul de filologie și is
torie, de exemplu, este profilat 
pe natație și gimnastică sporti- 

de curs, înainte de a reveni in 
camerele de cămin. Dar tn fie
care miercuri și simbătă, cu re
gularitate, pe aceleași terenuri 
se întronează ordinea — ordinea 
sportivă — pentru că, în cadrul 
, ^DACIADEI", studenții dispută 
bisăptăminal campionatele „de 
casă" la volei, baschet, handbal 
(cu cite 8 echipe masculine, și 
feminine) și fotbal — pe facul
tăți, cu rivalități care fac mult 
bine propagandei sportive gene
rale. Pentru 15 aprilie e anunțat 
tradiționalul „Cros al Universi
tății". Numeroși studenți doljeni 
pot fi întîlniți și la centrele de 
inițiere care le stau la dispoziție 
și care-i familiarizează cu tenisul 
de masă sau cu judo-ul. Tota- 
lizind asemenea prezențe, ajun
gem ușor la suma de 17.000 de 
participări studențești la activi
tăți sportive de masă intr-un 
singur an — raportată recent de 
catedra de educație fizică a U- 
niversității din Craiova, cu pri
lejul ședinței de analiză la care 
a fost invitată de Senatul uni
versitar.

Am vrea să mai subliniem cî- 
teva din trăsăturile caracteristi
ce ale activității de aici. Asis
tentul Sergiu Cătăneanu (și el 
profesor de educație fizică) ne 
atrage atenția asupra tradiției 
care cere — la acest centru — 
ca ia orele de sport să fie invi
tați șl să participe șl cadrele 
universitare. Ni se dă chiar e- 
xemplul dr. Emil Trașcă, asis
tent la Facultatea de medicină, 

oare își însoțește studenții din 
grupă la orele de educație fi

PRIN ELEVI
vă, cu secții de performanță ; 
cel economie, pe gimnastica rit
mică modernă. Profesoara Ma
riana Crețu a reușit, cu ansam
blul ei de 8 fete, să cîștige în
trecerea la „Festivalul județean 
de gimnastică modernă", obți- 
nind calificarea in faza finală, 
pe țară. L* Grupul școlar de 
marină, puternică pepinieră a 
sportului de performanță prin 
cei 1400 de elevi, avem un pro
fesor de educație fizică, șeful 
catedrei, loan Cucu, deosebit de 
destoinic. El animă echipele de 
volei, baschet și tenis ale școlii, 
organizind la primul dintre 
sporturile citate întreceri, deve
nite tradiționale, intre anii de 
studii (de pildă, anul V, care 
termină, contra anului IV sau 
acesta din urmă Împotriva „se
lecționatei" școlii) ; pe prof. Ion 
Mandache îl pasionează rug- 
byul (n.n. ce păcat că nu există 
și un teren de joc la nivelul 
pasiunii !), in timp ce prof. 
Mircea Fortu manifestă o mare 
grijă față de handbal. Se insistă 
acum și pe organizarea unei 
secții de eaiac-canoe, care a și 
ieșit pe apă, intr-un sector 
special amenajat al Dunării".

Pe elevii Liceului industrial 
nr. 1 (Mecanică), îndrumați de 
prof. Decebal Dinu și Alexan
dru Ciolan i-am aflat angrenați 
în pasionante întreceri de volei 
(și ei !), de șah, tenis de masă, 
fotbal. Și totul începe aici cu 
crosul de dimineața. în alte 
multe licee și școli generale 
mii de elevi au luat pur și sim
plu cu asalt terenurile de 
sport, într-o adevărată revărsa
re de entuziasm juvenil, în 
prima duminică de april. 
Și așa va fi duminică de 
duminică în școlile gălățene la 
întrecerile „Daciadei", ia care 
elevii aderă în număr tot mai 
mare. Este, de fapt, și scopul 
generos al celei mai importante 
competiții sportive pe care a 
cunoscut-o cîndva România !

Dimitrie CALLIMACHI

zică, executind alături de ei !
De asemenea, lăudabilă este 

inițiativa —- astăzi deveni că tra
diție — a în tururilor sportive cu 
tineri din alte medii, cu elevii 
de liceu, cu tineri muncitori de 
la „Etectroputere", de la Com
binatul chimic sau de la între
prinderea de mașini agricole -„7 
Noiembrie9, cu tineri cooperatori 
de la asociația Voința etc. Cea 
de a 10-a ediție a intîlnirilor 
complexe de acest fel se va 
desfășura la 6 mai.

Victor BĂNCIULESCU

Micuțul Daniel X’uțunel (Șc. 
gen, 190) va trece primul linia 
de sosire la faza municipală a 
„Crosului pionierilor și șoimilor 

patriei*1 din Capitală

NU MÎIICAJI Șl AU DORMIȚI 
mu vi IAU li CONCURS**!

Chiar și un observator mai puțin 
atent ar fi sesizat printre numeroșii 
participant' ki faza pe sectorul 1 și 
k> etapa municipală a ..Crosului pio
nierilor și șoimilor patriei" cițiva pri
chindei care se detașau prin ținuta 
lor sportiva : treninguri perfect ajus
tate, cu un ecuson frumos pe care 
scria cu litere mari : Grădinița nr. 
252, iar mai jos numele : Mibaela 
Suciu, sau Paula Mocanu, lulica Bor
deie nu, Cristina Danciu, Gabriela Vh 
șan, Viorel Dodițâ, Bogdan Botez, 
Mihai Bra tosin, Valentin Giura și 
Bogdan Edulescu. Dar dincolo de ținu
ta de „mari performeri", acești copii 
au dovedit și o buna pregătire, aflîn- 
du-se printre fruntașii concursurilor, 
Mibaela Suciu, spre exemplu, cîști- 
gind faza pe sector.

Irrtuind câ prezența for nu este nu
mai un act festiv, iatâ-ne în mijlocul 
celor mici și „mari" de la ,,252". 
Să precizăm că Grădinița nr. 252 
funcționează cu program soptâminal, 
adică copiii sînt aduși de părinți la 
începutul sâptămînii șl revin în mij
locul familiei sîmbâta. lată, de ce, 
întregul, program este alcătuit in așa 
fel, incit să le asigure o dezvoltare 
armonioasă pe toate planurile, să 
se simtă, intr-un cuvint, ca acasă, 
cele 13 educatoare ca și întreg per
sonalul, constituind o a doua afec
tuoasă famiCie.

Colectivul de aici a înțeles cit se 
poate de bine câ exercițiul fizic, ac
tivitățile cu caracter sportiv pot con
stitui un ajutor prețios in educarea 
multilaterală a copiilor, In fortifica
rea acestora. Directoarea Elena Pe
trescu, membră în comisia metodică 
de educație fizica a sectorului, ne 
spunea : „Copilul este, firește, dor
nic de mișcare, nouă revenindu-ne 
insă sarcina de a ști cum să îndru
măm această dorință, pentru a avea 
rezultatele cele mai bune". Așa se 
face că, de la lecțiile propriu-zise 
pînă la diverse concursuri, o atenție 
deosebită se acordă conținutului me
todic, astfel ca eficiența să fie ma
ximă. Dealtfel, de un real sprijin 
este colaborarea cu Liceul pedago

gic, caro a făcut să se roandoneze.

Cînd a fost ales secretar al 
Comitetului U.T.C. pe secție, ope
ratorul chimist Mihai Coarnă 
le-a spus colegilor : „Trebuie să 
facem ceva pentru a scoate ac
tivitatea sportivă din amorțeala 
in care se află. Oamenii au ne
voie de sănătate și de voie bu
nă..." Gin de a tjine Mihai Coarnă. 
A crescut in comuna Timișeștl, 
iar în meseria de operator chi
mist s-a calificat aici, la Săvi- 
nești. Este un tînăr harnic și 
priceput, „fără as t im păr", cum 
ni-1 caracteriza ing. Mihai Glavu.

Ce a făcut Coarnă pentru a 
..scoate activitatea sportivă .din 
amorțeală" ? Mai întîi a orga
nizat o echipă de fotbal și a che
mat la întrecere o secție vecină, 
pe un teren viran, chiar în fața 
halei „Melana 4". La intîlnire au 
fost invitați... de la șeful secției 
pînă la ultimul om. Și după o- 
rele de lucru s-au oprit aproape 
toți la meci. Nu le-a părut răiț ; 
au asistat la o dispută înfierbîn- 
tată, cu multe faze de... haz, iar 
melaniștii au cîștigat la scor. 
Coarnă n-a lăsat să se stingă fla
căra o dată aprinsă. „Se poate să 
jucăm noi pe un așa teren ? Hai
deți, fraților, să ne amenajăm o 
bază ca lumea..."

în toamnă, tineretul de la ,,Me
lana 4“ a amenajat, pe locul vi
ran din fața secției, un teren de 
fotbal regulamentar, unul de te
nis de cîmp, unul de volei, pistă 
de alergări. Au fost cumpărate, 
prin contribuția oamenilor, plase 
și mingi, jocuri de șah, echipa
ment, s-au confecționat fanioane 
pentru marcarea terenurilor. Iar 
cînd s-au declanșat campionatele 
pe asociație, sub genericul „Da- 
ciadei", secția „Melana 4“ a în
scris la întreceri 12 echipe de 
fotbal, altele de volei, șah, tenis 
de cîmp. orientare sportivă. Spor
tul a intrat în viața de fiecare zi 
a secției.

„La încheierea sezonului — 
ne spunea maistrul Ștefan Răhă- 
ianu din schimbul A, polimeri- 
zare — am făcut o vitrină cu 
trofeele cîștigate. N-ați văzut-o ? 
Sînt zeci de diplome, trei cupe 
de cristal, medalii, o minge de 
fotbal cu autografele jucătorilor 
echipei noastre reprezentative...** 

Care sînt preocupările sportive 
la zi, tovarășe Coarnă ? — l-am 
întrebat pe inimosul secretar 
U.T.C. „Avem planuri multe. Au 
început întrecerile în cadrul e- 
diției de vară a „Daciadei" la 
fotbal, volei, șah, orientare spor
tivă. Săptămînal organizăm ac
țiuni turistice la cabana Almaș, 
la Durău și spre Lacul Roșu. Ne

printre altele, ideea perimată de a 
„ține copilul «cuminte-, sâ nu se 
lovească, sâ nu coda ’, lăsindu-se tot 
moi mult spațiu pentru cultivarea cu
rajului, voinței, perseverenței. Activi
tățile in aer liber au prioritate I

„Din fiecare acțiune tragem o con
cluzie" — ni $-a spus. Intr-adevăr, fie
care acțiune (la core deseori grupele 
mari .mt executante și cele mici, ini
țial. suporte re active) a adus ceva 
nou in organizarea activității gene
rale. iar roadele se văd cu deosebire 
in munca educatoarelor Maria Poles
ei uc, Marcela Seceleanu, Maria Mi
hailov, Luda Krai și Georgeta Oltea
na, care lucrează cu grupele mari. 
Pentru șoimii de la ..252" crosul de 
pe Stadionul tineretului a fost prima 
lor participare la o competiție deo
sebită. „Dar avi nd, totuși, experiența 
altor întreceri, mai mid — ne spu
nea educatoarea Paula Bucur—ne-ara 
dat seama că na ne puteam pre
zenta oricum. Așa că am făcut mai 
intii un concurs de selecție ; apoi 
am făcut rost de treninguri ; apoi 
am lucrat ecusoanele, cu care copiii 
s-au mi nd rit, mai ales că au fost 
tratați ca niște sportivi de performan
ță și, in sfârșit, am cîștigat I Simplu, 
nu T Simplu Intr-adevăr, dar acest 
lucru presupune multă pasiune șl 
muncă fără cronometru.

Acum, dojana cea mai aspră in 
grădiniță sună așa : „Dacă nu min- 
cați și nu dormiți bine, ca sâ deve- 
niți voinici, nu vă iau ta concurs Is 
Și copiii, care au prins gustul între
cerii... mânincă bine, dorm bine și, 
mai ales, se pregătesc bine, pentru 
că așteaptă noi întreceri (organizate 
nu numai la grădinița) in care sâ 
arate ce știu și cît sînt ei de voinici. 
Deci...

Și încă ceva : ar fi foarte util 
dacă s-ar studia și găsi soluțiile ne
cesare pentru a sprijini grădinița 252 
(șl nu numai pe aceasta) in procu
rarea materialului și echipamentului 
necesar unei activități cit mai bogate, 
pentru că, la acest nivel, este prima 
treaptă spre formarea viitorilor oa
meni sănătoși și robuști.

Emanuel FANT ANE ANU 

străduim să venim în întîmpina- 
rea dorinței oamenilor de * a face 
mișcare. Și ar fi bine să notați 
că activitatea noastră este în
drumată cu multă stăruință de 
comitetul de partid pe secție. 
Sintern ajutați efectiv de cadrele 
cu munci de răspundere...**

Așadar, „Melana 4“ dă tonul 
în activitatea sportivă de masă la 
Săvinești. După ea se aliniază 
secțiile „Textila 5“ (unde sufle
tul activității este maistrul Ele
na Rusu), „Textila 1—3“, A.T.M., 
„Textila 4“ și altele. Numai în 
sectorul administrativ sportul este 
...dat pe ușă afară. Poate intră 
pe geam...

Viorel TONCEANU

ÎNAINTE VENEAU 
SPORTIVII ORAȘELOR 

LA SATE. 
ACUM VIN 

CEI DE LA SATE 
LA ORAȘ

Acum doi ani, de la Cre- 
țeni, comună din județul Vîl- 
cea, a pornit o inițiativă in
teresantă : inimoșii iubitori 
de sport de acolo, sprijiniți 
de C.J.E.F.S., au organizat 
un festival sportiv care a 
avut un frumos succes. Un 
pic invidioși pe reușita celor 
din Crețeni, sportivii și acti
viștii din alte comune au 
vrut să aibă și ei aceste săr
bători sportive, cu programe 
diverse — cu meciuri și con
cursuri — în care demonstra
țiile incitaților din Rm. Vîl- 
cea sau din alte centre spor
tive ale județului aveau un 
rol însemnat de atracție șl 
stimulare. Și, uite așa, la 
Bunești, Costești, Vaideeni, 
Bărbătești și în alte așezări 
de la țară festivalurile spor
tive și-au căpătat o frumoa
să și rodnică tradiție. Aces
ta a fost, ca să-i spunem 
așa, „actul intii9...

„Actul doi9, o inspirată 
completare a demonstrațiilor, 
concursurilor și sărbătorilor 
culturale de la sate a oferit-o 
„Dac lada9. în 1976, și mai a- 
poi, la Crețeni și în alte 
multe comune mergeau spor
tivii de la oraș la sate. Acum 
vin cei de acolo la Rm. Vîl- 
cea. la Drăgășani și in alte 
centre urbane ale județului, 
lntorcindu-le astfel vizita. 
Dar nu e doar o simplă 
plimbare a celor mai buni 
dintre sportivii satelor la o- 
rașe. Nu. C.J.E.F.S. Vilcea a 
inclus tn programul întrece
rilor „Daciadei9 competiții 
cu participarea asociațiilor 
din mediul rural alături de 
cele de la orașe. Este un sti
mulent, este o invitație și un 
prilej de creștere a perfor
manțelor sportivelor și spor
tivilor din Orlești, Vaideeni, 
Bărbătești, Costești, comune 
în care, prin hărnicia și am
biția asociațiilor sportive lo
cale și utiliztndu-se resurse 
proprii, s-au amenajat săli 
de sport ; pe afișele „Dacia
dei9 vei găsi și numele aso
ciațiilor din Crețeni, Bunești, 
Laloșul, Dănicei concurentele 
Unei frumoase întreceri sol
date cu un minunat premiu 
pentru fiecare : construirea 
unei baze sportive a comu
nei, bine utilată și care fa
vorizează organizarea a nu
meroase competiții locale.

Din aceste „schimburi de 
vizite9 propulsate de „Dacia- 
dă9 au avut de cîștigat am
bele părți. Participînd la în
trecerile de volei, fotbal, 
handbal sau popice, orășenii 
au avut ocazia să viziteze și 
frumoasele plaiuri ale jude
țului lor ; după cum sporti
vii de la sate, întorcîndu-le 
vizita, n-au scăpat prilejul de 
a vizita monumentele de 
artă și cultură, de a vedea 
marile unități industriale ale 
orașelor. Iar sportul a bene
ficiat de alți mulți tineri și 
tinere in rindurile sale, de 
baze noi ta sate. „Dorim să 
extindem pe cît posibil acest 
neîncetat schimb de con
cursuri orașe — sate, ne 
spunea tov. Petre Berbecaru, 
secretar al C.J.E.F.S. Vilcea. 
Amploarea concursurilor, va
loarea rezultatelor și. mai 
cuy seamă, forța de atragere 
a tineretului de la sate către 
sport ne îndeamnă să fruc
tificăm la maximum acest 
început promiț ător“.

