
VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN REPUBLICA POPULARĂ 

CHINEZĂ
în ziua de 16 mai, la Pekin, 

au continuat convorbirile ofi
ciale dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republics Socia
liste România, și tovarășul Hua 
Kuo-fen, președintele Comite
tului Central al Partidului Co
munist Chinez, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Chineze.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Hua Kuo-fen au procedat in 
continuare la o analiză cuprin
zătoare a perspectivelor dez
voltării relațiilor politice, eco
nomice, tehnico-științifice și 
culturale româno-chineze, fiind 
exprimată dorința comună de a 
promova raporturile de colabo
rare pe multiple planuri în in
teresul accelerării progresului 
celor două țări pe drumul con
strucției socialismului.

în cadrul convorbirilor a fost 
abordat, de asemenea, un cere 
larg de probleme ale vieții in
ternaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Hua Kuo-fen și-au 
exprimat deosebita satisfacție 
fată de caracterul rodnic al 
convorbirilor purtate pină a- 
cum, apreciind că ele deschid 
perspectiva dezvoltării și mai 
puternice a relațiilor tradițio
nale româno-chineze, manifes- 
tindu-și convingerea că, pe baza 
celor convenite, prietenia revo
luționară, solidaritatea militan
tă și colaborarea fructuoasă 
dintre partidele, țările și po
poarele noastre se vor întări 
tot maj mult, în interesul con
strucției socialiste în România 
Si China, al cauzei socialismu
lui in lume, al păcii, cooperării 
și înțelegerii internaționale.

Convorbirile se desfășoară 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie.

★
In dimineața zilei de 16 mal, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a fost oaspetele muncitorilor și 
specialiștilor de la întreprin
derea de țesături din Pekin.

După ce a străbătut mari bu
levarde ale Pekinului, coloana 
oficială de mașini s-a îndreptat 
spre unul dintre cartierele in
dustriale situate in imediata ve
cinătate a capitalei chineze. Ti
neri și tinere, aflați de o parte 
și de alta a șoselei, în apro
pierea acestei importante uni
tăți economice, sporeau atmos
fera festivă rezervată primirii 
inalților oaspeți români.

De la intrarea ia întreprin
dere, un lung culoar, format 
din sute de tinere îmbrăcate in 
tradiționale costume populare 
chineze, purtind mari buchete 
de flori ale anotimpului, stegu- 
lețe reprezentând drapelele de 
stat ale României ș| Chinei, i-a 
condus pe solii poporului ro
mân pină în halele de pro
ducție.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
vizitează secțiile de filatură, de 
țesut și de vopsitorie ale în
treprinderii. Halele mari de fa
bricație impresionează prin or
dine, curățenie, bună organi
zare a locului de muncă. Sute 
de muncitoare, îmbrăcate în 
uniforme alb-albastru. ies să a- 
dreseze salutul tradițional și 
mulțumiri șefului statului ro
mân pentru onoarea ee le-o 
face de a le vizita unitatea lor. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu le 
stringe mina, le urează noi și 
mari succese in muncă.

La ieșire domnește aceeași 
vibrantă atmosferă. Răsună 
melodii, urarea rostită din toa
tă inima: „Cald salut, inalți 
oaspeți români !“

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a vizitat, marți dimineața, Di
vizia nr. 6 de tancuri.

In sunetele marșului de cere
monie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu parcurge aleile can
tonamentului diviziei străjuite 
de mii de ostași care il aclamă, 
aplaudă neîntrerupt, ovațio
nează pentru prietenia româno- 
chineză, urează bun venit in 
mijlocul lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
răspunde cu căldură și priete
nie acestor vibrante manifes
tări, care nu contenesc.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a deplasat 
la poligonul de instrucție al di
viziei. Aici, ostașii unei compa
nii de tancuri, aliniați in fața 
blindatelor, au prezentat ono
rul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a trecut in revistă această uni
tate, după care a asistat la de
monstrații practice, care au vă
dit o înaltă pregătire militară.

★
Marți dimineața, tovarășa 

Elena Ceaușescu a vizitat Insti
tutul de chimie de pe lingă 
Academia de științe a Chinei.

In aceeași zi, tovarășa Elena 
Ceaușescu a vizitat Expoziția

(Continuare in pag. a 4-a)
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Duminică, Ia Constanța, Farul și Steaua față în față

SE VA DECIDE OARE TITLUL ÎN CAMPIONATUL DE RUGBY?
• (ci doi antrenori - la Ici dc optimiști • Mihai Maca: „cred ca vom cîștiga"

• Petre cosmăncscn: „în mod normal, nn putem pierde"
Un întreg complex de împre

jurări pare a-i fi înlăturat din 
cursă, unul cite unul, pe toți 
concurenții la titlul „nr. 61“ al 
campionatului de rugby, lăsind 
față-n față doar doi protago
niști, Farul și Steaua, aceiași 
care în ultimii cinci ani și-au 
împărțit laurii.

Duminică, la prînz, vom avea 
însă un prim răspuns — poate 
decisiv — la mult discutata 
problemă : cine va fi noua cam
pioană ? Farul și Steaua se vor 
afla intr-un dialog direct pe 
stadionul „1 Mai“ de pe malul 
mării.

De pe ce poziții abordează 
cele două formații disputa lor 
directă ?

„Cred, în mod foarte realist, 
că vom ciștiga — ne spunea 
deunăzi Mihai Naca, antreno-
rul constănțenilor — deoarece 
avem cel puțin două avantaje 
față de adversara noastră : te
renul propriu și atuul moral al 
succesului 
București, 
Dintr-un 
abordăm 
cu două șanse la una : noi a- 
vem victoria și meciul egal ; 
Steana, doar victoria".