Eftimie 1ONESCU
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TEME DE REFLECȚII

Aurel NEAGU

în fot- 
p pină 
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copii- 

anumitâ

fotbal, 
a se 

petrece 
fotba- 

se mâr-

zio B distonează 
temă de reflecția ._____ ____ ______ ___________ ______
străduiesc pentru rezolvarea problemelor fotbalului ar 
fi aceea a înființării unei superdivizii A, căreia să i 
se spună DIVIZIA NAȚIONALA și care să cuprindă o 
serie de 12—14 echipe și o DIVIZIE A. cu două serii 
de 12—16 echipe, modificare ce ar trebui să coincidă 

in 
cl
in
un 
Și

teoria fotbalului și 
i înaintea foștilor jucători valoroși. 

Așa se explica și faptul câ în 
momentul de fața, antrenorii fe
derali și ai loturilor reprezenta
tive, exceptindu-l pe Ștefan Co
vaci, care este și vicepreședinte al 
F.R.F., au fost jucători de cate
gorie inferioară. Neobligați sâ 
se școlarizeze în ole fotbalului, 

unde s-o facă, fotbalul nostru fiind 
_ '•» 

fotbaliștii valoroși

ne pri-
amator 

valorile ■
s-au

și, chiar dacă reduce-

REZULTATELE
Reflecțiile din această rubrică au un caracter personal, al semnatarului, și sînt scrise pentru a 

servi, ca un supliment de păreri, acelora care, după analize multiple și temeinice, iau decizii. 
Rubrica este deschisă și cititorilor noștri, de la care așteptăm sugestii.

Din nou, fotbalul nostru se află în cazanul care 
fierbe. Nu m primul rînd datorită rezultatelor ne
satisfăcătoare din ultimul timp ci, mai întii de 
toate, pentru că specialiștii noștri nu reușesc 

să găsească pentru fotbal drumul care sâ ducă la va
lorificarea resurselor din mediul ambiant al acestui 
sport.

Marile adevăruri din fotbal sînt, de regulă, simple și de 
aceea, sînt ocolite. Mulți firoscoși, de care fotbalul 
nostru nu duce lipsa, învâluesc angrenajul fotbalului 
Intr-o ceața deasa de flecăreli și complicații. Adevă
rurile simple duc ia rezolvări simple, radicale, singurele 
cu efecte pozitive. Probabil că multora dintre cititorii 
noștri nu le-a scăpat o mică știre, un „bumb", cum 
spunem noi ziariștii, publicat ieri in „Sportul" la ru
brica „Radar1*. Antrenorul echipei Austriei, care a ob
ținut anul trecut o surprinzătoare calificare la turneul 
final al C.M. din Argentina, a explicat astfel miracolul 
realizat de echipa sa : „Acum 5 ani, numărul echipe
lor din Divizia A a fost redus de la 18 la 10. |n a- 
cest fel, jucătorii de valoare au fost concentrați în mai 
puține echipe al căror joc a crescut calitativ, s-a sta
bilit un echilibru valoric în campionat**. Scurt și cu
prinzător. Fotbalul austriac a 
avut valori puține, dispersate ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
și o măsură capitală a rezolvat 
situația, după cinci ani de muncă 
și răbdare. In ceea ce 
vește, cel mal neavizat 
de fotbal știe câ 
din fotbalul nostru
împuținat îngrijorător 
rea echipelor nu este - singura soluție petnru ren
tabilizarea valorilor și obținerea de noi valori, acesta 
este insă un prim pas obligatoriu. După cum s-a făcut 
public, printr-un comunicat care hotăra astă iarnă ceea 
ce se impunea de cîțiva ani, reducerea numărului de 
echipe din Divizia A, urma schimbarea sistemului corn- 
petițional care nu a fost rezolvată pînă in prezent. 
Firește, a face o reducere în stil austriac, de aproape 
50 la sută, este imposibilă la noi, deși, valoare 
divizionară de nivel mediu european nu prezintă mai 
mult de 10—12 echipe. De ce imposibil ? Pentru că 
există multe rațiuni de ordin teritorial, de pa rtomental, 
ca și _ pasiuni ale iubitorilor fotbalului. Cine nu dorește 
echipă în Divizia A î Aspirațiile sînt justificate. Divi- 
’L“ d j:-«-----------x. cu veleități. In acest caz, o

pentru cei care in aceste zile se

de 12—16 echipe, modificare ce ar trebui să 
cu trecerea unor jucători din echipele eliminate 
echipele rămase în Divizia Națională. Indiferent de 
frele acceptate s-ar veni, cu o asemenea formală, 
intimpinarea unor susceptibilități și s-ar obține 
campionat în care valorile ar fi mai concentrate 
nivelul de joc ar crește.

Este neîndoios faptul că o asemenea soluție sau alta 
care or favoriza creșterea valorică a campionatului nu 
ar rezolva decit pe moment problema, mai importantă 
răminind cultivarea și sporirea numărului de valori. 
Din acest punct de vedere fotbalul nostru este cel mai 
suferind. Repetăm datele unei statistici mai vechi și 
anume că din 1 000 de copii care sînt pregătiți în mod 
organizat 0 ani, unul singur ajunge jucător de nivel 
internațional. Statistica aceasta a fost realizată pe 
timpul cînd nu or fi fost posibilă o creștere intensivă ce 
poate fi acum realizată in un«l« școli generale de 10 
ani, seu chiar licee, al căror profil să fia fotbalul.

TRECERII
PROBELOR STOP INDISCIPLINEI IN

șl dotate, desigur, cu terenuri, cămine, antrenori și echi
pament. |n acest mod s-ar reduce, poate chiar cu 10 ba suta 
acest efort, socotind astfel că din numai 100 de copii 
școlarizați in învățarea sistematică a fotbalului ar pu
tea rezulta un jucător de valoare internațională. Aceste 
școli ar putea să fie finanțate și din sumele cheltuite cu 
centrele de juniori din țară, și cîștigul ar fi incom
parabil mal mare. Și în această privință există dificul
tăți in rezolvare, viața noastră ne demonstrează insă 
zilnic că, atunci cînd se dorește să se infâptuiascâ 
ceva, nimic nu poate sta în cale. Nici apele, nici 
munții.

Cursul schimbărilor înaintează însă greu. Din păcate 
fotbalul nostru a rămas un domeniu puțin cultivat. 
Mijloacele lipsesc, ca și interesul multora din ' 
jucători, antrenori, activiști ai cluburiîor de 
instrui. Din această cauză, de ani și ani se 
un fenomen ciudat. Cei mai mulți dfn foști 
lîști internaționali de valoare, deveniți antrenori, 
ginesc să profeseze aproape exclusiv din ezperiența 
trecutului, în timp ce alți jucători, mediocri, in activi
tatea competiționclâ se preocupă de 
reușesc să se impună

dealtfel neavind nici _ _____ _____ . ___ ___________
lipsit de o școală de antrenori cu o durată de 1-2 ani, 
după toate regu’ile invățâmintuluh ' :* 
au rămas in urmă și acum îi invidiază pe alții care 
s-cu autocultivat și au progresat ocupind poziții im
portante. Pe de altă parte, nici situația de ba loturile 
reprezentative, cu antrenori care impun prea puțin din 
cauza lipsei de palmares, nu este fireasca.

Lipsa unui fir logic de școlarizare și cultura 
bal, de fa copiii din cursurile generale 
la o necesara școală națională de 
nori, incertitudinea față de viitorul
lor angajați pe actualul drum din fotbal, o 
atmosferă in jurul fotbalului care pune pe primul plan 
ceea ce este negativ in fotbal, determina pe părinți 
să fie foarte circumspecți cu copiii care se îndreaptă 
spre fotbal. |n loc sâ-i ducă de mină la terenuri și 
cluburi, ii trag de urechi spre casa, de multe ori di- 
rijîndu-i spre alte sporturi. Adevărul este că dezvoltarea 
in ritm rapid a vieții moderne la noi, cu perspective 
și locuri de invâțat și de meserie, de realizare rapidă 
in viață, a eliminat de mult bătutul mingii ore in șir. 
Tocmai de aceea organizarea activității fotbalistice la 
noi cu mijloace moderne similare cu școlarizarea din 
economie, pentru cele moi felurite îndeletniciri, de
vine problema nr. 1 a fotbalului nostru, de mare strin
gență, deoarece s-cu pierdut ani buni sperindu-se, 
bucurindu-se sau oftindu-se de kj un joc de campionat 
kj oftul, de ba o dumirxcâ la cealaltă, de la un meci 
internațional ba akul, de kj un campionat mondial la 
celălalt.

Toate planurile care se fac pentru redresarea fotba
lului ar trebui sâ țintească un singur țel : să se
realizeze e asemenea organizare și asemenea perspec
tive in fotbal incit, pentru școlarizarea in fotbal, să fie 
mai mulți candidați pentru un loc. Din acel moment 
fotbalul nostru va avea foarte adesea cerul senin.

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

PARTE DIN JOC!
Foarte mirat s-a arătat ju

cătorul Liviu Coman (C.F.R. 
Cluj-Napoca), întii cînd ar
bitrul i-a reținut carnetul și 
apoi cînd a apărut în fața 
Comisiei de disciplină a F.R.F. 
Ce a gîndit Coman 7 De lo
vit, e adevărat, lovise un ad
versar de la U. M. Timișoara, 
deși cînd echipei tale îi mer
ge jocul și conduce cu 2—1 
la pauză un asemenea gest 
este cu atît mai necugetat, 
mai condamnabil. Dar Coman 
nu-și lovise adversarul în 
timpul jocului, ci în pauza 
dintre reprize, cînd echipele 
se îndreptau spre cabine, gîn- 
dindu-se. probabil, că regu
lamentul de joc cu cele 17 
articole ale sale nu... func
ționează și în pauză.

în fața Comisiei de disci
plină, Liviu Coman avea să 
constate că și pauza dintre 
reprize face parte din joc. Ba, 
dreptul arbitrului de a lua 
măsurile pe care le crede de 
cuviință nu încetează nici du
pă terminarea meciului, în ca
zul comiterii unor acte ne
sportive, a unor fapte care 
contravin eticii, regulamen
tului.

Și iată-1 acum pe Coman is- 
pășindu-și o suspendare pe 4 
etape, într-un moment în care 
echipa sa, care bate la por- 

g țile Diviziei A, ar fi avut a- 
tîta nevoie de el.

La ultima ședință a Comi- 
si ei de disciplină, am asistat 
și la dezbaterea unui alt caz

g

g
g

care trebuie menționat. De o 
parte, „pirita", divizionara C 
Flacăra Murgeni, învinuită că 
ar fi practicat un joc extrem 
de dur în meciul cu Letea 
Bacău. Dar, după spusele ce
lor de la Murgeni, NIMIC NU 
ERA ADEVĂRAT. De cealaltă 
parte, „reclamanta", Letea Ba
cău care, prezentînd și certi
ficate medicale, demonstra că 
nu mai puțin de 6 jucători ai 
ei deveniseră indisponibili în 
urma celor întîmplate la Mur
geni. iar „martorul principal", 
arbitrul P. Căpățînă, scrisese 
negru pe alb în foaia de ar
bitraj că... totul a fost în re
gulă.

De fapt, nici unul dintre ei 
nu spunea adevărul. Echipa 
din Murgeni plătise nu știm 
ce „polițe" celor de la Letea, 
accidentîndu-1 grav pe jucă
torul Gagiu, iar Letea Ba
cău, în speranța că ar putea 
obține amînarea meciului cu 
TEPRO lași, a susținut că fot
baliștii Firi ci, Albu, Popa, Ur
su și Cătineanu sînt internați 
prin diverse spitale. El bine, 
toți acești 5 jucători — „grav 
accidentați" — au apărut în 
formația Letei în etapa ur
mătoare !

Evident, ambele părți n-au 
spus adevărul... adevărat. Dar 
acest lucru ar fi trebuit să-1 
spună măcar arbitrul P. Că
pățînă. însă nici el n-a făcut 
acest lucru...

Jock BERARIU

g

e

FIZICE
Șl TEHNICE

Analizînd rezultatele obți
nute de către jucătorii divi
zionari A, la trecerea norme
lor și probelor 
tare, F.R.F. a 
toarele :

pentru ates- 
decis urmă-

jucători nuL Următorii
au drept de joc pină la 10 
mai a.c., cînd se pot prezen
ta din nou la trecerea nor
melor, deoarece nu au înde
plinit haremurile 
stabilite : Nadu,
(Politehnica Timișoara), Co- 
din (F.C. Constanța), Sofian 
(Politehnica Iași), Bucur 
(Corvinul), Schneider, Butaș 
(U.T.A.), Matei (Olimpia S. 
Mare), Boyte, Simon, Ruja 
(A.S.A. Tg. Mureș).

tehnice
Floareș

de 
cu

n. Un mare număr 
jucători s-au prezentat 
grave carențe în pregătirea 
fizică și, mai ales, tehnică, 
ceea ce nu le-a permis tre
cerea unora din norme la 
nivelul cerințelor. In aceste 
condiții, s-a hotărit ca ur
mătorii fotbaliști să aibă 
drept de joc pină Ia data de 
10 mai, cînd vor repeta tre
cerea normelor : Vișan, Bar
na, Volaru II, Giuchici, Lața 
(Politehnica Timișoara), Liv- 
ciuc (F.C. Constanța), Du- 
mitriu IV, Șurenghin, Agud, 
Niculescu, Minculescu (Cor- 
vinul), Kukla, Leac, Coraș, 
Nedelcu II (U.T.A.), D. Ni- 
colae (F.C. Argeș), Ispir, 
Uncheaș, Caniaro, Gali 
(A.S.A. Tg. Mureș), Costea, 
Ciocîrlan, D. Ionescu, Ursu, 
Dănilă 
Rusu, 
(Jiul), 
treseu
(F.C.M. Reșița), Kaizer (O- 
limpia). Toți jucătorii — atît 
cei din prima categorie, rit 
și cei din a doua — urmea
ză să fie sancționați și de 
către cluburile cărora apar
țin.

(Politehnica 
P. Grigore, 
Popovici, Gh. 
(F. C. Bihor),

Iași), 
Stoica 
Dumi- 
Gabel

# In 23 de etape, 367 de avertisme 
echipă, aceiași vechi „abonați*t 
O O propunere: la al șaselea cârti 

etapă în plus de suspe»
Atît de 

calitate a 
divizie nu 
motive îl 
disciplină, 
goană după puncte cu orice preț 
și, din această cauză, multe par
tide au lăsat de dorit sub aspect 
tehnic și spectacular, unii jucă
tori folosind mijloace nesportive, 
incorecte. într-adevăr, în Divi
zia A continuă să „plouă" cu 
cartonașe galbene. Or, cu duri
tăți, cu ’ proteste, cu antijocul 
practicat de marea majoritate 
a formațiilor din primul eșalon, 
progresul mult așteptat nu se 
poate împlini.

Am trecut în revistă din a- 
cest punct de vedere, al disci
plinei, meciurile disputate in 
campionat pînă la această oră. 
Și situația este îngrijorătoare. în 
cele 23 de etape disputate pînă 
acum în Divizia A arbitrii în- 
tîlnirilor au... împărțit nu mai 
puțin de 367 de cartonașe gal
bene (264 în tur și 103 în cele 
6 etape din retur) ! Această ci
fră înglobează mulți jucători, a- 
devărați colecționari de cartona
șe galbene, echipe care au foar
te mulți „clienți" în această pos
tură neonorabilă. Așa de exem
plu, Boloni, Bălăci, Sălăjan și 
Leac, după ce au efectuat cite o 
etapă de suspendare, sînt la un 
pas de a fi din nou sancționați, 
fiecare avînd la activ alte două 
avertismente. Un caz special este 
cel al fundașului hunedorean 
Miculescu, jucător recunoscut 
pentru atacurile lui foarte dure, 
care a stat două etape pe tușă 
pentru acumularea a 6 cartonașe 
galbene ! Statistica ne arată că 
pe primul loc al indisciplinei se 
află F. C. Corvinul, formație ai 
cărei jucători au primit 30 de 
avertismente (20 în tur). O ur
mează Politehnica Timișoara, cu 
29 (21), Jiul, cu 28 (22), Sportul 
studențesc, cu 26 (23) și Univer
sitatea Craiova, cu 25 (20). Mai 
puține cartonașe au primit echi
pele Dinamo 12 (18 în tur), F. C. 
Bihor 13 (9), F. C. Argeș 14 (11), 
F. C. Constanța 14 (7) și Steaua 
15 (11). Se cuvine a fi subliniat 
faptul că în cadrul fiecărei for
mații sint cam aceiași „abonați" 
la cartonașe, jucători care pe 
teren propriu nu-și pot struni 
nervii sau practică jocul dur de 
intimidare. Aceștia sînt Agiu, 
Stoica și Ion Ion (Steaua), 
Barna, Volaru și Bathori (Poli-

așteptata creștere de 
jocurilor din prima 
s-a produs. Unul dir. 
reprezintă și lipsa de 
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MllNE, ROMA

POPAS IN COMPETIȚIA NR
Comportare

Iată cîteva aspecte desprinse 
din etapa a XlX-a a Diviziei C :

• După 14 etape de șefie In se
ria a Vl-a, Progresul Corabia a 
cedat duminică primul Ioc echi
pei Flacâra-automecanlca Morenl, 
datorită infrîngerii (1—3) la Re
colta Stoicăneștl. Surpriza a con
stituit-o nu atit pierderea jocu
lui de către lider, ci felul cum 
acesta a evoluat ta acest joc. Ob
servatorul federal, D. Ionescu, a 
descris ta cîteva cuvinte penibila 
comportare a echipei din Cora
bia : antijoc. indisciplină, protes
te la deciziile arbitrului, simulări 
de accidente.

Dealtfel. Progresul a fost »an-

neonorantă a unui
cționată de arbitru cu trei car
tonașe galbene.
• Sirena București, din seria a 

V-a, a pierdut duminică la un 
scor sever (0—5) meciul cu Aba
torul. A urmat o analiză soldată 
cu sancțiuni aspre. Astfel, jucă
torii D. Popescu și L Manole au 
fost scoși definitiv din formație 
pentru lipsă de interes in pregă
tire șl viață nesportivă, căpitanul 
echipei. E. Bogdan, scos tempo
rar din lot, N. Stamanichi a pri
mit un ultim avertisment, iar L 
Stănilă și L Bănaru — sancționați 
cu avertisment.
• Mecanizatorul 

clasată în seria a 
pă etapa a XlX-a

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• ASTAZl, IN MECI AMICAL, 

DINAMO — F. C. ARGEȘ. Pe 
stadionul Dinamo va avea loc as
tăzi, de la ora 16, partida amica
lă dintre formațiile de Divizia A 
Dinamo și F. C, Argeș.
• MUSCELUL CtMPULUNG —

AUTOMOBILUL CURTEA DE AR
GEȘ 2—0 (2—0) Ambele goluri
ale învingătorilor au fost mar
cate de Berevoianu. (P. Ma- 
teoiu — coresp.).
• DERBY-URILE SERIEI A 

m-A A DIVIZIEI B, MINUT CU 
MINUT. Ca și ta alte duminici. 
Studioul de radio Cluj va trans
mite șl miine meciurile cele mai 
importante din seria a m-a a 
Diviziei secunde. Astfel, de la 
ora U, ascultătorii vor putea ur
mări pe programul n (lungimi

3

Șimian, ultima 
VTI-a, are du- 
doar 6 puncte,

deoarece a fost sancționată de 
F.R.F. cu pierderea jocurilor din 
etapele 1—10 cu 0—3, ea folosind 
In cele 10 partide un junior (Tu
dor Gheorghe) cu date false in 
legitimație.
• Duminică, In etapa a XX-a, 

au loc cîteva jocuri atractive, ca, 
de pildă, derbyurile locale de la 
Brăila (Progresul, locul 1, cu Uni
rea Tricolor, locul 3) și Arad (Ra
pid, locul 3, cu Strungul, locul 
2). In seria a TV-a, Chimia Brazi, 
prima clasată joacă la Buzău cu 
Chimia, formație aflată pe pozi
ția a treia. (T.R.).

Pe stadio 
la ora 
de „B- j 
Carpați Sini 
mîine partid, 
lecționatele c 
niei și R. E 
recentele me 
Juniorii noști 
orice critică, 
tidă au fost 
jucători de 
(F. C. Arge: 
Rm. Vîlcea) 
(Gloria Buză 
Napoca). Din 
MoȚoc (F.C.D 
(Liceul „P 
Mânu (Dinan 
Bacău), Ghiț 
gău (Univ. C 
Runceanu (P 
D. Zamfir (F 
ba (Olimpia 
(F. C. Argeș 
jura") — a 
cestei întîln. 
marți, la AI

PRIVIRI SPRE E,

LOZUL 
primăverii 
emisiune specială 

limitată

Lansat recent în vînzare, LO
ZUL primăverii se bucură de 
o bună primire în rîndul parti- 
cipanților. Aceasta și pentru 
faptul că noua emisiune acordă 
numeroase cîștiguri suplimenta
re — din FOND SPECIAL — în 
valoare de 1.700.000 lei. Jucînd la 
LOZUL PRIMA VERII se 
ține • • autoturisme
1 300“ • cîștiguri în
50.000 lei, pe lîngă alte 
tanțe premii. Dat fiind____ _
limitat de lozuri, grăbiți-vă pen
tru procurarea lor I

pot ob- 
„Dacia 

bani de 
impor- 

numărul

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ASTAZl ULTIMA ! 

depunerea buletinelor 
cursul Pronosport din 
1978 1

NUMERELE EXTRASE 
GEREA LOTO 
1978

Extragerea I :
3 43 48

Extragerea a
90 56 18 63 10

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
1.170.355 lei din care 388.686 lei 
report categoria 1.

Plata cîștigurilor pentru aceas
tă tragere se va face astfel : în 
Capitală începînd de la 17 apri
lie 1978 pînă la 7 iunie 1978.

In țară de la 20 aprilie la 7 iu
nie 1978.

Plata cîștigurilor prin mandate 
poștale va începe aproximativ de 
la 20 aprilie 1978.

ZI pentru 
la con- 

9 aprilie

DIN 7
LA TRA- 
APRILIE

13 41 54 55 77 35

n-a : 19 78 38 65

PARTICIPAȚI LA ATRACTIVA 
tragere excepțională

LOTO
ti APRILIE 1978

care vă oferă noi $1 multiple 
posibilități de a obține impor
tante cîștiguri în autoturisme 
„Dacia 1300“. excursii în U.R.S.S. 
— Finlanda sau R, D. Germană

, 318 și 330) 
„U“ Cluj- 

Cluj-Napoca, 
F.C. Baia Mare — Chimica 
năvenl și Gloria Bistrița — 
toria Călan.
• G. SANDU — EXCLUS 

ACTIVITATEA SPORTIVA, 
ducerea clubului Dtnamo Bucu
rești a hotărit scoaterea din ac
tivitatea sportivă, ‘ - ------
șl repetate ‘ ‘ 
sportivă, a

e f. c. 
TOARE ÎN 
chipa orădeană a susținut 
meci amical în Cehoslovacia, 
cînd la Kosice cu formația 
cală V.S.S. Fotbaliștii români 
învins eu 2—1 (2—0), prin golu
rile marcate de Kun n șl Naom.

de undă medii 202, 
transmisia partidelor 
Napoca — C.F.R.

Baia Mare — <

DA, LUPTA ESTE ECHILIBRATĂ!
Tîr- 
Vic-

DIN 
Con-

pentru grave
abateri de la viața 

Jucătorului G. Sandu.
BIHOR, 
CEHOSLOVACIA.

INVINGĂ- 
E- 
un 
ju- 
lo- 
au

— Berlinul Occidental sau R. P. 
Bulgaria — R.S.F. 
precum și cîștiguri 
valoare fixă — 
10.000 lei etc. — și
• Se efectuează 

repartizate în 2 faze a Se ex
trag în total 42 de numere • se 
acordă cîștiguri pe 13 categorii 
• Se atribuie cîștiguri și pen
tru 3 numere din 
fazei I și din cele 
a n-a.

Participarea — pe 
și 15 lei varianta simplă, biletele 
de 15 lei avînd drept de a lua 
parte la toate extragerile. Se 
poate participa și pe variante 
combinate și combinații „cap de 
pod", care oferă posibilitatea 
obținerii unor importante suite 
de cîștiguri. Se poate juca inte
gral (100%) sau sfert (25%). 
Vînzarea biletelor — pînă luni 
10 aprilie. NU UITAȚI ! MAI 
MULTE BILETE — ȘANSE SPO
RITE !

Iugoslavia, 
în bani, de 
50.000, 25.000, 
variabilă.

5 extrageri

cele 24 ale 
ÎS ale fazei

bilete de 5

DAR CE NIVEL AU JOCURILE ?
• ANUL TRECUT, în Divizia

Petrolul 
C. S.

B, după 22 de etape, 
avea 11 puncte avans, 
Tirgoviște — 3, Olimpia 
Acum lucrurile nu mai 
așa. Gloria Buzău are 
două puncte avans față 
F.C.M. Galați, Chimia Rm.

atitea înaintea echipei 
Plopeni și 3 mai multe 
Progresul-Vulcan. In 
treia, de mult n-a mai 
asemenea situație : trei 

(C.F.R. CIuj-Napoca,

- 8. 
stau 
doar 

de 
Vîl-

cea tot 
Metalul 
decit 
seria a 
fost o 
echipe 
F. C. Baia Mare și „U") sînt la 
egalitate de puncte (31), urma
te, doar la două puncte, de Glo
ria Bistrița. Lupta este echili
brată și atractivă din acest 
punct de vedere, dar...

• ACEST DAR se referă la 
calitatea fotbalului practicat. La 
acest capitol — cel mai impor
tant — situația nu este chiar 
așa de roză. Argumente ? Des
tule. Gazdele (și vom vedea mai 
jos) cîștlgă pe toată linia. F.C. 
Baia Mare pierde la Cărei, la 
a 16-a clasată actualmente, 
I.C.I.M. Brașov (învingătoarea 
lui F.C.M. Galați), o fostă di
vizionară C, se află mereu prin
tre fruntașele primei serii, în 
timp ce Metalul Plopeni, cu 
toate că i-a pierdut pe cei mai 
buni jucători ai săi — Constan
tin II, Dobrescu, Stanciu, trans
ferați la Petrolul, se situează pe 
locul secund în seria a Il-a și

se află la i 
varea în 1 
can Bucureșl 
lizeze același 
Georgescu ș 
foarte tineri 
experiență. ' 
pretențiile c 
prea mici.
• IN ETA 

registrat urm 
dele — 23 c 
ții — UNA ; 
de echipe c 
24 NU AU 1 
GOL ! Golav 
51—8 (din . 
F.C.M. Galal 
unul a fost 
care e difere 
Terenul pgop 
se mai ad£uj 
gazdelor, une

• 35 DE C
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Fotbal 
cu intr

• S’! ADIO j 
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excelent^**-» 
meciul de jj 
Iugoslavia). I 
Iești La Clu, 
ță o afluență 
local de mii 
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publicului și 
ele sint un 
nou. un sut 
pentru fotbal 
numai cei di



BAZA PERFORMANȚEI (copiii și juniorii) NECESITA 0 REORGANIZARE RADICALĂ, EFICIENTĂ
A!

a (iecare

ben — o

Boloni și 
in, O. Io-

Șerblnicâ 
BxUci, Ti- 
-a (Uni-

SăU- 
a și Rusu 
u II (F. C.

Leac și 
?uci și Bo- 
aarandache,

Olimpia), 
Gherghelj 

he, Tătaru, 
. S. Tirgo- 
și Gh. Du- 

Miculescu, 
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și S of ian 
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da lor, nu 
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bleze din
De exem- 

i la al șa- 
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NERTEA

G. (juniori)
îresul, de 
â—- meciul 
alean — 
■a disputa, 
dintre se- 
ale Romi- 
e. Cum In

Iugoslavia 
m porta t sub 
ceasta par- 
1 următorii 
ivi : Nițu 
el (Chimia 
tri ; Ivana 
(„V Cluj- 
Constan*_a), 

și Lațcu
- fundași ; 
(CI. sp. șc. 
) și Geol-

mijlocași;
— Vulcan), 
antă). Bol- 
re), Turcu
(Lie. „Pa- 

tevanșa a- 
a disputa

• Noua antrenori dezbat carențele existente pe filiera apariției 
unor veritabile talente • Dosarul marilor probleme pe care 

scrie „URGENȚĂ"

Eșecurile usturătoare din partidele cu Iugo
slavia - la Pojarevaț ți Rm. Vilcea — rea
duc in discuție marile probleme ale eșa

lonului copii-juniori, cel care trebuie să formeze 
pe viitorii purtători ai tricourilor reprezentativelor. 
Am arătat cum au pierdut jucătorii noștri cele 
două examene. Cu două zile in urmă, și-au spus 
cuvintul in coloanele ziarului și cei care s-au ocu
pat in mod direct de pregătirea selecționatei in-

TRAIAN IONESCU (Jiul Pe
troșani). „Că nu ne-am califi
cat la turneul final U.E.F.A. 
a devenit de cîțiva ani o obiș
nuință. Grav este că in fiecare 
an constatăm că nu mai apar 
valori autentice. De ce ne a- 
flăm într-o astfel de situație ? 
Sint atitea de spus, incit mă 
simt obligat doar să punctez 
ceea ce consider mai important: 
• nu există o relație cores
punzătoare intre cerințele șco
lii și cele ale fotbalului — pri
vind volumul de muncă; • se
lecția este deficitară, nu există 
criterii precise, care să deter
mine în final obținerea unor 
rezultate bune (unii antrenori 
sint entuziasmați de calitățile 
fizice, alții de indemînarea co
pilului etc.); • antrenorii care 
lucrează cu copiii și juniorii nu 
văd marea concurență cu cele
lalte discipline, nu observă că 
profesorii de educație fizică din 
școli, prin selecții, canalizează 
cele mai bune elemente spre 
alte discipline, iar fotbalului ii 
rămîne „materialul" de cea mai 
slabă calitate; ei se mulțumesc 
cu ce vine la stadion. Soluția ? 
Selecțiile pentru centrele de 
copii și juniori să nu se limi
teze la simple anunțuri publi
cate în ziare, să se pătrundă 
mai adine in centrele munci
torești, școli profesionale, la sa
te, unde există copii eu o dez
voltare somatică foarte bună ; 
• de unde să apară jucători 
talentați, cînd există și o opti
că greșită a multor cluburi și 
asociații sportive, care nu a- 
cordă atenție creșterii propri
ilor cadre, considerind drept un 
balast problema copiilor și ju
niorilor?; • programa de pre
gătire pe categorii de vîrstă 
trebuie revăzută și cunoscută 
bine de cluburi, pentru a se 
lucra eficient în perspectivă. 
Exemplul gimnasticii feminine 
ne poate oferi o cale de a ieși 
din impasul în care ne aflăm 
și poate că, pentru început, ar 
fi necesar să ne aducem amin
te că a fost eîndva un expe
riment bun cu un „laborator" 
— Viitorul C.P.C.S. Să facem 
mai multe asemenea laboratoa
re, sub forma unor selecționa
te permanente pe județe; • 
trebuie revizuit total și corpul 
de antrenori ai copiilor și ju
niorilor, apreciați mai întîi pe 
criterii practice, eficiente și nu 
doar după examene teoretice; 
• de problemele echipelor re
prezentative de juniori să se 
ocupe fotbaliști — nu exclud 
calitățile unor oameni care n-au

jucat fotbal, dar ei trebuie să 
demonstreze realizări practice 
deosebite; • astăzi se dau mari 
bătălii pentru ocuparea unui 
post de antrenor federal, dar 
puțini se înghesuie să mun
cească la centre, cu trup și su
flet, pe timp îndelungat. Poa
te că nici sistemul de retribuire 
actual nu este în acest caz în
curajator; • modul de pregă
tire a echipei naționale de ju
niori trebuie revăzut neapărat. 
Consider că antrenorul Con
stantin Ardeleanu este o vic
timă a bunătății lui, neomițînd 
faptul că nici cluburile nu l-au 
ajutat suficient".

LEONTE IANOVSCHI (F. C. 
Argeș): „Lotul se alcătuiește In 
vară, cînd grosul său este fur
nizat de echipele din campio
natul republican și mai puțin 
de cele din Di vizi a națională; 
pentru motivul că la Divizia 
națională marca majoritate a 
jucătorilor se află în ultimul 
an de juniorat. Ajungem, ast
fel, la una dintre primele și 
marile cauze ale slabelor re
zultate ale selecționatelor noas
tre: inexistența unor competi
ții pentru toate vîrstele. Nu
mai o rețea competițională bi
ne organizată va asigura o ac
tivitate permanentă începînd cu 
copiii, pe cele trei categorii de 
vîrstă: 12—14 ani (campionate 
interclase, interșcoli), 14—16 ani 
— campionatul republican, ur- 
mind ca din această competi
ție să se alcătuiască echipele 
de juniori (16—18 ani) din Di
viziile A, B, C. In felul aces
ta copiii și foarte tinerii ju
cători capătă o experiență com
petițională, iar selecționerii (de 
la antrenorii echipelor de clu
buri și asociații, pină la cei 
ai loturilor reprezentative) au 
la dispoziție o largă arie de 
acțiune, dispun de un mare nu
măr de elemente capabile să 
intre în formațiile ce reprezin- 
nă țara. In fine, Centrul na
țional de juniori ar constitui 
un mare ajutor în activitatea 
cu tinerii jucători. Alcătuit din 
cele mai bune elemente — clu
burile și asociațiile primind 
toate garanțiile că acestea se 
vor întoarce la locurile de for
mare după depășirea virstei ju
nioratului — dispunind de cei 
mai autorizați și mai experi
mentați tehnicieni, buni execu- 
tanți, grupul ile selecționate la 
acest Centru pot asigura nu 
numai baza loturilor reprezen
tative, ci și o creștere valori
că a formațiilor unde revin 
după o instruire intensă, șQ-

vinsă net in cete două meciuri din preliminariile 
U.E.F.A. Am considerat necesar ca despre aceas
tă echipă, ca și despre ceea ce trebuie între
prins pentru a se urni lucrurile din impasul in 
care se află, să-și spună părerea și mai otes să 
ofere soluții cițiva tehnicieni, unii cu o mare ex
periența ; antrenori care CUNOSC FOARTE BINE 
TOATE PROBLEMELE EȘALONULUI SPERANȚELOR 
FOTBALULUI NOSTRU.' Le dăm cuvintul :

ințifică și organizată. In fine, 
dar nu ca ultim argument, 
dragostea, dăruirea, pasiunea 
antrenorilor pentru această ac
tivitate sint condițiile de bază 
ale reușitei. Se constată însă- 
că grupul tehnicienilor care 
s-au dedicat acestei munci de
vine din ce în ce mai mic".