Iată și replica lui Petre Cos- 
mănescu, antrenorul XV-lui mi
litar : „In mod normal, nu pu
tem pierde. Echipa noastră este 
mai puternică, mai omogenă pe

direct obținut la 
la 5 martie (15—11). 
alt unghi de vedere, 
partida de duminică.

IN PAG. 2-3 :

Handbalul românesc 
în căutarea străluciri
lor de altă dată...

PRIN CE MIJLOACE? 
IN CE RITM ? CU CE 
EFICIENȚĂ ?

• Masă rotundă orga
nizată de ziarul SPOR
TUL la trei luni după în
cheierea cefei de-a IX-a 
ediții □ campionatului 
mondial masculin din 
Danemarca

KZ

CUPA ROMÂNIEI", COMPETIȚIE DE BAZA
A ATLETISMULUI NOSTRU, ÎNAINTEA UNUI NOU START

Mircea Munteanu (Steaua) a găsit un culoar liber și se duce 
in... eseu. Apărarea Farului a rămas descoperită. Fază din meciul 

disputat în turul campionatului (Steaua — Farul 11—15)

cele două compartimente. In
fringer ea de la București (unde 
ne-a lipsit enorm Radu Durbac) 
am recuperat-o ciștigind la Pe
troșani (30—22). adică acolo un
de constănțenii au 
(6-0)“.

Să vedem ce spune 
hîrtiei" T Intre două 
care merg „cap-eap“ 
timp va decide forma de mo
ment (Steaua, duminica trecu
tă : 10 eseuri cu „U“ Timișoa
ra ; Farul, doar unul cu Rapid), 
ca și modul in care cele două 
echipe vor gindi tactic în te
ren. Dacă cei accidentați, și 
sînt destul de numeroși (Cioa-

pierdut

„calculul 
formații 

de mult

rec, Zafiescu, Alexandru, Mun
teanu — Steaua ; Dinu, Ioniță, 
C. Vasile, Ianusevici — Farul), 
vor fi recuperați, cum se spe
ră, atunci șansele sînt realmen
te împărțite. Plusul de omoge
nitate și forță al grămezii ste- 
liste fiind compensat de dobro
geni printr-o lejeră superiori
tate a liniei lor de treisferturi, 
în care un Bucos sau Motrescu, 
în zi bună, pot face oricînd di
ferența. Așadar, se va decide 
campionatul la Constanta ?

Răspunsul, duminică la amia
ză...

Dimitrie CALL1MACH1

Simbătă. la Lucerna, încep campionatele mondiale

POPICARII ROMANI
FAC ULTIMELE PREGĂTIRI

WM78

LUZERN

La sfîrșitul acestei săptămini, 
in șase orașe din țară se vor 
desfășura întrecerile primei e- 
tape a unei noi ediții a tradi
ționalului concurs republican 
dotat cu „Cupa României*, care 
va desemna echipa campioană 
• țării și cele 
ciștigătoare, la 
femei.

în București,
Republicii, se vor intîlni cele 
9 echipe care alcătuiesc GRUPA 
A (Steaua — cîșțigătoarea ulti
melor două ediții ale competi
ției, C.A.U., Dinamo. Metalul și 
Rapid din București, reprezen
tativele județelor Cluj. Constan
ța L Iași și Argeș). Celelalte 
reuniuni se vor desfășura ast
fel : GRUPA B : Bacău (com
binata București, C.S.Șc. Atle
tism București, județele Brașov, 
Neamț, Bacău, Prahova, Galați, 
Suceava și Brăila) și Timișoara 
(județele Timiș, Dolj, Bihor, 
Caraș-Severin, Sibiu. Arad, Mu
reș, Hunedoara, Maramureș) ; 
GRUPA C : Slatina (Vilcea, 
Dîmbovița, Ilfov, Teleorman, 
Gorj, Olt, Mehedinți, Argeș II), 
Constanța (Botoșani, Buzău. Ia
lomița, Vaslui, Vrancea, Con
stanța II, Tulcea) și Alba Iulia 
(Covasna, Sa tu Mare, Alba, 
Bistrița, Sălaj, Harghita).

Ca și în alți ani, „Cupa 
României* programează întâlniri 
în cadrul a trei etape : I la 20

două formații 
bărbați și la

pe Stadionul

și 21 mai, a n-a la 17 și 18 
iunie și a IH-a la 23 și 24 
septembrie. In program figurea
ză majoritatea probelor „clasi
ce”. adică : 100 m. 200 m. 400 
m, 800 m. 1500 m. 5000 m. 4 x 100 
m, 10 km marș, 3000 m obst, 
110 mg, 400 mg. lungime, triplu, 
înălțime, prăjină, greutate, disc, 
suliță, ciocan la bărbați. 100 m, 
200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 4 x 100 
m. 100 mg, lungime. înălțime, 
greutate, disc, suliță la femei 
pentru meciurile din grupele A 
și B. Din aceste probe, in grupa 
C. lipsesc 400 mg, 3000 m obst., 
prăjină, triplu, ciocan la băr
bați și 1500 m ia femei.

Pentru intilnirile din „A“ 
punctajul la fiecare probă se 
face acordindu-se 9 p pentru 
locul L 7 p - H. 6 p - III... 
1 p — Vin (la „B“ și „C“ 
punctează primii 6 clasați) și 
puncte suplimentare pentru a- 
numite rezultate deosebite : 15 
p — nou record de seniori, 12 p 
— performanță de valoare in
ternațională la seniori, 10 p — 
reeord de juniori I etc. Prin 
aceste punctaje se urmărește 
stimularea atleților ca să reali
zeze performanțe cit mai valo
roase în întrecerile din cadrul 
competiției republicane pe echi
pe.

In etapa a II-a a „Cupei 
României" se va desfășura și 
concursul special pe echipe de

probe.t__ ' , pentru care se acordă,
de asemenea, puncte suplimen
tare.

Nutrim speranța că întreceri
le din acest an ale „Cupei 
României” vor prilejui eviden
țierea a noi și noi atleți talen- 
tați, cu certe posibilități de pro
gres. ca și evoluții la un nivel 
superior ale tuturor atleților 
noștri fruntași.

Sîmbătă încep la Lucerna, în 
Elveția, întrecerile celei de-a 
XII-a ediții a Campionatelor 
mondiale de popice. Sportivii 
români, care, de-a lungul ani
lor. au avut o comportare ono
rabilă la confruntările mondiale 
ale acestui popular sport, fac 
ultimele pregătiri pentru a fi 
din nou la înălțime. Cei 16 se
lecționați, opt fete și tot atiția 
băieți — cîți au mai rămas din 
cei 36 chemați la loturi in 
toamna anului trecut — se an
trenează intens pentru alcătui
rea echipelor — rite 6 jucători, 
plus o rezervă — care vor par
ticipa la C.M.

Față de ediția trecută a 
„mondialelor" (Viena — 1976), 
la fete va 6 prezentată acum 
o formație întinerită, in care 
au rămas doar două jucătoare 
din -garnitura *76“ : Ana Pe-

Lotul de popice, care ce pregătește pentru C.M., înaintea unui 
nou antrenament. Antrenorul Roger Cernat (primul din dreapta) 
dă explicațiile de rigoare , Foto; D. NEAGU

trescu și Elena Fană. Celelalte 
jucătoare sînt tinere, printre 
ele fiind și o junioară, Elisabe- 
ta Badea. La bărbați, majori
tatea componenților lotului sînt 
jucători cu experiență: L Tis- 
mănar și L Băiaș — campioni 
mondiali la perechi. Gr. Marin. 
Gh. Silvestru, AL Cătinean, L 
Bice — campion al țării și com
ponent al echipei campioane 
mondiale la Eppelheim (1974). 
Lor li s-au adăugat doi tineri 3 
AL Toder, dublu campion euro
pean de juniori în 1977, și ju
niorul Al. Naszodi.

Pe pistele de plastic ale are
nei Voința din Capitală, loturile 
s-au antrenat intens in ultime
le zile, sub îndrumarea antre
norilor Roger Cernat (m) și 
Constantin Neguțoiu (f). S-au 
făcut finisări tehnice, s-a lucrat 
pentru eliminarea unor defi
ciențe constatate la unii jucători 
Ia probele de control și s-a pus, 
firește. accent. în continuare, 
pe desăvirșirea pregătirii fizice, 
element de mare importanță și 
in sportul popicelor. Să nu ui
tăm că băieții lansează bila de 
aproape 3 kg de 200 de ori în 
80 de minute, iar fetele joacă 
cu aceeași bilă — 100 lovituri 
în 40 minute, precizia lansări
lor trebuind să fie „matemati
că* de la prima si pină la ulti
ma lovitură. Toți jucătorii aii 
lucrat cu asiduitate, existînd In. 
cadrul lotului o ambianță pro
pice de muncă, de pregătire a 
marilor performanțe. La testele 
care au loc aproape te fiecare 
ședință de pregătire, ambiția de 
a obține cifre cit mai bune este 
evidentă la toți componenții lo
tului, mal ales că selecția na 
s-a terminat Încă nici la fete 
" «a ș Mm... ț i(Abșsh



Handbalul românesc in căutarea strălucirilor de altă dată... i 
PRIN CE MIJLOACE? ÎN CE RITM? CU CE EFICIENTA?;

Masă rotundă organizată de ziarul @SpOrtțll
r~

la trei luni după încheierea celei de a IX-a ediții B
CU PROIECTELE STĂM TOT BINE 

CU FAPTELE, MAI PUTIN

$ I

II
I

a campionatului mondial masculin din Danemarca

Se știe, desigur, in lumea sportului nostru, că după 
Strălucitele victori dir 1961, 1964 1970, 1974, echipa re
prezentativă de handbal a României eu și-a mai confir
mat la Campionatele mondiale din ianuarie - februarie 
1978 valoarea care a impus-o autoritar in ierarhia ulti
melor doua decenii, întoreîndu-se din Danemarca fără 
sâ mai fi cunoscut bucurie de a urca podiumul laureo- 
ților, ea clasîndu-se pe un mediocru și surprinzător toc 7, 
rezultat care are doar meritul de a-1 fi adus, in extre
mis, calificarea pentru Jocurile Olimpice din 1960.

Ne-am spus, Ia timpul cuvenit, părerile despre ocest 
eșec care a afectat profund pe toți iubitorii sportului 
din țara noastră. Au trecu* de atunci mai bine de tre 
toni și, fără Intenția de a redeschide răni poate încă 
nevindecate și din dorința sinceră de a sluji ocest sport 
care ne-a adus nouă, românilor, at î tea sotisfocții, om 
organizat o masă rotundă pentru a cunoaște CE S-A FĂ
CUI intre timp, ce NU S-A FĂCUT INCA și INTlRZiE SA 
SE FACĂ și mai ales CE TREBUIE SA SE FACA pentru 
ca „lecția Danemarca" sâ nu se mai repete, pentru ca 
măsurile hotărâte de conducerea C.N.E.F.S. și de Plenara

FJt.H. să netezească drumul spre noi afirmări Intemațto- 
•ale și, in primul rind. pentru realizarea obiectivului pri
oritar ai perioadei următoare : CUCERIREA MEDALIEI DE 
AUR LA JOCURILE OUMP1CE DE LA MOSCOVA

Au răspuns invitație noasfe personohtâți binecunoscu
te, cu răspunderi ir handbalul românesc: loan Kunst- 
Ghermânescu. președintele F.R.H. Luoan 
craterul FJLH., Ni co lat Nedaf, antrenor 
norii smeriți Oprea Vkrs* (D'namo) și 
(Steaua).