IOAN KLUGE (antrenor): „La 
nivelul reprezentativei de ju
niori nu a existat cea mai cu
prinzătoare arie de selecție. Nu 
cred să nu existe elemente ta
lentate în marele număr de e- 
chipe de juniori din întreaga 
țară. Problemele de fond sint 
altele însă. Participînd recent 
la „acțiunea-teste", am ajuns la 
concluzia că dacă în ceea ce 
privește pregătirea fizică s-a a- 
juns la un nivel destul de bun, 
în schimb s-a rămas mult în 
urmă la capitolul tehnică. 
Ne-am mulțumit cu ideea că 
fotbalistul român are inteligen
ță de joc, inventivitate, confun- 
dindu-se acestea cu abilitatea 
tehnică, aflată sub orice criti
că. „Urcă" spre Divizia A, spre 
loturi reprezentative, inclusiv 
cel de juniori, jucători fără 
tehnică elementară, fără să cu
noască abecedarul fotbalului. 
Foarte puțin se lucrează în 
acest sens, la nivelul copiilor 
și juniorilor și rezultatele din 
ultimii ani sint și o consecință 
a acestei erori".

GHEORGHE SCAEȘTEANU 
(Univ. Craiova): „Eșecurile din 
meciurile cu Iugoslavia, ca și 
cele din anii trecuți, au la ba
ză modul necorespunzător în 
care se lucrează la nivelul co
pii-juniori. Prin pregătirea efec
tuată în prezent nu se urmă
rește formarea unor jucători eu 
înaltă tehnicitate, la modă fi
ind gabaritul și rezultatele 1- 
mediate, de echipă, nesemnifi
cative. Procesul instructiv-edu- 
cativ nu este condus cu exi
gență, făcindu-se foarte multe 
concesii, ajungîndu-se pînă la 
compromisuri inadmisibile. Mal 
este vorba, apoi, de anonimatul 
in care se joacă meciurile ju
niorilor, dezinteresul conducă
torilor de cluburi și chiar al 
antrenorilor de la seniori, pro
movări timpurii, nepregătite, 
forțate (Geolgău — la Craiova), 
extrem de puține întilniri in
ternaționale inter-cluburi la ni
velul copiilor și juniorilor, lipsa 
unei baze materiale corespun
zătoare (mai ales a unor tere
nuri simple), volumul insufi
cient de muncă (400 de ore in 
loc de 800—1 000), necesitatea 
organizării pe cu totul alte ba
ze a pepinierelor fotbalului. Și

pentru câ am plecat de la re
centele eșecuri, voi încheia sub
liniind că selecția la nivelul na
ționalei de juniori este obliga
toriu să se facă in profunzi
mea eșalonului, pentru a fi u- 
tilizate la maximum toate iz
voarele".

NICOLAE CRISTESCU (an
trenor) „Există o reală criză 
de talente, cauzată de mulți fac
tori. Copiii vin la fotbal nu
mai cind sint in clasele mici. 
Odată cu trecerea in clasele 
mari, numărul lor se micșorea
ză (din păcate, uneori pleacă 
și cei mai buni) din lipsa tim
pului necesar unei instruiri la 
nivelul cerințelor. Selecția este 
slabă, făcută deseori formal, 
numai pentru a se completa 
fiecărui antrenor numărul de 
copii pe care e dator să-i in
struiască. Multe dintre cluburi 
și asociații sportive n-au o ba
ză materială corespunzătoare, 
ca să lucreze ..șnur", diminea
ța și după-amiaza, după pro
gramul școlilor In case Învață 
copiii (clubului Rapid, de exem
plu, i s-au subțiat intr-atit con
dițiile, incit nu mai poate pro
duce valori recunoscute). Există 
multe deficiențe organizatorice 
la nivelul centrelor — nu toți 
antrenorii parcurg cu grupa de 
copii ciclul de la selecție pînă 
la promovare (ceea ce nu dă 
posibilitatea măsurării muncii 
și competenței lor profesionale), 
se înregistrează o mare fluctua
ție de tehnicieni (unii vin la 
centre ca pasageri, cu gîndul 
doar la... echipe care să le o- 
fere condiții foarte avantajoa
se). în astfel de condiții, e nor
mal ca procesul de instruire și 
educație să se prezinte sub ni
velul cerințelor".

MIHAI MOCANU (Petrolul 
Ploiești). „Este necesară o îm
bunătățire a cadrului organiza
toric al activității cu copiii șl 
juniorii. Lipsa școlilor șl lice
elor de specialitate, dat fiind 
marile solicitări de timp, atît 
pentru școală, cit și pentru in
struire, reprezintă o frină în 
dezvoltarea calitativă n activi
tății. O selecție de slabă cali
tate, efectuată adeseori intîm- 
plător, fără caracter de perma
nență, face ca numărul elemen
telor talentate, de mare valoare, 
să fie foarte mic. Dovada ? 
Chiar actuala promoție a pri
mei reprezentative. Altă cauză 
directă a eșecurilor din parti
dele cu Iugoslavia ml se pare 
randamentul slab, inegal, al 
unor jucători care se impuse
seră in campionat. Inexistența 
unei serioase concurențe pen
tru intrarea în reprezentativă 
duce la o autoliniștire a titula
rilor, implicit la slăbirea serio
zității în pregătire. îmi aduc a- 
minte cite griji și ce ambiții 
mi-a dat duelul meu cu De- 
leanu pentru postul de fundaș 
stingă al echipei naționale ! 
Lipsa de luciditate, calm și 
clarviziune trebuie explicată și 
prin inexistența unor întilniri 
internaționale la nivelul clu
burilor. Mulți dintre titularii re
prezentativei de juniori debu
tează cu naționala Intr-un meci 
internațional ! Cred că nici noi, 
antrenorii de la cluburi și cen
tre, nu am susținut ruficient 
naționala, neinformind prompt

și obiectiv despre forma, la 
momentul respectiv, a celor 
propuși pentru selecționare".

KURT GROS (Politehnica 
Iași): „Sfera de selecție s-a re
dus văzind cu ochit Nu-i mai 
puțin adevărat că la mulți an
trenori pasiunea a dispărut, 
centrele devenind pentru ei un 
refugiu de unde... pindesc vreo 
ofertă din partea echipelor din 
Diviziile B sau C. Din păcate, 
deși federația de specialitate cu
noaște această stare de lucruri, 
nu se ia nici o măsură împo
triva acestor antrenori pasageri. 
Nici cu sistemul competițional 
nu stăm bine. Campionatul re
publican se desfășoară intr-un 
total anonimat, la o oră nepo
trivită. Referitor la ratarea ca
lificării la Turneul U.E.F.A. îi 
consider ca primi vinovați pe 
jucători. Este inadmisibil ca 
jucători care activează în echi
pe de Divizia A — mă refer la 
Tararache sau Isaia — și de la 
care se aștepta foarte mult să 
facă simplă figurație în me
ciurile cu Iugoslavia. Și o în
trebare: cit timp se mai tergi
versează înființarea unor școli 
speciale, atît de necesare pen
tru formarea unor jucători de 
perspectivă ?“

IOSIF BUKOSY (F. C. Con
stanța) : „în vara anului trecut, 
la tabăra națională de juniori 
de la Simeria, un grup de șase 
antrenori, printre care m-am 
numărat și eu, au făcut o se
lecție riguroasă, după care a 
fost alcătuit un lot de 22 de 
jucători care urmau să atace 
calificarea cu Iugoslavia. Pe 
parcurs, la unii dintre ei s-a 
renunțat, apoi au fost reche
mați, după care iar s-a renun
țat, omogenizarea echipei sufe
rind. Consider că Ia nivelul co
piilor și juniorilor, ponderea în 
antrenamente trebuie să o aibă 
factorul tehnic, la care tinerii 
jucători sint deficitari. Să se 
lucreze cit mai mult cu min
gea pentru perfecționarea șutu
lui la poartă, a preluării, a pa- 
sei. Mulți antrenori neglijează 
jocurile de verificare. Or, se 
știe că jocul reprezintă cel mai 
complex mijloc de pregătire, ca 
să nu mai vorbim cit de mult 
este îndrăgit de copii. Trebuie 
găsită și o formulă competițio
nală cit mai adecvată pentru 
copiii și juniorii fotbalului 
nostru".

DUMITRU PATRAȘCU (F. C. 
Corvinul): „Eu unul refuz să 
cred că fotbalul nostru nu mai 
are juniori talentați; că un D. 
Zamfir, Bozcșan sau Geolgău, 
de exemplu, nu pot face față 
în întreceri internaționale, A- 
semenea talente există. Numai 
că trebuie căutate și pregătite 
în mod corespunzător. Și, ca să 
fim sinceri pînă la capăt, cred 
că e momentul ca la conduce
rea tehnică a echipei naționale 
de juniori să vină alți antre
nori. Este nevoie de o 
schimbare. De un alt „ochi", 
poate un „ochi" mai bun, de o 
altă concepție în pregătirea na
ționalei. Mai este nevoie, în al 
doilea rind, de un salt calita
tiv in munca noastră, a tutu
ror, de unități-pepinieră pu
ternice, dotate cu tot ce este 
necesar pentru a se putea rea
liza o instruire superioară".
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DERBYUL BRAȘOVEAN 
Șl... PESCARU

Prezenți la meciul Steagul 
roșu Brașov — I.C.I.M. Brașov, 
ne-am dat seama încă o dată 
de marele interes pe care l-a 
stîrnit acest derby local in rîn- 
durile spectatorilor brașoveni. 
Desigur, foarte mulți au regre
tat că un meci atît de așteptat 
nu s-a disputat pe stadionul 
Municipal, a cărui capacitate 
este mult mai mare (aproxima
tiv 30 000 de locuri), dar orga
nizatorii (cei de la Steagul roșu) 
au argumentat că terenul a- 
cestui stadion nu se prezenta în 
condiții satisfăcătoare de joc. 
Ne-a plăcut în această partidă 
ambiția și dorința fiecăreia din
tre combatante de a ieși în
vingătoare. Au cîștigat pînă la 
urmă stegarii care, deși cu o 
echipă nouă, in formare, au do
vedit mai multă combativitate, 
o bună orientare și o pregătire 
fizică superioară. De fapt, re
marca președintele clubului. Ion 
Bordel, această schimbare în 
bine a echipei se datorește in 
special pregătirii deosebite pe 
care o asigură antrenorul Con
stantin Teașcă. O impresie plă
cută a lăsat în acest meci Pes- 
caru. în ciuda celor 35 de ani, 
el a dat dovadă de multă dă
ruire. calm și plasament, insu- 
flînd o și mai mare încredere 
mai tineri’or săi coechipieri. (V. 
IORDACHE).

----------------- PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI -------------------
SERIA I : • F.C.M. Galați — Tractorul Brașov : Al. Ghlgea 

(Bacău) • Delta Tulcea — C.S.U. Galați : T. Oniga (Iași) • 
C.F.R. Pașcani — I.CJ.M. Brașov : Fr. Keresteș (Tg. Mureș)
• Portul Constanța — Gloria Buzău : Fr. Coloși (București)
• Ceahlăul P. Neamț — C.S. Botoșani : M. Feciorescu (Bacău)
• Steagul roșu Brașov — Nitramonla Făgăraș : N. Raab (Clm- 
Pia Turzii) • F.C. Brăila — Relonul Săvinești : S. Burlacu (Gh. 
Gheorghiu-Dej) • C.S.M. Suceava — Viitorul vaslui : L Miș 
(Tg. Mureș) • Oltul St. Gheorghe — Victoria Tecuci : A. Hirta 
(Gherla).

SERIA A n-a : • Prahova Ploiești — Celuloza Călărași : L
Tănase (Tîrgoviște) — se dispută azi, de la ora 16 • Progresul- 
Vulcan București — Carpațl Sinaia : C. Ghlță (Brașov) a Elec- 
troputere Craiova — Autobuzul București : A. Forwirth (Timi
șoara) a Pandurii Tg. Jiu — F.C.M. Giurgiu : R. Schwell (Ti
mișoara) e Metalul București — Chimia Rm. Vilcea : Gh. Ispas 
(Constanța) • Muscelul Clmpulung — Rapid București : Gh. 
Racz (Brașov) • Șoimii Sibiu — Gaz metan Mediaș : M. Sotro- 
nle (Timișoara) • Metalul Plopeni — Unirea Alexandria : C. 
Dinulescu (București) • Chimia Tr. Măgurele — Dinamo Sla
tina : S. Drăgulici (Drobeta Tr. Severin).

SERIA A IlI-a : • Mureșul Deva — Minerul Moldova Nouă : 
T. Andrei (Sibiu) * „U“ Cluj-Napoca — C.F.R. Cluj-Napoca : 
C. B&rbulescu (București) • F.C. Baia Mare — Chimica Tîrnă- 
venl : R. Stîncan (București) • Minerul Lupeni — Avintul Re
ghin : E. Călinescu (Reșița) • C.I.L. Slghet — Armătura zalău: 
T. Vass (Oradea) • C.F.R. Timișoara — U.M. Timișoara : I. Igna 
(Arad) • Aurul Br’ad — Dacia Orăștie : N. Păvălucă (București)
• Gloria Bistrița — Victoria Călan : A. Avramescu (Ploiești)
• Metalurgistul Cuglr — Victoria Cărei : C. Nițu (Tr. Măgurele).

NUME MARI, JOC MIC
Muscelul Cimpulung a evo

luat duminica trecută, în par
tida cu Autobuzul București, 
așa cum evoluează majoritatea 
echipelor ce joacă în deplasare. 
Adică s-a apărat supranumeric, 
a destrămat cum a putut zeci 
și zeci de acțiuni ofensive ale 
partenerei de întrecere, jucăto
rii au trimis balonul unde s-a 
nimerit, iar în repriza secundă, 
după ce bucureștenii au deschis 
scorul, au înfiripat cîteva con
traatacuri. „Tactica" — dacă 
asta se poate numi tactică — 
n-a dat in totalitate roadele

scontate, fiindcă Muscelul a 
pierdut meciul și în același timp 
a rămas datoare numerosului 
public care a dorit să asiste la 
un spectacol fotbalistic frumos. 
Bucureștenii doreau aceasta 
pentru că în rindurile formației 
oaspe figurau cîteva nume cu
noscute, ca Stan, Jercan si Ra
du ni, pînă nu demult compo
nent ai unor divizionare A. Dar 
ei, ca și colegii lor, nu prea 
depun eforturi la antrenamente, 
iar actuala situație a conduce
rii tehnice (V. Copil a plecat și 
antrenorul Ianovschi răspunde 
provizoriu) dăunează pregătirii 
și, implicit, comportării echipei 
în campionat. (P. V.).

De patru ani, echipa națională de juniori nu poate păși 
peste pragul calificăru in faza finală a Turneului U.E.FA. 
Unul dintre vinovați este antrenorul acestei echipe, Con

stantin Ardeleanu, „victima propriei sale bunătăți* — cum afirmâf 
Troian lonescu, „poate fără ochiul necesar unui selecționer* — 
cum subliniază Dumitru Pătrașcu. Dar, dincolo de greșelile să* 
virșrte de antrenorul ei, echipa reprezentativă de juniori este RE
ZULTANTA firească a unor realități din domeniul pe care-l repre
zintă, eșalonul juniori, eșalonul speranțelor, eșalonul care trebuie 
să nască valorile de care are nevoie fotbalul nostru. Și aceste 
valori nu vor apărea otita timp cit NU VOR EXISTA CRITERII PRE
CISE DE SELECȚIE, aceasta continuind să fie făcută la intim* 
plare, dintr-un număr din ce în ce mai mic de copii ; otita timp 
cit PREGĂTIREA COPIILOR Șl JUNIORILOR SE VA FACE LA UN 
NIVEL EXTREM DE SCĂZUT Șl UNILATERAL (primatul gabaritului 
in detrimentul tehnicii și chiar al pregătirii fizice constituie - se 
afirmă mai sus — o mare greșeală), atita timp cit NUMĂRUL DE 
ORE AFECTATE INSTRUIRII SE AFLA LA JUMĂTATEA NECESARU
LUI (4-500, in loc de 800-1 000 de ore anual).

Din declarațiile celor nouă antrenori se desprind și alte pro
bleme de ordin major, multe dintre ele cunoscute, dezbătute in 
consfătuiri și cursuri de perfecționare, dar încă nerezojvate. Este 
vorba despre :

- necesitatea organizării unor centre puternice ; înființarea 
unor licee cu profil ; a unor cluburi școlare bine dotate ;

- revizuirea corpului de antrenori care se ocupă de creșterea 
copiilor și juniorilor (in pepinierele fotbalului continuă să fie un 
du-te-vino), stimularea corespunzătoare a celor care se ocupă cu 
pasiune și rivnă de formarea adevăratelor valori:

— schimbarea opticii greșite a conducătorilor de cluburi și 
asociații, care continuă să privească echipele de copii și juniori 
ca pe un „balast” în activitatea lor ;

- găsirea sistemului competițional cel mai adecvat cu pu
tință, din care să nu lipsească întrecerile regulate pentru toate 
grupele de vîrstâr și. mai ales, pentru cele mici, 12—14 și 14—16 
ani ; ' . .

- înființarea centrului național constituie o necesitate ce 
prim ordin, mai ales pentru echipa națională de juniori ;

- anonimatul întrecerilor juniorilor, lipsa unor contacte inter
naționale la nivelul tuturor categoriilor de vîrstă, dotarea cu mi
nimul necesar a centrelor și unităților școlare cu profil etc.

Acesta este evantaiul problemelor majore, de rezolvarea că
rora depinde însuși VIITORUL fotbalului nostru.



ANOTIMPUL FA VOR ABIL
I

| UNOR AMPLE Șl EFICIENTE

ACȚIUNI DE TESTARE

Șl SELECȚIE
;! —Raidul nostru la federațiile de specialitate —

Selecția este primul pas in drumul spre 
performanță, un început in care, cel 
mai adesea, se întrezărește și... produ

sul final. In condițiile dezvoltării actuale a 
sportului mondial, acest proces, odinioară 
natural, capătă aspectele unei activități di
rijate, pentru că marea performanță a de
venit accesibilă doar sportivilor de excepție. 
In aceste condiții, finalitatea activității de 
pregătire (care era pină mai ieri factorul 
principal — aproape singular — in obținerea 
măiestriei sportive) este condiționată în cea 
mai mare măsură de acest proces de căutare 
șl depistare a unor subiecți deosebiți, care să 
garanteze eficiența eforturilor ce se vor in
vesti in viitorii ani de pregătire.

Pentru ca această activitate inițială să 
răspundă exigențelor menirii ei, este necesar 
să se pună de acord cele două imperative: 
CANTITATE și CALITATE. In selecție, canti
tatea reprezintă numărul subiecților observați 
șl testați; calitatea este dată de criteriile fi
xate pentru admiterea elementelor cu aptitu
dini — de naturi diferite — în domeniul respec

tiv. Aceste două condiții ale unei selecții efi
ciente — a căror respectare echivalează cu... 
un pas cu dreptul in startul spre performan
ță sînt expuse dar, pentru mișcarea noastră 
sportivă, in Programul privind dezvoltarea 
activității de educație fizică și sport pe pe
rioada 1976—1980 și pregătirea sportivilor 
români in vederea participării la locurile O- 
limpice din 1980, aprobat de Comitetul Po
litic Executiv al C.G al P.C.R. in noiembrie 
1976. Pentru imbunătățirea activității de se
lecție a valorilor sportive de pe intreg cu
prinsul țârii, C.N.E.F.S., celelalte organizații 
și instituții cu atribuții in mișcarea sportivă, 
federațiile și unitățile sportive au stabilite 
direcții precise de acțiune. Avînd in vedere 
toate aceste aspecte și pornind de la axio
ma că selecția, în adevărata ei accepțiune, 
este un proces continuu, ne-am gindit sâ 
înfățișăm din nou cîteva din preocupările ac
tuale ale unor federații înaintea începerii 
sezonului „în aer liber*, care coincide și cu 
vacanța de primăvară a elevilor.

ÎN PRIMELE TREI LUNI 
ALE ANULUI 4000 DE LUPTĂTORI 

LEGITIMAT! !
• Campionat al echipeior 
comunale la Rădăuți • „A- 
salt* al juniorilor la porțile 

lotului național

Pentru sportul luptelor (in 
special pentru cele greco-roma- 
ne) aria de selecție s-a extins 
și la sate. în zona Rădăuților, 
de pildă, există 9 centre de ini
țiere, dotate cu saltele și întrea
ga aparatură necesară desfășu
rării în bune condiții a proce
sului instructiv-educativ. Prin 
grija conducerii C.S.Ș. Rădăuți, 
noii practicanți ai luptelor au 
asigurat un program competi- 
țional corespunzător care faci
litează progresul celor mai ta- 
lentați dintre ei. în zona res
pectivă există un campionat pe 
centre de comune care se orga
nizează cu regularitate. Nume
roase secții sătești de lupte s-au 
înființat și în județele Galați, 
Constanța, Argeș, Caraș-Severin, 
Iași.

O altă măsură a F.R. Lupte, 
menită să amplifice numărul 
practicanților acestei discipline 
sportive, este organizarea, ince- 
pind de anul trecut, a Diviziei 
de juniori și școlari, competiție 
care angrenează în întreceri per
manente un număr foarte mare 
de juniori. Chiar regulamentul 
primei Divizii prevede obliga
tivitatea antrenorilor de a in
clude în echipă minimum doi 
sportivi juniori și doi din cate
goria tineret, situație care de
termină permanent căutări și 
preocupare sporită din partea 
tehnicienilor pentru selecția și 
pregătirea unor tineri valoroși, 
capabili să facă față cu succes 
în disputele cu sportivii consa- 
crați. ,

Preocuparea permanentă a fo
rului de specialitate, ca și a 
unor tehnicieni harnici și pasio
nați nu putea să nu dea roa
dele așteptate. Sub aspect can
titativ, unele cifre sînt necesa
re. Numai in primele trei luni 
ale anului 1978 federația de 
lupte a eliberat un număr de 
aproape 4000 de legitimații noi. 
Deci, patru mii de noi practi- 
canți ai luptelor. Această acu
mulare cantitativă a generat și 
un spor evident de calitate. 
Concursurile de selecție organi
zate in luna ianuarie i-au pus 
pe antrenorii lotului intr-o si
tuație dificilă (dar plăcută) de 
a nu ști pe care dintre tinerii 
deosebit de talentați care s-au 
evidențiat cu acel prilej să-i 
includă in lotul național. Șt. 
Goraș, Gh. Mitran, D. Lupu. C. 
Copil, Gh. Broșteanu (la libe
re), M. Ștefan, N. Fasolă. L. 
Tipa, V. Mindreanu, D. Grecu, 
I. Poenaru, Gh. Potoreț, C. Bo- 
goi, Gh. Glonț, I. Stignei, C. 
Ignat (greco-romane) sînt spor
tivi care se pregătesc și acum 
in cadrul lotului.

CUM SE VOR PREZENTA 
RESTANȚIERII ?

în toamna trecută, federația 
de atletism a organizat — al 
doilea an consecutiv — o amplă 
acțiune în toate județele țării, 
finalizată în noiembrie. Au fost 
remarcate, atunci, cîteva sute de 
copii cu aptitudini deosebite 
pentru atletism. Pentru a vedea 

cum au evoluat, pe diferite pla
nuri, în lunile care au trecut, 
federația i-a adunat, in vacan
ța de primăvară, într-o tabără 
organizată la Liceul de atletism 
din Cîmpulung Muscel. Au fost 
chemați — împreună cu cei 
care i-au descoperit — 89 de 
copii și juniori, cei mai buni 
din fiecare județ. (La Cîmpu
lung ființează concomitent și o 
tabără a lotului național de ju
niori, fericit prilej de învăță
minte pentru talentații începă
tori). Pregătirea lor va fi în
drumată de antrenori cu expe
riență în munca cu copiii și ju
niorii (Mihaela Dridea, Maria
na Condovici, Doina L’ngurea- 
nu) stabiliți de federație, de 
specialiști ai Liceului din Cîm
pulung.

Interesant și semnificativ in 
ceea ce privește calitatea selec
ției efectuată anul trecut ni se 
pare tabelul provenienței celor 
chemați, cei mai buni — așa 
cum spuneam — dintre cei evi- 
dențiați. în afara Bucureștiului 
(16 prezențe), remarcabil ni se 
pare numărul aleșilor din ju
dețele Teleorman (8). Neamț 
(9), Botoșani și Maramureș (cite 
7), Prahova (6). Cifrele scad 
pină la un singur reprezentant 
(Mehedinți, Tulcea, Mureș, Ga
lați). lista cuprinzi nd sportivi 
din 19 județe.

Așadar, federația a apreciat 
că in celelalte județe — practie 
jumătate din țară ! — na au 
fost relevate elemente care sâ 
justifice chemarea in tabără. 
Acceptind ca o explicație difi
cultățile obiective (vremea ne
favorabilă de la sfirșitul lui no
iembrie) ale selecției ni se pare 
totuși inadmisibil ca în jumă
tate din județele țării să nu fie 
găsit un singur tinăr eu talent 
evident pentru atletism ! A- 
vem. deci, motive să ne indoiih 
atît de seriozitatea cu care a 
fost privită acțiunea de selecție 
pe plan local cit si de calitatea 
muncii profesorilor de educație 
fizică din școli.

La începutul lui mai, federa
ția intenționează să repete lar
ga acțiune de testare. Nu va 
mai exista, de această dată, 
scuza... anotimpului. Cum se 
vor prezenta restanțierii ?

LA PROGRESUL BOXULUI 
TREBUIE SĂ CONTRIBUIE 

TOATE JUDEȚELE
* „Parada greilor* să nu 

fie o acțiune izolată I

Și pe agenda de lucru a F.R. 
Box au fost (și sînt) înscrise 
măsuri pentru depistarea tine
rilor dotați pentru sportul de 
performanți în lunile noiem
brie și decembrie ale anului 
trecut, la Iași și Timișoara au 
fost organizate concursuri de 
selecție pentru juniori, prilejuri 
cu care au fost trecuți in re
vistă peste 500 de boxeri din 
cele două categorii de vîrstă 
(juniori mici și mari). Aceste 
întreceri au constituit principa
lul criteriu de selecție pentru al
cătuirea lotului național in vede
rea participării la campionatele 
europene de tineret din acest an. 
Cu acest prilej au fost remar
cați (șî incluși în lot) sportivii 
D. Șchiopu, Gh. Negoiță, FI. 
Țîrcovnicu, M. Tocea, V. Gîrga- 
vu, C. Bălan, C. Burlacu, I. Joi- 
ța, M. Grigoraș, boxeri care au 
mai trecut cu bine și alte me
ciuri de verificare organizate 
în Capitală. în localitățile Ga
lați, Craiova, Ploiești, Brăila, 
Cîmpulung Muscel există o pre
ocupare permanentă pentru ini
țierea și selecția celor mai do
tați tineri. Pentru boxerii înce

pători se organizează săptămî- 
nal gale de selecție și pregăti
re, evoluția tinerilor practicanți 
ai „nobilei arte" fiind urmărită 
și dirijată cu atenție. Păcat că 
asemenea preocupări na se ia- 
tilnese și în județele Arad, Bi
hor, Cluj. Timiș etc.. astfel ea 
Ia nivelul lotului național con
curența să fie mult mai mare și 
la un nivel eit mai ridicat.

„Parada greilor* — competi
ție care a reunit în Capitală, la 
începutul lunii martie, aproape 
40 de boxeri de virste diferite 
— a oferit prilejul de a se re
marca unor tineri care au do
vedit că sint capabili de pro
grese. Acțiunea greilor nu s-a 
încheiat Cițiva dintre cei mai 
pricepuți antrenori in pregăti
rea boxerilor de categorie grea 
(Constantin Nour. Vasile Mariu- 
țaa. Eugen Furesz. Pavel 
Mentzel) se vor ocupa in conti
nuare de instruirea acestor ti
neri. Un prim stagiu de pregă
tire comună este programat 
imediat după Încheierea cam
pionatelor juniorilor. Cu acest 
prilej vor fi alcătuite și planu
rile individuale de pregătire ale 
selecționaților, pe care le vor 
pune în aplicare antrenorii 
sportivilor respectivi.

SCHIMBUL BE MÎIIE,
SCHIMBUL BE PBIMÎIXE

AL ClIITAJULM...
Federația de canotaj, care 

și-a asigurat din timp — prin- 
tr-o acțiune unicat — schimbul 
pentru J.O. din 1980, a lansat in 
această primăvară campania de 
selecție pentru... 1984 !

în colaborare cu Clubul spor
tiv școlar s-a făcut o largă ac
țiune de testare, in mai multe 
județe în școlile din rețeaua 
Ministerului Industriei Construc
țiilor de Mașini. Au fost vizi
tate zed de școli, au fast con
trolați mii de tineri intre 14 și 
18 ani. Cei mai reprezentativi, 
in număr de 50. se află in pre
zent în București pentru a trece 
printr-un circuit de testări me
dicale și date antropometrice, 
urmind să înceapă apoi o 
pregătire atentă, specializată.

O acțiune similară s-a reali
zat pe linia clubului Olimpia 
în rețeaua școlară a Ministeru
lui Industriei Ușoare (în rindul 
fetelor de 14—17 ani). în acest 
caz, virsta limită pentru selec
ție a fost coborită — față de 
acțiunea din 1974 — de la 19 
la 17 ani. Elementele cele mai 
dotate vor urma un program 
asemănător celui al băieților.

Așadar, înainte de a culege 
primele roade ale preocupării 
pentru asigurarea schimbului 
de mîine, federația de canotaj 
se gindește — și acționează — 
pentru creșterea schimbului de 
poimiine !

„GIGANJII" BASCHETULUI
SĂ NU RĂMÎNĂ ÎN STADIU

DE „SPERANȚE"!
Dificultățile intîmpinate de 

F.R. Baschet în acțiunea de or
ganizare a „Școlii pivoților" au 
determinat forul diriguitor al 
acestui joc sportiv să-și modi
fice „planul de bătaie" (deocam
dată pe anul în curs), urmînd 
ca ideea inițială (activitate cen
tralizată și pe durata întregului 
an) să fie concretizată intr-un 
viitor cit mai apropiat. Deocam

dată s-a recurs la un compro
mis, adică la întrunirea „gigan- 
ților* în vacanțele școlare.

Prima „manșă" a avut loc în 
vacanța de iarnă, a doua este 
in curs de desfășurare în Șala 
sporturilor din Constanța, unde 
doi foști internaționali, cotați 
la vremea respectivă printre cei 
mai valoroși pivoți din Europa
— este vorba de Emanoil Bădă
rană și Livio Nagy — și un 
antrenor cu rezultate remarca
bile in activitatea cu juniorii
— Mărțișor Hondrilă — se ocu
pă de desăvirșirea tehnică și 
tactică a unui lot de baschet- 
baliști tineri, a căror talie deo
sebită le oferă perspectiva unei 
evoluții chiar la nivel interna
țional, condiționată insă de 
deplina conștiinciozitate și dă- 
ruire. Marian Dumitru (2,07 m
— născut in 1960 — provine de 
la C.S.Ș. Pitești — antrenor D. 
Georgescu), Titu Becea (2,06 m
— 1959 — Dinamo București — 
T. Giurculescu), Vasile Giura- 
niue (2,04 m — 1961 — C.S.Ș. 
Botoșani — M. Weizer), Marins 
Aursulesei (2,93 m — 1950 — 
C.S.Ș. Oradea — I. Lajcsak), 
Dorel Gligor (2,03 m — I960 — 
C.S.Ș. Suceava — M. Popescu), 
Vasile Cheorlău (2.00 m — 1960
— C.S.Ș. Piatra Neamț — Gh. 
Olteană), Gabriel Mihai (2,00 m
— 1962 — C.S.Ș. Deva — Marcel 
Mar») sint cițiva dintre cei de 
la care se speră să ajungă cit 
mai repede jucători de nădejde 
al reprezentativelor țârii.

Desigur, acțiunea federației 
este binevenită și atestă pre
ocuparea ei de a rezolva pro
blem* spinoasă a jucătorilor 
iruilți și de valoare, a căror ab
sentă din reprezentativele tării 
a diminuat de-a lungul anilor 
in mod hotăritor șansele acesto
ra de a se afirma pe plan inter
național. Trebuie spus însă clar 
eă in cele eitev* săptămini de 
lucru din cursul vacanțelor nu 
se poate recupera ceea ce nu 
se întreprinde intr-un an intreg. 
De aceea, nu înainte de a re
liefa străduințele profesorilor.- 
antrenori de a selecționa ele
mentele cu talie corespunzătoa
re baschetului modern, apre
ciem că tocmai lor le revine 
responsabilitatea asigurării pro
gresului propriilor elevi, în pri
mul rind prin continuarea acti
vității de pregătire după în
cheierea stagiilor desfășurate 
sub egida federației.