Grigorescu, M- 
federal. ontre- 
Comel Oțetea

LUCIAN GRIGORESCU, secretar

al F.R.H.

„...PARCĂ VORBIM ALTĂ

LIMBĂ 1*

Unitățile din teritoriu trebuie 
să-și aducă o contribuție mult 
mai mare la îndeplinirea măsu
rilor stabilite de conducerea 
C.N.E.F.S și Plenara F.RJ1. pen
tru îmbunătățirea activității ge
nerale a handbalului nostru. în 
ceea ce privește federația, consi
der că am procedat bine chib
zuind mai mult asupra unor ac
țiuni. Sîntem, într-adevăr, în în- 
tîrziere cu o serie de materiale 
pe linie metodică privind sarci
nile care revin unităților din 
țară.

Principalul obiectiv rămîne 
programul de pregătire al echi
pei reprezentative pentru Jocurile 
Olimpice din 1980. Nu este o mi- 
liune ușoară. O asemenea sarci
nă cere timp, gîndire, studiere. 
In aceeași ordine de idei se în
scriu și alte probleme : proiec
tul sistemului competițional, ca
lendarul internațional, sistemul 
revizuit al normelor și cerințelor 
pentru activitatea de performan
ță... Nu le-am urgentat pentru 
ca să le facem bine, să fim gata 
eu totul la începutul noului se
zon.

Revin la o idee enunțată ante
rior : necesitatea’ creșterii con
tribuției unităților din țară, a 
secțiilor și cluburilor, a comisii
lor județene ș.a. Succesele hand
balului nostru nu se datoresc în 
măsură corespunzătoare activită
ții interne din cluburi și asocia
ții, ci îndeosebi pregătirii la lot. 
între nivelul cerințelor de repre
zentare pe plan internațional și 
nivelul competițional intern este 
încă o mare diferență. Deseori, 
discutînd ea tehnicienii din teri
toriu parcă vorbim altă limbă. 
Cine are responsabilitate discută 
într-un fel. cine nu are... dă nu
mai sfaturi !

Cred că federația se face vino
vată că nu a tras la răspundere, 
atunci cînd a fost cazul, astfel 
de cădre și că nu a exercitat un 
©ontroi mal ferm și exigent. Dar 
nu era normal ca, la rîndul lor, 
și unele cluburi sau județe să la 
măsuri pentru ca serioasele slă
biciuni ale activității handbalisti
ce din unele centre să fie elimi
nate operativ, pe plan local, fără 
să se aștepte neapărat interven
ția federației ?

Am insistat asupra acestei pro
bleme pentru că de rezolvarea ei 
depinde înfăptuirea tuturor mă
surilor pe care le-am adoptat în 
scopul de a readuce handbalul 
românesc pe podiumul de onoa
re al marilor competiții internaționale.

NICOLAE NEDEF, antrenor fe-

deral :

„TREBUIE SA CREASCĂ RĂS-

PUNDEREA TEHNICIENILOR,

DAR Șl A SPORTIVILOR 1“

Analiza comportării echipei 
noastre masculine l>a campiona
tul mondial din Danemarca a 
criticat întemeiat lipsurile tehni
cienilor, în primul rînd ale celor 
care s-au ocupat de selecția șl 
pregătirea formației reprezentati
ve. dar — iată un aspect foarte 
important — nu a reușit să tre
zească și la sportivi măsura rea-

Teme principe Io pusâ in discuție

.CUM S-A MUNCIT DUPĂ CAMPIONATELE 
MONDIALE DIN DANEMARCA, CE REALIZĂRI AU 
FOST OepNUTE, CE NEAJUNSURI SE MANI
FESTĂ ÎNCĂ LA DIFERITE NIVE-URl ALE ACT1- 
VTTApi HANDBALISTICE, CE MĂSURI TREBUIE 
ÎNTREPRINSE IN CONTINUARE I*

lă a responsabilității lor trecute, 
prezente și viitoare. Va trebui 
s-o insuflăm stăruitor, cu răb
dare și exigență, noi, activul fe
deral, antrenorii de cluburi, con
ducătorii secțiilor și ai comisiilor 
județene de specialitate.

în continuare, aș menționa ef- 
teva măsuri unele aplicate, alte
le în curs de elaborare, menite 
să îmbunătățească activitatea ge
nerală a handbalului nostru mas
culin și, prin aceasta, să ridice 
și valoarea echipei naționale. Du
er ăm, de exemplu, la reactuali
zarea concepției moderne de joc 
în lumina învățămintelor desprin
se din desfășurarea ultimei ediții 
a campionatelor mondiale, firește 
pe fondul propriei experiențe a 
handbalului nostru care are câș
tigate recunoașteri de pi es țigla 
în toată lumea. în acest sens, a 
fost serios activizată comisia teh
nică. Cînd această concepție va fi 
definitiv cristalizată și aprobată 
de biroul federal, ea va fi făcută 
cunoscută și explicată la toate 
echipele, la toate secțiile. După 
cum se știe, a fost organizat șl 
un prim trial al jucătorilor pe 
eare-1 considerăm în cea mai bu
nă formă la ora actuală.

O altă problemă de actualitate. 
După opinia mea, echipa națio
nală ar trebui să reflecte valoa
rea formațiilor de club. Un ase
menea raport nu este însă rea
lizat la această oră — de aid, 
desigur, multe implicații pentru 
întregul activ al federației. Ce
rințe deosebite stau astăzi în fața 
echipelor din școli. Cit șl cum 
s-a lucrat pînă acum a cores
puns. a avut un corespondent te 
rezultate bune șl uneori foarte 
bune. Performanțele spre care 
tindem cer Insă mai multe acu
mulări, • calitate nouă și impli
cit o valoare crescută, nouă, te 
procesul de pregătire. în ceea ce 

echipele divizionare, ma
pe care le-a elaborat ta 

timp federația, ca și cele 
le va realiza în continua- 
ordentative; ele nu ar tre- 
-2----- ~u ceva Impus

privește 
terialele 
ultimul 
pe care 
re, sînt_________ ,__________
bill considerate ca
de sus. dar unele cerințe vor fi 
obligatorii și nu se va mai putea 
spune > „n-am știut* de către cel 
care, din păcate, mal încearcă să 
se ascundă după degete. Așa vom 
putea trage Ia răspundere pe ba
za unor date concrete, obiective, 
pe cel care nu-șl fac datoria.

IOAN KUNST GHERMANESCU,

președintele F.R.H. :

„AM AVUT NEVOIE

DE LINIȘTE*.

facDoresc, pentru început, 
unele precizări în legătură 
teva probleme ridicate In____
ția noastră și apoi să mă refer 
la tema generală a mesei rotun
de la care participăm.

Âm ascu 
invitații 
șurile |

sâ 
cu d- 
discu-

facem prea multe 
lot. între timp a 
le crearea unui co- 
denl pe eare-1 aș-

re-
O-

opinFtia exprimate de 
rotunde, reținând mă-Âm cscuteot cu interes 

invitații mesei noastre 
șurile șl acțiunile practice întreprinse ta ul
tima vreme, ca șl modul ta oare federația 

atenționează sâ muncească In viitor pentru ca 
I»andba4ul să-și recapete vigoarea și strălucirea 
care i-au adus prețuirea și admirația tuturor Iu
bitorilor de sport din țara noastră, și nu numai 
din țara noastră.

Păstrăm unele rezerve în legătură cu 
forme șl mijloace asupra cărora înșiși 
ții la masa rotundă au păreri diferite, dar acest 
tocru este, desigur, mai puțin important.

Concluziile temei generale pe care redacția a 
pus-o in discuție ar putea fi astfel sintetizate :

1. Nu s-o acționat imediat și eficient pentru 
aplicarea prevederilor Programului de dezvoltare 
■ mișcării sportive, document de partid prin care 
handbalului I se cerea, printre altele, sâ imbu- 
sâtâțeascâ rapid șl substanțial activitatea secții*

o seria de 
porticipan-

Aducem în fața opiniei publice o discuție despre hand
balul românesc deși nu ne așteaptă peste puțin timp 
nici un campionat sau vreo Olimpiadă. O aducem acum 
din convingerea că. de regulă, campaniile sportive de 

ultim moment produc mai mult schimbări calitative de 
vorbe, nu de fapte. Or. sportul românesc nu are nevoie de 
vorbe. Și cu atît mal puțin handbalul nostru, care a domi
nat mulți anj de zile Europa și întreaga lume.

întorși din Danemarca, unde au decepționat profund, 
handbaliștii, în frunte cu antrenorii lor și cu activul federal, 
au dat să se înțeleagă, în ședințe cu factorii de răspundere, 
că „momentul danez“ va rămîne un ’’ ‘ =
după care vă urma din nou saltul

Au trecut trei luni de la emiterea 
siunilor. Stăpîniți de o legitimă și 
am vrut să vedem ce s-a petrecut 
nostru (nu numai pe terenurile de joc) în acest răstimp. In
teresantă și instructivă în felul ei, ..masa rotundă" care ur
mează vă va pune — din păcate — în fața ochilor o sumă 
prea mane de gînduri. de proiecte, de angajamente, în timp 
ce faptele care s-au strîns pînă acum sînt destul de puține. 
Poate se vor găsi unii care vor obiecta că 90 de zile — pier
dute sau insuficient folosite — nu înseamnă prea mult. O 
asemenea eventuală gîndire ni se pare nefericită și realmente 
dăunătoare. Pentru că toate devenirile au timpul lor de 
creație, eu etape peste care nu se poate sări fără pierderi. 
Intirzii la semănat, sau la prașila întîi, nu mai siringi atîta 
recoltă cit string cei care fac toate lucrările bine și la timp. 
Unul dintre invitații noștri susține că a fost nevoie de timp 
de gîndire și de liniște. Trei luni, să 
niște 1 Pînă și șahiștii au timpul de 
aceea însă, vine vremea „mutărilor" ! 
Mai bine acum...

accident, o lecție aspră, 
spre înălțimi, 
angajamentelor, promi- 

profesională curiozitate, 
în lumea handbalului

te tot gindești în li- 
gîndire limitat. După 
Noi sunăm clopoțelul.

Marius POPESCU

$
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N-am făcut, practic, prea mul
te lucruri, pentru că am vrut să 
te chibzuim bine, să le cîntărim 
bine, pentru a lua măsurile cele 
mai potrivite. Iar pentru a chlb- 
xui bine, am avut nevoie de 
hniște...

OPREA VLASE, antrenor emerit

(Dinamo) :

rea lotului trebuie să primeze, 
dar să nu mai condensăm în vi
itor campionatul intern. Cred că 
pentru circa 20 de jucători nu 
trebuie să fie Întrerupt campio
natul, care se poate desfășura 
fără jucătorii de la lot. Da Dina
mo, de exemplu, în „Cupa de 
toamnă" s-au remarcat Durău, 
Bedivan și Flangea, jucători care 
poate nici nu apucau să intre in 
teren dacă la această competiție 

șiar fi avut drept de participare 
componențil lotului.

.dacă vrem ca handbalul CORNEL OȚELEA, antrenor

SAȘI RECAPETE STRĂLUCIREA, emerit (Steaua)

NU TREBUIE SA TRECEM PESTE
PREGĂTIRE INTENSA, NU Ml-

GREȘEU r
MAREA EFORTULUI
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line de bad 
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pe care seJ 
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Rezultatul de la ultima ediție 
a eamp.onatelor mondiale ne-<a 
afectat pe terți. în ciuda acestui 
eșec, eu privesc cu optimism vi
itorul, chiar cel foarte apropiat, 
al handbalului nostru. Trebuie 
însă îndeplinite cîteva condiții pe 
care ea le consider obligatorii.