PRIMELE ROADE ALE UNEI AMPLE 
ACȚIUNI LA JUDO

Penuria de.elemente valoroa
se la categoriile mari a deter
minat F.R. Judo să inițieze o 
amplă acțiune de depistare a 
tinerilor capabili de performan
țe în această disciplină sporti
vă. Cu sprijinul organizațiilor 
U.T.C., antrenorii și instructorii 
voluntari s-au deplasat prin 
școli și în taberele organizate 
de U.T.C. (în scopul pregătirii 
tineretului pentru apărarea pa
triei) unde au depistat elemen
tele cele mai bine clădite (peste 
95 kg la juniori mari și peste 
83 kg la juniori mici). în urma 
acestei ample acțiuni au fost 
selecționați 22 de juniori mari 
și 16 juniori mici, care după 
șase luni de inițiere în secțiile 
respective au fost convocați 
într-o tabără de pregătire, la 
Făgăraș, de instruirea lor ocu- 
pîndu-se antrenori cu experien
ță. Un prim exponent al acestei 
generații de judoka este Marian 
Zamfir, de la Voința Focșani 
(antrenor A. Cîmpeanu), care a 
fost promovat în lotul olimpic 
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lărgit. Un alt grup, în care sînt 
incluși Mihai Cioc (Dinamo 
Brașov), Dan Macrea (Rapid 
Arad), Petre Buzdugan (Unirea 
Iași), Dănuț Oprea (C.S.Ș. Sla
tina), cuprinde sportivi care au 
dovedit aptitudini deosebite 
pentru acest sport și vor fi in
cluși în loturile reprezentative 
de juniori. în această acțiune 
de depistare și selecție s-au 
distins antrenorii din Făgăraș 
(Gh. Gujbă, St. Marinescu), care 
au înființat și două centre co
munale, cei de la Sibiu (N. 
Bucur, N. Marino viei), Iași (C. 
Bordea) etc.

Secretarul F.R. Judo, Anton 
Muram, s-a declarat nemulțu
mit de modul cum au participat 
la această acțiune antrenorii 
bucureșteni (21 la număr), din
tre care 5 sînt la C.S.Ș. Ener
gia, ca și cei din Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej (5), a căror 
activitate de selecție și creștere 
a elementelor tinere este depar
te de a satisface.

SPORIREA CALITĂȚII FONDULUI 
DE SPORTIVI DE PERSPECTIVĂ

• Inițierea in caiac-canoe 
— la virsta pionieratului • 
Concursuri deschise pentru 

promovarea in lotul de 
juniori

Pentru toate secțiile de caiac- 
canoe sarcina expresă a lunii 
aprilie o constituie completarea 
efectivelor cu elemente de per
spectivă. Este o necesitate izvo- 
rîtă chiar din cifrele planului 
de dezvoltare a acestui sport, 
care prevede că in 1980 numă
rul practicanților trebuie să a- 
jungă la 2 600 (1750 in prezent).

Ca o noutate de ordin meto
dic jn această ramură în dome
niul selecției și angrenării în 
antrenament trebuie semnalată 
preocuparea de a se încep» 
practicarea la o virsiă mai mi
că (13—14 ani) față de cea 
obișnuită (15—16 ani). Au apă
rat astfel (la Turnu Măgurele, 
Zimnicea, Giurgiu, Cernavodă, 
Tulcea, Constanța, Orșova) uni
tăți în care eopiii sînt inițiațl 
în caiac-canoe la virsta pionie
ratului.

Remarcabil ni se pare accen
tul pe care federația il pune in 
privința CALITĂȚII selecției. 
S-a stabilit ca fiecare antrenor să 
aibă în pregătire, în afara efec
tivului existent, o grupă de 
perspectivă (5—7 sportivi), ai 
cărei componenți să corespun
dă parametrilor ceruți de pro
gramul de dezvoltare (și, am 
spune, de realitățile internațio
nale ale acestui sport la nivel 
de mare performanță). Celor 
ce nu se înscriu in normele de 
gabarit fixate nu vor participa 
în competițiile oficiale. Exi
gența s-a manifestat și în sis
temul de selecționare pentru lo
tul de juniori (născuți 1961 — 
1963) care se află în pregătire 
în această perioadă la Snagov: 
toți cei 55 de juniori selecțio
nați se înscriu în normele fi
xate : peste 1,80 m înălțime la 
caiac, peste 1,78 m la canoe.

Acest lot permite primenirea 
continuă prin piste de control 
anunțate oficial, la care poate 
participa orice junior din țară 
care consideră că îi poate în
trece pe sportivii din lot (un 
astfel de concurs este progra
mat la 27 aprilie la Snagov) ! 
Această „concurență deschisă* 
-— în limitele parametrilor an- 
tropometrici și ale normelor și 
probelor de control — expri
mă preocuparea de sporire a 
calității fondului de sportivi de 
perspectivă I



După grupa B a C. M.

CAUZELE COMPORTĂRII OSCILATORII 
A HOCHEIȘTILOR ROMÂNI

De la Belgrad, unde a parti
cipat la întrecerile grupei B a 
C.M., selecționata de hochei a 
țării noastre s-a întors, cum se 
spune, cu... mîinile goale. Echi
pa a terminat dificila și atît de 
echilibrata dispută de pe pati
noarul „Pionir" pe locul IV, a- 
dică exact la mijlocul clasa
mentului, ceea ce o plasează în 
afara obiectivului pe care și l-a 
propus.

A fost, deci, firesc ca recenta 
analiză organizată de Biroul 
federal să prilejuiască o atentă 
și critică discuție asupra cau
zelor care au determinat ca, în 
ciuda unei pregătiri de o in
tensitate puțin obișnuită, com
portarea echipei noastre să nu 
fie constant-bună, să oscileze 
Intre mediocru și foarte bine. 
Pentru că, dacă debutul ho- 
cheiștilor români la Belgrad a 
fost însoțit de unele păreri cri
tice, atunci este firesc să se 
vorbească frumos despre evo
luția din ultima parte a compe
tiției, cind echipa noastră a 
avut o spectaculoasă revenire, 
obținînd două victorii nete (cele 
mai categorice ale întrecerii !), 
oferind apoi publicului belgră- 
dean în ultimul meci, în com
pania autoritarei câștigătoare a 
turneului, formația Poloniei, un 
adevărat recital hocheistic. Par
tida finală România — Polonia

,Dacia-

R.

Stadionul du
ll : România —

Tere- 
(Herăstrău), 

9,30 : „Cupa

I.S.B. (str. 
la ora 10 : 
național de 
de zonă a

S1MBĂTĂ
BASCHET. Sala Floreas- 

ca, ora 17 : Dinamo — 
Rapid (m. A).

FOTBAL. Arena Voința, 
ora 16 : I.O.R. — Unirea 
Tricolor (Div. C).

HOCHEI. Patinoarul „23 
August", de la ora_13,30: 
meciuri în cadrul 
dei“.

RUGBY. Stadionul Olim
pia, de la ora 14 : Steaua 
— Politehnica Iași, R. C. 
Sportul studențesc — Uni
versitatea Timișoara, se
mifinale ale „Cupei fede
rației" .

SCRIMA. Sala Floreasea 
n, de la ora 8,30 : etapa 
a n-a a diviziilor A șl 
B la floretă (masculin).

TIR. Poligonul Tunari, 
de la ora 9 : „Cupa pri
măverii" la pistol viteză, 
talere, pușcă liberă și 
mistreț alergător.

TIR CU ARCUL. Tere
nul Olimpia (Herăstrău), 
de la ora 9,30 : „Cupa
primăverii".

DUMINICA
BASCHET. Sala Floreas

ea, ora 10 : Dinamo — 
Rapid (m. A).

BOX. Sala-------
Berzei), de 
campionatul 
juniori, faza 
tnunicăpiului București.

FOTBAL. Arena Meta
lul, ora 11 : Metalul — 
Chimia Rm. VUcea (Div.
B) ; arena Progresul, ora
10,30 : Progresul — Car- 
pați Sinaia (Div. B) ; 
arena Electronica, ora 11 : 
Electronica —■ ---------
(Div. C) ; arena 
ora 11 : Sirena —

. TAROM (Div C) ; 
Laromet, ora 11 : 
metal — Abatorul
C) ; arena Voința,
Voința — Avtatul ____
ceni (Div. C) ; arena Au
tomatica, ora 11 : Auto
matica — Aotomecani- 
oa (Div. C) ; arena 
ICSIM, ora 11 : ICSIM — 
FL roșie (Div C).

HALTERE — CULTU
RISM. sala Steaua, de la 
ora 9 : campionatul muni
cipal pe echipe-seniori.

HANDBAL. Palatul spor
turilor și culturii, de la 
ora 16 : finalele „Cupei 
României".

HOCHEI. Patinoarul „Î3 
August", de la ora 8,45 : 
campionatul național de 
juniori ; de la ora 13,30 : 
întreceri în cadrul „Daeia- 
dei".

polo. Bazinul Floreas
ea, de la ora 10 : Progre
sul — C.S. Școlar, Rapid 
— Voința Cluj-Napoca, 
Dinamo — C.N.U., meciuri 

„Cupei federa-

TJ4.B. 
Sirena, 
Șoimii 
arena 

Tehno- 
(D1V. 

ora 11: 
Urzl-

în cadrul
ți ei".

RUGBY.
Iești, ora __ . ______ __
Cehoslovacia, meci în ca
drul campionatului euro
pean — F.I.R.A.

SCRIMA. Sala Floreas- 
ca II, de la ora 8 : etapa 
a n-a a diviziilor A și 
B la floretă (masculin).

TIR. Poligonul Tunari, 
„Cupa

TIR. Poligonul 
de la ora 8,30 ; 
primăverii"’.

TIR cu ARCUL, 
nul Olimpia 
de la ora 
primăverii".

CAMPIONATE • COMPETIȚII

a fost cel mai aprig și mai de 
calitate duel de pe gheața pa
tinoarului „Pionir", tinerii ju
cători români aflîndu-se la un 
pas de o mare victorie. Ce folos 
însă că aplauzele publicului și 
aprecierile pozitive ale majori
tății specialiștilor nu au putut 
suplini, in clasament, lipsa 
unor puncte prețioase irosite 
de echipa noastră, în mod stîn- 
gaci, cu cîteva zile mai îna
inte...

Revenind la recenta analiză 
a muncii depuse și a rezultate
lor ei, credem că — așa cum a 
fost subliniat și cu acest prilej 
— startul greșit al echipei noas
tre a fost cauzat de mai mulți 
factori : a) apariția unor sem
ne de oboseală la unii dintre 
jucătorii de bază ai echipei 
(Tureanu, Gali, Antal, Axinte, 
Costea, Justinian, Netedu), de
terminată de o greșită dozare a 
efortului în ultima perioadă (în 
10 zile : 16 antrenamente, 3
jocuri grele, drumuri lungi, 
Berlin — București. București — 
Belgrad); b) scăderea surprin
zătoare a randamentului primu
lui cvintet (cuprins în întregi
me in enumerarea anterioară) 
a influențat psihologic evoluția 
întregii echipe ; c) lipsa de ma
turitate a unei bune părți din 
lotul de jucători (media de 
vîrstă 22,8 ani !), ceea ce a 
făcut ca in primele meciuri o 
greșeală cit de mică să fie 
profund acuzată pe plan psihic ; 
d) pierderea încrederii in siste
mul de joc al echipei, in ca
pacitatea ei de a trece peste 
momentul dificil pe care-l tra- 

domina- 
partidele

DIVIZIA A LA BASCHET 
LA ETAPA A 17-a

Etapa a 17-a a campionatului 
național de baschet masculin pro
gramează azi și mîine următoa
rele partide duble: Dinamo Bucu
rești — Rapid (in tur 106—69, 
103—52), Dinamo Oradea — C.S.U. 
Brașov (70—82, 76—92), „U“ Cluj- 
Napoca — Politehnica Iași (85—81, 
70—99), Farul — Steaua (53—94. 
65—88). MeSurile. I.E.F.S.-L1C. 2 — 
C.S.U. Sibiu și Universitatea Ti
mișoara — I.C.E.D. au fost a- 
mînate.

După această etapă, campiona
tul se va Întrerupe pină la 17 
mai.

SEMIFINALELE „CUPEI 
FEDERAȚIEI- LA RUGBY
Astăzi, un interesant cuplaj 

rugbystic în Capitală, găzduit de 
stadionul Olimpia și prilejuit de 
programarea semifinalelor „Cu
pei federației".

în deschidere, Steaua se va 
lntilni cu Politehnica Iași. Deci, 
față în față două dintre forma
țiile valoroase ale Diviziei A.

In continuare, R. C. Sportul 
studențesc va juca cu Universi
tatea Timișoara. Meci de tradi
ție, cu un Învingător greu de 
anticipat.

„CUPA C. S. ȘCOLAR" 
LA POLO

nr. 1 din M. Ciuc și C.S. Școlar 
București. au obținut victorii 
scontate, categorice. Liceul a în
trecut Steaua cu 13—1 (3—0, 4—0, 
6—1), prin punctele înscrise de 
Csutak — 3, Gali, Ferencz și Ke- 
menes — cite 2, Orban, Bblbny, 
Marton și Daniel pentru învingă
tori, respectiv Neagu. C.S.Ș. a 
dispus de Sport club M. Ciuc cu 
12—5 (4—1, 6—3. 2—1). Au înscris: 
Andreescu — 5. Nibu — 4, An
drei, Stoenescu și Cucoș pentru 
bucureșteni, Kelemen, Gergely,
Demeter, Csiszer și Deneș pentru
M. Ciuc.

înaintea returului, care începe
duminică. clasamentul este urmă-
torul :
L Lie. 1 M. Ciuc 3 3 0 0 36— 7 6

Cu prilejul aniversării sale. Clu
bul sportiv școlar București or
ganizează, sub egida „Daciadei", 
o competiție de polo pentru ju
niori, care se va desfășura In 
perioada 10—13 aprilie și la care 
vor lua parte echipele C.S. Șco
lar, Dinamo, Rapid și Progresul. 
Meciurile vor avea loc zilnic, eu 
începere de la ora 16,30. la bazi
nul Floreasea.

FAVORIȚII SE IMPUN 
IN „CRITERIUL DE 

PRIMĂVARA- LA TENIS

versa, lăsindu-se ușor 
tă psihic, mai ales in 
eu Elveția și Japonia.

Foarte important ni 
faptul că antrenorul principal, 
Ștefan Ionescu, a analizat 
prompt situația, a hiat rapid 
măsuri, operînd unele schim
bări atît în structura echipei, 
cît și în programul 
punînd accentul pe 
de relaxare fizică 
Toate aceste măsuri 
buit la acel 
final.

Cît privește VIITORUL, pro
blemă foarte importantă pentru 
acest lot tinir, care poate abor
da exact in aceeași componență 
și Jocurile Olimpice de la Lake 
Placid din 1980, apreciem că 
modul în care a fost concepută 
pregătirea în acest sezon nu 
trebuie să fie abandonat, ei per
fecționat. în acest sens, este 
necesar, credem, ca în afara 
unei mai corecte periodizări a 
etapelor de pregătire, ceea ce 
va duce la o creștere a randa
mentului echipei, trebuie să se 
acorde o mai mare atenție și 
altor probleme. De pildă, pe 
lingă modernul și eficientul 
presing din zona adversarului 
sau din cea neutră, să se însu
șească și un sistem mai sigur 
de apărare, ceea ce va contri
bui la evitarea unor situații ne
plăcute, cind avantaje ce păreau 
determinante în conturarea vic
toriei se risipeau ea fumul pe 
fondul unei incredibile gafe de
fensive. Totodată, este necesar 
să crească eficiența acțiunilor 
ofensive ale echipei, care dez
voltă un travaliu prea mare 
pentru golurile pe care le în
scrie, din cauza ratărilor, multe 
din poziții favorabile. Totul, pe 
baza creșterii RESPONSABILI
TĂȚII FIECĂRUI JUCĂTOR 
PE GHEAȚA $1 A EXPERIEN
ȚEI COMPETITION ALE abso
lut necesare la majoritatea 
componenților lotului.

se pare

ei zilnic, 
mijloacele 
și morală, 
au contri- 

reviriment din

Călin ANTONESCU

întrerupte citeva zile din cau
za pion, întrecerile pentru „Cri
teriul de primăvară" la tenis au 
fost reluate la Progresul, 
T.C.B., precum și pe terenurile 
dta parcul Dinamo, acestea fiind 
puse la dispoziția senioarelor. 
Organizatorii au hotărit prelun
girea competiției pină marți la 

urmind ca meciurile din 
pe echipe

prinz,
Campionatul național 
să Înceapă miercuri.

în cursul dimineții 
s-au disputat cîteva 
tractive, între care 
cele care l-au opus pe roșii Ke- 
rekeș lui Florin Manea șl pe 
Traian Maieu Iul Radu Bădin. 
Amîndoi disnamoviștii brașoveni 
au terminat Învingători, Kerekeș 
cu 6—7, 6—2, 7—5, Iar Marcu cu
6— 1, 6—2. Mihai Tăbăraș, dc
la clubul Progresul, a fost elimi
nat pentru proteste și Injurii la 
adresa arbitrilor.