Este înainte 
sâ ne __ _ __ ,__ ,
împreună umărul la treabă, 
perfecționăm organizarea 
tâții șl. mal ales, să 
interesele personale, 
tdectivelor prioritare.

Șl mal este ceva ! 
sâ readucem handbalul în vlrful 
ierarhiei mondiale, nu trebuie să 
trecem peste greșeli I Ele nu a- 
parțin numai federației sau celor 
care au condus pregătirea echi
pei. Greșelile la care mă gin dese 
pot fi Jntflnite în întreaga activi
tate handbalistică ; 
din păcate. '
agravat.

Prima 
sportivilor, 
Cred că în 
registrat unele regrese. Am în
ceput să-1 răsfățăm prea mult pe 
jucători. Unii au Înțeles astfel că 
acum au devenit vedete, că nu 
mai au nimic, sau aproape nimic, 
de Învățat, că pot face ce vor, 
că se pot pregăti cum șl cînd 
vor. Danțul concesiilor ne-a lip
sit astfel de cea mai importantă 
forță a echipelor de club și bineîn
țeles a celei naționale: forța mora
lă. Să nu ne Ce teamă să spunem 
că, de fapt, învățînd de la noi 
ce înseamnă munca, disciplina și 
seriozitatea în pregătire unele e- 
chipe ne-au întrecut, cum se spu
ne. cu propriile noastre arme la 
ultima ediție a C.M.

în încheierea intervenției mele, 
aș vrea să mai spun că pregăti-

___  _ de toate necesar 
unim forțele, sâ, punem 

- - - ■------ si
activi- 

subordonăm 
înguste, o-

Dacă vrem

unele sînt,
vechi și. firește, «-au

problemă : educarea
atmosfera de Lucru, 

acest domeniu am în-

Am să Încerc să punctez 
am făcut noi In mod practic după 
campionatul mondial din Dane
marca. Dorința principală a fost 
aplicarea Învățămintelor desprin
se din evoluția jucătorilor de la 
clubul nostru în cadrul C.M. din 
Danemarca. Pentru aceasta ne-am 
propus, în primul rind, mărirea 
volumului de lucru la sportivi. 
Am introdus antrenamente in 
preziua și chiar în ziua jocului. 
A început să se schimbe optica 
jucătorilor în privința efortului 
șl aceasta poate fi în viitorul a- 
propiat cheia multor succese. Alt
fel nu se poate merge înainte I 
A trăi prin aureola creată de 
înaintași, a cere mult, dar a nU 
face în aceeași măsură nu este 
o atitudine pe care trebuie s-o 
mai admitem 1
. Cum spuneam, am introdus un 
număr mai mare de antrenamente 
șl un volum sporit de lucru. Con
sider că trebuie să începem 
schimbarea de optică cu jucăto
rii tineri, cel vîrstnici avtnd a- 
numite deprinderi deja formate 
și greu de schimbat în procesul 
de instruire.

Vorbim deseori eu plăcere și 
mtadrie de anii cind se cîștigau 
titluri și medalii. Atunci, însă, 
sportivul participa total la antre
namente, nu mima efortul, așa 
cum o mai fac unii jucători. Da
că vrem — șl vrem cu toții acest 
lucru — ca handbalul să-șl reca
pete locul de frunte în ierarhia 
mondială, trebuie să sădim în 
flecare echipă. în conștiința spor
tivilor noștri dorința de a se dă
rui total handbalului, de a se 
pregăti cu toată seriozitatea și 
răspunderea, pentru o participare 
de prestigiu la marile competiții 
internaționale.

ce
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formației TJ 
de echilibrai
le meciuri
nică api

între] 
pregătirea loț 
luat parte lai 
kara, campio] 
chet masculini 
ciurile etapei 
se desfășoare 
întâlnirii. (întJ

lor de specialitate, îndeosebi din județele cu tra
diție, cum sint Timiș, Maramureș, Bacău, Cluj, 
lași, Brașov, Mureș, municipiul București și, in 
paralel, sâ se asigure loturilor naționale o pre
gătire la cel mai înalt nivel. NEÎNDEPUN1REA 
ACESTOR OBIECTIVE, CA $1 A ALTORA, A DUS 
LA EVOLUȚIA NECORESPUNZATOARE A ECHIPEI 
MASCULINE In campionatul mondial din 
marca, k> ocuparea «mu! toc 7 
dițiile asigurate, de cerințele și 
bcxilof de sport din țara noastră.

2. După C.M. din Danemarca,
arte de conducerea C.N.E.F.S. (25 februarie) și 
In Plenara F.R.H. (12 martie) au fost reliefate : 
volumul insuficient de muncă, calitatea necores- 
punzătoare o selecției și pregătirii, slăbiciuni în 
activitatea de control și îndrumare a secțiilor, al
cătuirea nejudicloasă a calendarului Internațional 
etc, stabilindu-se măsurile necesare. Dar Șl 
APUCAREA ACESTOR MASURI - așa oum o re-

Dane- 
departe de con- 
așteptările rubi-

in analizele fă-

zufkrt din discuții - SE FACE CU INTIRZIERE, CU 
PREA PUȚINE ACȚIUNI CONCRETE, dto care să 
se vadă că Intr-adevăr, s-au produs reale schim
bări calitativ® în mentalitate, in muncă fi in re- 
zultate. ._

împărtășim părerea că nu numai federația este 
chemată să îndeplinească sarcinile de răspundere 
care revin astăzi handbalului, dar de to ocest 
for de conducere trebuie să pornească și iniția
tivele, și orientările fundamentale, și fermitatea 
în reaHizanea exemplară a măsuribor stabilite pen
tru o posibilă și necesara revitalize re a handba
lului românesc, pentru recucerirea pozițiilor pier
dute.

Știm că lucrurile trebuie întotdeauna bine gin
dite, că uneori graba este dăunătoare, dar timpul 
trece repede și in handbalul nostru sînt, așa cum 
S-a văzut, incâ foarte multe lucruri de făcut I

Dan GÂRLEȘTEANU
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J TAREA „FORMULEI IDEALE"
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S <Hn sah 
ora. ded. 
FL el titiu-

mai merituoase, iar ordinea din 
cele 4 clasamente reflectă fidel 
valoarea participantelor.

Acceptînd. așadar, drept juste 
ierarhiile stabilite de campionat, 
o serie de tehnicieni si numeroși 
jucători au ridicat obiecții în 
privința formulei de alcătuire a 
echipelor. Criticile cele mai ve
hemente se aduc obligativității 
includerii in formații a unui ju
nior și a unei junioare, al căror 
rezultat reprezintă 20 la sută din 
randamentul întregii echipe si 11 
poate influenta hotărîtor pe acela 
general. Se argumentează că la 
actuala ediție, de pildă, victoria 
Universității în clasamentul ab
solut a fost decisă de prestația 
excepțională de Ia mesele de ju
niori: 16‘/2 puncte din 18 posibile, 
în 9 meciuri. C. Ionescu si Vio
rica Hie lăsînd numai trei re
mize ! Fără rezultatele juniori
lor. campioana ar fi pierdut cu 
<4/i—3V, meciul cu Medicina si ar 
fi terminat la egalitate cu I.T.B. 
(4—4). în aceste condiții titlul 
urmînd să revină formației timi
șorene. Aritmetic, calculul este 
absolut exact, dar — după cum 
vom vedea — numai aritmetic...
• O primă soluție preconizată 

ar fi împărțirea campionatului tn 
trei competiții distincte : seniori, 
senioare și juniori-junioare (pri
ma la 6 table, ultimele două 
La 4).
• O altă propunere avansată 

ar fi organizarea a două cam
pionate : masculin și feminin 
(6-F2 mese) și de juniori-juni
oare (2+2).

Ambele. însă, prezintă dezavan
tajul (cu grave implicații In 
perspectivă !) că prin scoaterea

juniorilor din echipă multe sec
ții vor fi tentate să neglijeze to
tal acest capitol al muncii lor. 
concentrîndu-și eforturile doar 
spre pregătirea unei formații 
masculine și. eventual, feminine 
puternice. (Si în actuala formulă 
asistăm. în perioada de transfe
rări, la o veritabilă „vînătoare“ 
după juniori buni, gata formați 
în alte părți).

Pentru a se evita această si
tuație. Victor Ciocâltea propune 
amendamentul ..să se condițio
neze participarea echipei mascu
line și feminine in prima și * 
doua categorie a Diviziei națio
nale de existenta unei formații 
de juniori (ca la fotbal, de pil
dă). fără ca rezultatele să se a- 
ditioneze".

Ideea ni se pare interesantă si 
demnă de luat în discuție. To
tuși. dacă echipa de juniori va 
fi doar un ..apendice", iar titlul 
de campioană, promovarea si re
trogradarea le vor decide senio
rii. reapare pericolul tratării for
male a problemei depistării și 
pregătirii tinerilor jucători talen
tat!. schimbul de miine al șahu
lui românesc.

Din toate aceste puncte de ve
dere. formula adoptată ni se 
pare corespunzătoare pentru po
tențialul actual al șahului nostru. 
Dar. firește, fiind oricînd parti
zani ai noului, socotim că o dez
batere pe această temă este foar
te utilă si poate conduce la îm
bunătățirea sistemului de desfă
șurare a principalei competiții 
șahiste pe echipe.

Valeria CHIOSE

NU AVEM CONDUCĂTORI DE JOC!
© Mulți tor sâ lie dirijori in teren; puțini știu ii’sd sâ minuiascâ, cu adevărat, 

bagheta • „Etichetele" nu înlocuiesc jucătorii cu acest profil
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Conducătorul de joc sau jucă- 
torui-coor dona tor, cum i se mai 
spune, a apărut pe o anumită 
treaptă de dezvoltare a fotbalu
lui (odată cu trecerea la siste
mul cu 4 fundași), ca o necesi
tate a creșterii potențialului o- 
fensiv ai unei echipe și în ideea 
măririi eficacității acesteia. Ales, 
de regulă, din rindul celor ca-e 
acționează la mijlocul terenului, 
jucătorul-coordonator n-a fost, 
în mod practic, niciodată un post 
fix, ci mai degrabă o funcție 
majoră destinată să contribuie la 
rezolvarea ur.or sarcini complexe 
care — răminînd în principal o- 
fensive — au avut și au, 
gur, și numeroase 
fensive.

A fi conducător de joc este e- 
chivalent, deci, cu rolul care re
vine unui dirijor sub a cărui 
„baghetă magică- acționează în
treg mecanismul (tactic, in spe
cial) al unei echipe. Acest lucru 
pretinde, firește, un sumum de 
calități fizice, tehnice, tactice 71 
morale, exprimate printr-o mare 
capacitate de efort, execuții teh
nice precise și oportune, spirit 
de inițiativă și creativitate, calm, 
luciditate și tenacitate. Cu alte 
cuvinte, conducătorul de joc tre
buie să fie un jucător complet 
și, în plus să aibă o bogată ex
periență competițională.