Cîteva rezultate Înregistrate !n 
turul n : Curcă (Politehnica 
Buc.) — Suto (Cuprom Baia 
Mare) 6—3, S—7, 6—3 ; Bolilor
(Politehnica Cluj-Napoca) — Nl- 
sliparu (Tot Înainte) 6—3, 3—6,
7— 6 (reprezentantul clubului Tot 
Înainte a avut mecibol) ; Dără- 
ban (Sănătatea Oradea) — Pavel 
(Politehnica Buc.) 7—6, 3—6, 6—3; 
A. Vizirii (Sănătatea Satu Mare) 
— Galamboș (Cimentul Deva) 
6—2, 6—2 ; R. Bădin (Politehnica 
Buc.) — M. Tăbăraș 3—6, ~ “ 
dim. ; L. Mancaș (T.C.B.) - 
Popovici (Steaua) 6—l, 
a. gv.).

„Daciada* la hochei 
ULTIMELE DOUA ETAPE
întrecerile din cadrul „Daciadei" 

la hochei pe gheață continuă as
tăzi, pe patinoarul de la „23 Au
gust", cu meciurile etapei a IV-a, 
fiecare dintre ele foarte impor
tante pentru configurația genera
lă a clasamentului. înaintea a- 
cestei etape (ultima este progra- 

" ‘ Ierarhia celor șase
următoarea :

3 3 0 0 40—10 6 
3 
3 
3 
3 
3

pauză, s-a des- 
i meet restanța 

Harghita a în- 
17-8 (5-1, 2-5.

mată milne) 
formații este
1. București 
i. — - -
3.
4.
5.«.

de vineri 
partide a- 
se înscriu

5—5, 
- C.
8—3.

2
2
1
1
•

2. C.S. Școlar 3 2 0 1 23—15 4
3. Steaua 3 1 0 2 5—20 2
4. Sp. club M. Ciuc 3 0 0 3 7—29 0 

Programul întrecerilor de astăzi
și mîine : slmb&tă : ora 13,30 : 
Harghita — Suceava, ora 16 : Co
vasna — Cluj, ora 18,30 : Bucu
rești — Galați (meciuri în cadrul 
„Daciadei") ; duminică : ora 8,45: 
începe returul campionatului de 
juniori. Sport club M. Ciuc — Li
ceul M. Ciuc și C.S. Școlar Buc. 
— Steaua ; de la ora 13,30. ultima 
etapă din cadrul ,,Daciadei" : Co
vasna — Suceava. Galați — Cluj, 
București — Harghita.

R. VIL
FESTIVAL DE 

GIMNASTICA RITMICA 
MODERNA LA ARAD

în zilele de 11—12 aprilie, la 
Arad (nu la Vaslui, cum se a- 
nunțase Inițial) va avea loc „Fes
tivalul ansamblurilor școlare de 
gimnastică ritmică modernă", re
zervat elevelor de 14—19 ani.

întrecerea — la care vor parti
cipa echipe formate din cîte 9 e*- 
leve din fiecare județ, precum și 
din municipiul București — este 
de fapt prima finală din cadrul 
ediției de vară a „Daciadei" Ia 
sport de masă.

„CUPA PRIMĂVERII" 
LA TIR

Ieri au început la poligonul Tu
nari din Capitală întrecerile tra
diționalului concurs republican la 
arme cu glonț, „Cupa primăve
rii", la care sînt prezenți un nu
măr mare de țintași din întrea
ga țară. Deși condițiile meteoro
logice s-au ameliorat, timpul de
venind frumos și fără vint, foar
te puțini dintre concurenți au 
reușit rezultate bune. Senioarele, 
de pildă, au evoluat slab la pro
ba de pușcă 60 f, prima clasată 
obținînd doar 583 p. în schimb, 
un junior (18 ani), Ovidiu Cris- 
tescu a întrecut orice așteptări 
realizînd un punctaj bun, 592 p 
la acee*ași probă. Merită să re
marcăm rezultatul tî nărui ui Lau- 
rențiu Pop, care cu 560 p a cîș- 
tigat detașat proba de pistol li
ber, confirmînd forma bună în 
care se află (elevul antrenorului 
Șt. Petrescu este creditat în acest 
sezon cu un valoros 565 p obți
nut acum două săptămîni, la 
„Cupia Dinamo"). La pușcă libe
ră seniori lupta pentru primul loc 
s-a dat între doi reprezentanți ai 
clubului Steaua, I. Codreanu și

R. Nicolescu, dar punctajele lor 
sînt departe de nivelul 
țional al probei olimpice 
culcat.

IATA REZULTATELE
CE : pușcă standard 60 f senioa
re : 1. Dumitra Matei (Dinamo) 
583 p, 2. Eva Olah (C.S.U. Bra
șov) 582 p, 3. Sanda Verdeș (Uni
versitatea Iași) 582 p ; pușcă li
beră 60 t culcat seniori : 1. I. 
Codreanu 593 p, 2. R. Nicolescu 
592 p (ambii de la Steaua). 3. N. 
Rotaru (I.E.F.S.) 590 p, 4. I. Măr- 
gineanu (Medicina Cluj-Napoca) 
590 p, 5. Al. Belinschi (I.E.F.S.) 
589 p 6. Gh. Adam (Metalul 
Buc.) 587 p ; pistol liber 60 f se
niori : 1. L. Pop (Dinamo) 560 p, 
2. M. Trușcă (Steaua) 547 p, 3. 
L. Giușcă (Dinamo) 547 p. între
cerile continuă azi și mîine.

T. RĂBȘAN

SE REIA „CUPA F.R.M."
După o întrerupere de o săp- 

tămină, duminică se reia Ja 
Vălenii de Munte, în organiza- 
lea asociației Locomotiva Plo
iești, „Cupa F.R.M." la moto- 
cros. In programul etapei a 
doua figurează clase pentru se
niori, juniori și posesori ai 
motoretelor „Mobra". Primul 
start se va da la ora 9,30.

TURNEU INTERNAȚIONAL 
DE DIRT-TRACK

Astăzi are loc la Brăila pri
mul din cele patru concursuri 
internaționale de dirt-track, 
participarea celor mai buni 
lergători din R. D. Germană 
România. Mîine de la ora 
sportivii din cele două țări 
vor reîntîlni pe stadionul Meta
lul din Capitală.
• Prima etapă a „Cupei 

F.R.M." la dirt-track a fost cîș- 
tigată de maestrul sportului Ion 
Bobilneanu (I.P.A. Sibiu) cu 12 
p. urmat de Gh. Sora și C. Voi- 
culescu (ambii de la Met. Buc.) 
cu 11 p și respectiv 10 p.

„CUPA F. R. CICLISM" 
PENTRU JUNIORI

Ieri după-amlază, s-a dat pleca
rea, de la km. 13,500. de pe șo
seaua București — Oltenița In 
prima etapă a „Cupei F.R.C.-, 
pentru juniori. Au luat startul 
peste 150 de alergători.

La juniori mici (s-a concurat 
pe 30 km) victoria a revenit la 
sprint lui D. Alexandru (Olimpia) 
cu timpul de 50:03 (medie orară 
36 km), 2. I. Marinescu, 3. N. Mo- 
.roianu (ambii de la C.S. Brăila), 
4. V. Bărbuceanu (Petrolul), toți 
același timp cu învingătorul.

Și în cursa juniorilor mari (60 km) 
victoria finală s-a decis la sprint. 
A învins Gh. Dănilă (Petrolul) 
1 h -32:45 (medie orară 33,814 km), 
2. I. Vintilă (Petrolul), 3. P. Ghele 
(Voința Arad), 4. M. Lepădat 
(Torpedo) etc.

Astăzi după-amiază se deslășoa- 
ră etapa contra-cronometru indi
vidual, pe șoseaua de centură, în 
zona Tunari, iar duminică etapa 
a ni-a, pe șos. Buftea. (GH. Ș.)

interna- 
de 60 f

TEHNI-

cu 
a- 
?*
9, 

se

RUGBVȘTII ÎN fAJA UNUI START INIfRNAIlONAl
(Urmare din pag. 1) anul acesta de Italia, ei termi- 

nînd pe poziția a cincea în cla
samentul final al competiției. 
I-a împins spre acest loc, deloc 
onorabil, o singură infringere : 
4—9 cu U.R.S.S. S-ar putea, de
sigur, invoca faptul că sistemul 
competițional este imperfect, că 
un singur insucces, să-1 numim 
.accident", împiedică o echipă 
să ia parte la disputa pentru 
locurile de frunte. Dar nu e mai 
puțin adevărat că injustețea 
sistemului lovește deopotrivă 
toate formațiile participante. 
Victimă îi cad însă de obicei 
cei „descoperiți“ la capitolul 
pregătire. Asta, și nu explica
țiile „obiective", este „cauza- 
cauzelor". Rugbyul nostru și-a 
croit cu multă trudă, dar in
contestabil intr-un mod strălu
cit, o frumoasă carte de vizită. 
Poate tocmai de aceea orice pas 
al unei formații românești, la 
orice nivel ar juca ea, este ur
mărit cu sporită atenție de 
cercurile rugbystice din întrea
ga lume. De aceea nu ne poate 
fi indiferentă această nouă în
frângere in fața echipei de ju
niori a Uniunii Sovietice, a 
doua consecutivă (primul aver
tisment serios, de care, din pă
cate, nu s-a ținut seama, fiind 
dat anul trecut, chiar la Bucu
rești. în competiția numită „Cu
pa Prietenia" !). Desigur, lu
crurile nu trebuie luate în tra
gic, dar pe undeva să reținem 
că o echipă cu o experiență 
mai redusă ne-a avertizat, ea 
prezentîndu-se cu „lecția mai 
bine știută". Și — să nu uităm 
— juniorii de astăzi sînt senio
rii de mîine...

Startul în noul sezon nu tre
buie în nici un chip ratat, fiind
că dorim să facem noi pari 
spre elita rugbyului mondial.

rezultat care, coroborat cu in
succesul de la Clermont Fer
rand, ne-a anulat șansele la 
locul intii în marea competiție 
continentală, francezii cîștigind 
fără a cunoaște infringerea.

Se pune, firesc, Întrebarea: 
de ce aceste oscilații de formă, 
de comportament ? Este de da
toria noastră, socotim, să atra
gem atenția că, pe fondul unor 
rezultate in general bune, nu 
trebuie să se mai tolereze în 
nici un chip „contraperform an
tele", generate, de regulă, fie 
de o stare de suficiență (spre a 
nu o numi ingîmfare sau, dacă 
vreți, amețeală de pe urma suc
ceselor anterioare), fie de o 
slabă pregătire a partidelor res
pective, sub toate aspectele 
(tehnic, tactic, condiții de joc, 
teren, timp).

Cele două partide din cam
pionatul european, care se vor 
succeda intr-un interval de nu
mai șapte zile, raportate la po
tențialul de ansamblu al rug- 
byului românesc (și cu precăde
re la cel al naționalei), sînt re
lativ ușoare, Ne va interesa în 
aceste intilniri nu atît succesul 
in sine (pe care-l socotim pe 
deplin realizabil), cit mai cu 
seamă maniera de joc, COM
PORTAREA LA O COTA ÎNAL
TĂ PE TOATĂ DURATA ME
CIULUI, o evoluție la nivelul 
prestigiului nostru in acest 
sport, conferit, între altele, de 
cele trei titluri continentale !

Este de dorit totodată ca a- 
ceastă afirmare să se manifeste 
la toate nivelurile. Dacă echipa 
B — de tineret — a debutat 
excelent (29—3 cu formația si
milară a Italiei), nu același 
lucru se poate spune și despre 
juniori care, se știe, au capo
tat in tentativa reafirmării lor 
în tradiționalul Turneu F.I.R.A. 
(pe care l-au cîștigat in trecut 
de două ori la rînd !), organizat

4
4
2
2
O

Harghita
Galați 
Covasna
Suceava
Cluj
Ieri, în ziua 

fășurat totuși __
din prima etapă, 
trecut Clujul cu 
10—2).

In campionatul 
avut loc vineri__________ __ _
turului. în care favoritele. Liceul

de 
un

e
• 
O
O

1 
1
2
2
3

Juniorilor I a 
ultima etapă a

NU ABSENTAȚI LA iNTlLNIREA CU „PRIMĂVARA ’78*5
Pregătit minuțios do către organizatorii de turism, sezonul de excursii 

„PRIMĂVARA *78" oferă amatorilor de drumeție nenumărate formule 
pentru mini și maxi vacanțe. In acest an, numărul traseelor a sporit, . . ....................... - . .dind posibilitate turiștilor să opteze pentru soluția 
too re,

Cîteva recomandări :
Binecunoscuta VALE A PRAHOVEI se prezintă cu o 

Ispititoare, dintre oare amintim : telefericul ce leagă 
cu platoul Babele, traversînd sălbatica 
SUB MUNTE, cu peisajul său pitoresc și celebrele opere 
lui Brîncuși j TRANSEAGARAȘANUL, cu atrăgătoarele po 
pot face ki cabanele „Cumpăna", „Capra-, 
cascadă" ; —“ —- • -
asfaltate z „ 
ții Ceahlău), „v.u>re^ii țu»unții oeuețj, ,,/Mieșe-m ynunțn Dinormui/; 
CIRCUITUL TURISTIC AL ROMÂNIEI, care prilejuiește contactul cu rea
lizările impresionante înfăptuite în anii construcției socialismului. 
^Jctă cîteva^din traseele oferite de către OFICIILE JUDEȚENE DE TU- 

și altele, alese de

cea mai

serie de 
stațiunea

noutăți 
„. _ Bușteni

Vale a Jepilor ; OLTENIA DE 
s de artă ale 

__ _________ popasuri ce se 
i wwvirwie , „c.apra", „Bîlea lac" și „Bîlea
EXCURSII LA CABANE situate în apropierea unor drumuri 

„Volna** (masivul Iezer), Complexul turistic „Durau" (mur.- 
), „Costești" (munții Sebeș), „Arieșeni" (munții Bihorului);

RISM și ITHR București. La acestea se pot adăuga 
dv. în oricare din zonele țării.

Se asigură condiții confortabile de călătorie și 
servită în unități de categoria preferată.

Agențiile și filialele oficiilor județene de turism 
rești vâ stau la dispoziție pentru relații și înscrieri.

cazare. Masa este

ți ale ITHR Buct»>

Sportul Pqg.q 7-0



Ancheta internaționala a ziarului ©portul
AXIOMA PERFORMANȚEI 

CONDIȚIONATĂ DE MATURITATE 
Șl ASALTUL VIGUROS 

AL TINERILOR SCRIMERI
cast sezon al scrimei mondiale stă — nu-i nici o îndoială 

A — sub semnul primăverii acestei discipline olimpice, tinere- 
xA țea. Axioma conform căreia în scrimă marea performanță 

nu devine accesibilă decît după un număr bun de ani, iar noto
rietatea nu se dobindește peste noapte, s-a transformat intr-o 
ecuație cu multe necunoscute, care se cere demonstrată. Italienii 
Mauro Numa (16 ani), Andrea Borelfa (17 ani) și Dorina
Vaccaroni (15 ani), elevii școlii de floretă din Mestre, au irumpt 
recent în arena internațională, primul cîștigînd „Trofeul Rommel', 
cel de-al doilea „Martini", iar Vaccaroni a intrat în finala probei 
feminine a aceluiași trofeu. Spadasinul norvegian Nils Koppang 
s-a clasat al doilea (după baraj) în „Marele Premiu al Bemei", 
iar floretista franceză Brigitte Latrille pe aceeași poziție in tur
neul de la Goppingen, toți aceștia fiind și pe primele locuri la 
recent încheiatele campionate mondiale de tineret, de la Madrid. 
Iar marea revelație a acestor campionate s-a numit Luan Ciu- 
Cien, tînăra și necunoscuta floretistă din R.P. Chineză care a ob
ținut medalia de argint.

lată de ce pe această temă, a „noului val", și a perspective
lor sale, am întreprins o anchetă internațională cu ocazia prezen
ței la București, la „patrulaterul" și „internaționalele" feminine 
de floretă, a unor personalități și performeri din lumea scrimei 
mondiale. întrebările pe care le-am adresat au fost următoarele :

Suzana Ardeleanu (România), aflată în plină maturitate sportivă, 
suportă atacul Crystinei Fekete (Franța), fosta campioană mondială 

de tineret.

1. CARE ESTE RAPORTUL ACTUAL INTRE VALOARE Ș! 
TINEREȚE IN SCRIMA INTERNAȚIONALA?

2. CREDEȚI CA, PRIN ACEASTA PRISMA, IERARHIILE 
MONDIALE SE VOR SCHIMBA LA C.M. DIN ACEST 
AN SAU IN PERSPECTIVA J.O. DIN 1980 ?
Am primit următoarele răspunsuri :

ILONA ELEK (Ungaria), de 3 ori campioană a lumii și 
de două ori campioană olimpică intre anii 1934 și 1955, de
ținătoare a celei mai frumoase performanțe din cariera unii 
sportiv, longevitatea în marea performanță :

»■ / Aș spune că mai curînd
* este vorba de o condițio

nare reciprocă, scăderea mediei 
de virstă a performerilor (cu 

i plusurile și minusurile ei) deter- 
j minind și schimbări pe planul 
L valoric. Ce aduce in plus o a- 
f temenea orientare ? Tineri as- 
■ piranți bine dezvoltați fizic, da-

• torită lecțiilor de educație fizi
ci in școală, selecția inclinind 
spre copiii înalți. Ce aduce in 
minus? Nerăbdarea acestei „ge
nerații spontanee", graba de a

‘ ajunge, sărind peste trepte, la
• mari performanțe. Nu cred, pe

baza propriei experiențe de cî- 
teva decenii, ci există o virstă 
limiti (în jos sau in sus!) in 
marea performanță. Există nu
mai
ci.

valoare fi putere de mân

9 La floreta feminini, pro- 
tagonistele la C.M. '73 vor 

fi aceleași : U.R.S.S., Ungaria 
ți România, „out-sidere* fiind 
Franța și R.F. Germania. Deter
minantă va fi forme de mo
ment, cu al său pivot — pregă
tirea fizici. Pini la J.O. mai 
stnt doi ani, foarte mult in 
scrimă...

CRTSIINE FEKETE (Franța), campioană mondială de ti
neret in 1977 :

1 Scrima moderni bazin- 
' du-se mult pe mișcare, pe 

deplasare permanentă, tinere
tul, introdus in competiții de la 
virstă fragedă, are avantajul 
prospețimii fizice. La lecții nu 
se mai pierde timp cu elemen
tele „clasice*, se predau citeva 
deprinderi conform indiuiduaU- 
tății elevilor ți... lansarea. De 
aceea pini la 20 de ani merge, 
uneori chiar neașteptat de bine, 
urmează Insă un ..gol* care, 
daci nu e umplut cu tehnici, 
seacă performanța.

O Multe echipe sint întine- 
rite (echipa noastră are 

media de virstă 22 ani). Rezul
tatele optime le vom avea in a- 
nul J.O. Pini atunci sîntem in 
plutonul doi, împreună cu Ita
lia ți Polonia. în primul plu
ton : U.K5-S, Ungaria, Româ
nia, R.F.G. La individual, în a- 
fare reprezentantelor acestor 
patru țări, mai pot ajunge în 
finala de la Hamburg Raczova 
(Cehoslovacia) ți Latrille (Fran
ța).

ILDIKO SCHWAKCZENBEKGEJt (Ungaria), campioană o- 
limpică in 1978 :

(Franța), campion mondial de ti-JACKY COURTlLLAT (____ _______ _
neret la floreta în 1962, antrenorul echipei feminine de flo
retă a Franței :

Dacă rezultatul raportului 
dintre valoare și tinerețe 
eficacitatea atunci totul 
in regulă. In floreta mas- 

mondială, de pildă, se-

1.
este 
este 
culină ________  _  .
niorii dovedesc acum o eficaci
tate scăzută, în timp ce juniorii 
sint în creștere. Virsta de 17-19 
ani a devenit acum cea a ma
turității prec.oce. Cauze : a) se 
începe pregătirea la virste 
mici; b) se multiplică turneele 
în care tineretul este trimis 
în prima linie. Cu ce mijloace

tehnice ? Adaptate la calitățile 
native ale foarte tinerilor scri- 
meri. La noi, pregătirea fizică 
nu este despărțită de cea teh
nici.

--

(C.M. din ' acest an este 
o etapă ...): echipele de

Q Pronostic pentru J.O.. 
sur»z»eă /Vee

doar _ _____ __
floretă ale U.R.S.S. vor avea de 
făcut față asaltului reprezenta
tivelor R.F.G., Italiei și Fran
ței (la masculin) și R.F.G„ 
Franței șl României (feminin).

/ Numai pentru faptul că ia 
1' nici 20 de ani. in 1971, am 

clțtigat atit campionatul mon
dial da tineret cit ți cel de se
nioare. ți tot trebuie si cred In 
posibilitățile tineretului... Ori- 
cind insă titularizarea unui ri- 
năr este un cițtig. Acugn 4—5 
ani preponderentă era tehnica, 
acum 
fizic, 
vied

uiri 20 de ani. in 1971, in

primordial erte factorul 
copiii intre 14—ÎS ani a- 
mari disponibilități in a-

cest sens. dsr o tehnici pre
cari.

D La Hamburg, iu finalele 
individuale vor fi mulți 

tineri in Jur de 20 de ani, dar 
la echipe experiența iși va spu
ne cuvinlul. în proba noastră, 
cred ei in semifinale vor fi 
U.R.SJ„ România, Ungaria și 
Franța. Pentru podium, si mai 
așteptăm—

VVSII.E CIIELARU (Români*), antrenorul echipei femini
ne de floretă :
Totul depinde de ce re
zerve are fiecare țari.

ALDO BERGONZELLI (Italia), din comisia tehnică 
derației italiene de scrimă ;

1 în ceea ce ne privește,
1 * întinerirea loturilor repre

zentative a avut și are două 
particularități ; am fost obligați 
de timp să nu mai aminărn pro
cesul, la toate cele patru arme. 
Iar in ceea ce privește floreta 
am găsit și un „filon de aur“, 
la Mestre, maestrul Di Rosa 
fiind un apreciat căutător. Dai 
Zotto (campion olimpic la Mon
treal la 18 
torul unui 
re scrima 
casă bună 
14 ani. Astfel, copiii se deprind 
cu efortul susținut, se supun ri
gorilor antrenamentului. Iar pe 
planșele internaționale n-au nici 
un complex de inferioritate, 
pentru ei nu există „monștri 
sacri".

ani) a fost cataliza- 
grup talentat, in câ
ți înotul au făcut 
împreună, intre 8 și

BASCHET • In locali
tatea cehoslovacă Prievid- 
za se desfășoară unul din
tre turneele de calificare 
pentru faza finală a cam
pionatului european (e- 
chipe de juniori) progra
mat în luna august în 
Italia. După două etape, în 
clasament conduc neînvin
se selecționatele Bulgariei 
și Cehoslovaciei, cu cite 4 
puncte. Rezultate tehnice : 
Bulgaria — Finlanda 103— 
62 : Danemarca — Maroc 
ill—73 ; Cehoslovacia — O- 
landa 95—63.

CĂLĂRIE o Tradiționa
lul concurs internațional 
de la Nisa a debutat cu o 
probă de obstacole, în care 
victoria a revenit campio
nului brazilian Nelson

a fe-

echipa 
(foarte 
echipe 

r________ . Unga-
România, Franța. La J.O. 

din 1980 insă vom fi mult maî 
în față căci avem tinere talente. 
La floretă băieți avem șanse 
bune chiar de acum, startul lan
sat contind mult.

cț La C.M. din iulie, 
'*’* feminină a Italiei 

tlnără) are înaintea ei 
' mai puternice : U.R.S.S., 

ria, r

1.
Franța ți Italia au fost forțate 
de împrejurări să-ți 
complet garniturile de 
in timp ce U.RJ>S., 
R.F.G. ți România n-au 
nevoie de remanieri totale. Ti
nerețea firi valoare nu con
tează. Noi, de pildă, avem ne
voie de a cincea trăgătoare in 
lot, apropiată valoric de titu
lare, dar nu avem inci o solu
ție optimă. La echipa Ungariei 
am observat că tinerele Nyul și 
Hecsey sint inci departe de 
„veteranele* RejtS ți Szolnoki, 
fapt ce se intimplă și cu ur-

„Noul val" iți croiește cu îndrăzneală făgaș 
în marea performanță a scrimei. El aduce pe 
planșe, așa cum au subliniat toți interlocutorii 
noștri, o mai mare prospețime fizică, o dina
mizare a luptei. Media de virstă a celor care 
urcă pe podiumul marilor competiții a scăzut 
surprinzător in acest sezon, asaltul tinerilor 
(mulți aflați încă la virsta copilăriei) gâsindu-i 
nepregătiți pe unii dintre trăgătorii consacrați. 
lată de ce ierarhiile ce păreau, pină mai ieri, 
greu de schimbat, au inceput să se clatine.

Și dacă accentul pe factorul fizic poate duce,

Pessoa (pe caVul „Char.- 
don“).

CICLISM e Cursa de la 
Draguignan (Franța) a re
venit lui Bernard Hinault, 
urmat de Michel Laurent
— la 36 sec șl Yves Hezard
— la 40 sec. Primul cla
sat dintre concurenții stră
ini a fost olandezul Den 
Hertog, situat pe locul 5, 
la 1:12 de cîștigător. Ul
tima etapă, disputată con- 
tracronometru individual 
pe 22,600 km, a fost cîști- 
gată de Hinault (medie o- 
rară de 43,549 km) • Cursa 
internațională de amatori 
desfășurată în 8 etape pe 
șoselele din R. F. Germa
nia a fost cîștigată de ru
tierul vest-german Peter 
Becker, urmat de polone

zul Jan Brezny șl ceho
slovacul Jiri Skoda. Ulti
ma etapă a revenit la 
sprint belgianului Fryns.

FOTBAL • Orașul elen 
Chalkis a găzduit meciul 
amical dintre selecționa
tele de tineret ale Greciei

schimbe 
floretă. 

Ungaria. 
avut

moții lui Montano ți Maffei in 
echipa de sabie a Italiei. Ce a- 
duce In plus tineretul de 
este capacitatea atletică.

azi

O Atit C.M. ’71 cit ți
30, desfițurindu-se 

Europa, se vor bucura de o 
zență mai mare cu cel i . 
30 la sută decît cele organizate 
pe alte continente. Vor fi, deci, 
mal dificile. Noutăți in pers
pectivă : scrimerele din Belgia, 
Olanda și R. P. Chinezi. Pină 
la J.O. plutonul celor 6 frun- 
tațe va rămase, cred, neschim
bat : U.R.S.S., R.F.G., România, 
Ungaria, Franța, Italia.

J.O. 
! in 
> pre- 
puțin

in prima instanță, la apariții senzaționale, su
portul tehnic este menit — așa cum, de ase
menea, au subliniat toți interlocutorii — să fe
rească noile „stele* de soarta meteoriților.

C.M. din iulie 1978 și, mai ales, J.O. din 
1980 vor constitui „probe de foc*, intervalul 

timp ce ne desparte de marea competiție 
la Moscova, și, mai ales, întrecerile de aco- 
urmind să valideze candidaturile celor ce 
□ u irumpt in palmaresele internaționale.

de 
de 
Io. 
azi

Anchetă realizată de Paul SLĂVESCU

Cehoslovaciei a învins cu 
scorul de 5—0 (2—0, 1—0,
2—0) formația Finlandei.

NATAȚIE • în prima zi 
a campionatelor S.U.A. 
(bazin de 25 yarzl) Linda 
Jezek a stabilit un nou re
cord național în proba de

TELEX • TELEX • TELEX
și Poloniei. Partida s-a în
cheiat la egalitate : 1—1
(1—0).

HANDBAL • La Orle
ans, în întîlnire internațio
nală amicală masculină : 
R. D. Germană — Franța 
27—21 (14—8).

HOCHEI e In prima zi a 
turneului internațional de 
la Leningrad selecționata

200 y spate — 1:57,79. Un 
nou record al S.U.A. șl în 
proba feminină de 100 y 
bras : Tracy Caulkins — 
1:02,0 • Vineri, la Lenin
grad, în cadrul meciului 
dintre echipele U.R.S.S. șl 
R. D. Germane, înotătoa- 
rea sovietică Iulia Bogda
nova a stabilit un nou re
cord mondial în proba de

1 BUCĂSiCf Ut JM

1N0VI SAD, 7 (prin leleloal. 
In Sala sporturilor din locali
tate au început vineri întrece- 

Irile celei de a IV-a ediții a
Campionatelor balcanice ae 
judo, la care participă sport.vi 

I fruntași din Bulgaria, Grec.a.
Iugoslavia, România și Turcia. 
Spre meritul lor, toți repre- 

Izentahții noștri, care au intrat 
in competiție în prima zi, s-au 
calificat în semifinale, asigu- 
rîndu-și un loc pe podium : T. 

IMihalache și M. Frâțică (semi- 
mijlocie), C. Năftică și I. Pali 
(mijlocie), D. Radu și P. Drăgoi 

I (semigrea), I. Arsenoiu și D.
Udvari (grea).

La închiderea ediției semifi- 
Inaleîe erau în curs de desfășu

rare. Sîmbătă vor concura spor
tivii de la categoriile mici, iar 
duminică va avea loc competi- 

I țla pe echipe.

INTERESANT MECI 
INTERNAȚIONAL AMICAL'

1 DE HANDBAL LA BRAȘOV
I BRAȘOV, 7 (prin telefon). în 
’ Sala sporturilor din localitate, 
Iîn prezența a peste 2 000 de 

spectatori, s-a desfășurat întîl- 
nirea amicală de handbal dintre I Dinamo Brașov și „1 August"
(Selecționata armatei populare 
chineze de eliberare). Meciul a 
fost de un foarte bun nivel I tehnic și spectacular. Cu mai 
multă experiență, Dinamo a cîș- 
tigat cu 36—29 (18—13). Printre I marcatori : Mesmer 8, Nicoles-
c« 7. Cin Pai-lien 8, Cen Zhi- 
giun 7. Au arbitrat bine brașo
venii Gh. Lungu și Ion Bosch-

I ner. (Carol GRUIA, coresp.)

| CAMPIONATELE INTERNATIONALE
DE PENTATLON MODERN 

. ALE TRANJEI
i Campionatele internaționale de 

pentatlon modern ale Franței 
Iau continuat cu alte două pro

be, tirul și înotul, programate 
in cea de a doua zi a întrece- 

Irii. La tir a cîștigat sportivul 
bulgar V. Bratanov, cu 1038 p. 
Pe locul trei — Iuliu Galovici, 

Idin echipa țării noastre, cu 1044 
p. La înot primul s-a clasat 
Csaszari (Ungaria B) cu 1220 p, 
urmat de Cezar Răducanu din I echipa României. După consu
marea a trei probe conduce 
Sasics (Ung.) cu 3136 p. Ștefan 

ICozma (România) se află pe 
locul 5 cu 2995 p, Galovici pe 
locul 7 cu 2942 p, iar D. Spâr- 

Ilea pe locul 10 cu 2880 p. Pe 
echipe conduce Ungaria A cu 
9046, iar România se află pe 
locul 3 cu 8817 p.

REAL MADRID A CUCERII 
1 C L L LA DASCDEI
I Competiția internațională de

baschet masculin Cupa cam- 
I pionilor europeni, aflată la edi

ția a 21-a, s-a Încheiat joi sea
ră la Munchen, în fața a peste 
6 000 de spectatori. Trofeul, o- 

I ferit de ziarul parizian „l’Equi-
pe“, a fost cucerit de formația 
Real Madrid care, în partida fi- 

Inală, a dispus de Mobilgirgi
Varese cu scorul 75—67 (40—41). 
Coșgeteri : Szczerbyak 26. Bra- 

I bender 16, respectiv, Meneghin
23, Yelverton 22, Morse 14.

Celelalte cîștigătoare ale cu
pelor europene la baschet : 

I GEAS Sesto San Giovanni — 
C.C.E. feminin, Gabetti Cantu — 

ICupa cupelor masculin, Partizan 
Belgrad — „Cupa Radivoj Ko- 
raci“ masculin, Levski — Spar- 

Itak Sofia — „Cupa Liliana 
Ronchetti* feminin.

200 m bras cu timpul de 
2:33,32.

ȘAH • După 4 runde, 
în turneul de la Lone Pi
ne (California), conduce 
Lev Polugaevski (U.R.S.S.), 
cu 4 p, urmat de Mestel 
șl Miles Cambii Anglia) — 
3Vi p, Petrosian (U.R.S.S.), 
Larsen (Danemarca), L. 
Portisch (Ungaria), Res- 
hevsky (S.U.A.) — toți cu 
3 p. • Rezultate din pri
ma rundă a turneului zo
nal de la Lvov, care con
tează pentru calificarea la 
interzonalele C.M. 1978— 
1981 : Gheller — Ce-
hovskl Vj—Vj ; Smîslov — 
Sveșnikov V2—V2 ; Bala- 
șov — Dorfman 1—0 ; Ba- 
ghirov — Tukmakov ’'2—

TENIS • în optimile de

finală ale turneului de la 
Rotterdam, Ilie Năstase l-a 
învins în două seturi (6—3, 
6—1) pe americanul Mike 
Fishback. în alte partide, 
Bjorn Borg a dispus de 
Antonio Zugarelli cu 6—1, 
6—2. iar Bob Lutz l-a în
trecut cu 6—3, 3—6, 6—4 pe 
Vladimir Zednik. Dick 
Stockton s-a impus net în 
fața lui John Lloyd : 6—0. 
6—3.

VOLEI • In turneul fe
minin de la Szombathely, 
reprezentativa Bulgariei a 
întrecut cu scorul de 3—1 
(11, —13, 9, 13) formația
Ungariei. Intr-un alt joc, 
echipa R D. Germane a 
dispus cu 3—2 (—9. —7. 9. 
7, 8) de selecționata ora
șului Alma Ata.
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