Și acum. Întrebarea : Avem noi 
așa ceva 7 Adică, avem jucători 
care să îndeplinească condiția de

desi-
valențe de-

calitate a conducătorului de joc ? 
Cu ani !n urmă, nu prea mulți, 
am fi putut răspunde fără ezi
tare : da, gîndindu-ne desigur 1a 
fotbaliști ca, de pildă, Constantin, 
Nicușor, Badea, Mateianu sau 
Dumitri.u II și, apoi, Dobrin, 
Nunweiller VI, Dembrovschl, 
Dinu, Simionaș sau Dumitru, ca 
să luăm exemplele cele mai re
prezentative. Azi însă, dacă ar fi 
să facem un inventar riguros in 
această privință, ținind seama și 
de evoluția fotbalului pe plan in
ternational, cu greu am putea să 
includem — - -
„dirijori- 
ar trebui
Dumitru, _  __ _________
chiar dacă nu mai sint, cu tre
cerea ‘ ‘
alături 
ta, cu 
eu, A.

Cum
Hurie, _
de jucători capabili ă îndeplini 
rolul conducătorului de joc 7 
După părerea noastiâ, două ar 
fi cauzele cele mai importante 
care au dus la o astfel de si
tuație și anume : 1. Insuficienta 
preocupare, tn ultimul timp, pen
tru formarea de coordonatori în 
cadrul echipelor, dintre jucătorii 
eu calitățile corespunzătoare În
deplinirii sarcinilor complexe ale 
acestui roL Antrenorii au aștep
tat (de ce sâ nu • spunem, șl 
din comoditate) ea jucătorii In-

pe lista veritabililor 
citeva nume. De fapt, 
să apelăm tot la un 
Dobrin sau Simionaș,

anilor, ceea ce au fost, 
de care i-am mai credi- 
unele rezerve, pe Mulțea-
Rădulescu fi... cam atit. 

ie explică o astfel de pe- 
pe plan calitativ evident,

4 MERITORIE, DAR VECHILE
N-AU FOST ELIMINATE

In „clasamentul adevărului4

POLI" TIMIȘOARA LA
rvei mascu- 
ocnAniei pe 

cea * Iu— 
des- 

«Bara, eon- 
meritorie, 

•.Aril noas- 
M decit la 

anterioare 
-citară eu 
kw români, 
ae-au fost 

i N culescu, 
U iotului.

obicei, 
IKns prof, 
îvtri tntre- 
1 tehnic si 
at întrece
rea dispute
lor din An- 
i « n, « 
•..nătort ai 
•st deosebit 
A iar une- 
•aloare teh- 
1 dintre a-

eestea s-a desfășurat Intre repre- 
zentativele României șl Greciei, 
in care sportivii noștri au reali
zat un procentaj excelent la a- 
runcările la coș din acțiune • 
60%. Cu excepția Iugoslaviei, pre
zentă doar cu Ralho Radovano- 
vid și Branko Skroce din echipa 
^nare“, restul jucătorilor consti
tuind perspectiva echipei națio
nale, celelalte participante au ve
nit cu cele mai bune loturi. Bul
garia, de pildă, a deplasat selec
ționata care, cu numai o săptă
mână in urmă, ciștigase puterni
cul turneu dotat cu „Cupa ora
șului Sofia".

— Vă rugăm acum să vă re
feriți la echipa română, la as
pectele pozitive și la cele negati
ve manifestate in decursul com
petiției.

— De la Început doresc să pre
cizez că turneul de la Sofia a 
fost foarte util atât nouă, antre
norilor, cit șl jucătorilor, deoare
ce ne-am putut da seama de e

serie de neajunsuri ta compor
tare, dintre care unele le-am eli
minat sau diminuat plnă la cam
pionatul balcanic. Revenirea tal 
Vaslle Popa (deși incomplet re
stabilit) șl a tal Lucian lvascen- 
eu a Întărit simțitor echipa, din 
rtndul căreia s-au mai evidențiat 
Dan Niculescu, Costel Cernit, 
Gheorghe Oczelak șl Ion Uglai, 
tatlmul mal eu seamă tn partida 
eu Grecia, in mal mică măsură 
au corespuns Mihal Caralon șl 
Gheorghe Dumitru ; ceilalți — 
Gheorghe Mihuță, Boman Opșl- 
taru, Gabriel David șl Virgil 
Câpușan — au fost depășiți de 
Importanța competiției șl s-au 
comportat nesatisfăcător. In ge
neral, am dominat când ne-am 
apărat agresiv șl am atacat ta 
tempo rapid ; dnd am jucat po
zițional, adversarii an fost mai 
buni. Din nou a fost clar că

»
De dnd am publicat ultimul 

clasament alcătuit pe baza pune- 
telor pierdute acasă și dștlgate 
ta deplasare, de lapt „dasa- 
mentul adevărului", cum l-am 
mal spus, s-au tatimplat destule 
lucruri importante. Au fost, ta 
etapa a 28-a. cele trei rezultate 
egale de ta Tg. Mureș, Hunedoa
ra șl Tîrgoviște. A mai fost, ta- 
tr-o „rundă" a gazdelor (etapa 
a 27-a), victoria echipei F. C. 
Argeș la Reșița șl, de aici, dteva 
mutații de mare importanță la 
cel doi „poli" ai clasamentului, 
cu destule implicații de moment 
și, poate, de perspectivă. In pre
zent (adică înaintea etapei de joi, 
18 mal), clasamentul... punctelor 
arată astfel :

1—2.

EGALITATE CU F.C. ARGEȘ

7—11.

MÎIIF, ETAPĂ îl DIVIZIA A

j a !I1-a 
P« Ol-
130 km, pe 

t(, varianta 
de Ion Bu-

din turul competiției) : Steaua — 
LE.F.S.-Lic 2 (106-74, 100-65), C.S.U. 
Sibiu — Dînomo București (55—124, 
44—137), Rapid - „U" CluJ-Napoco 
(61-71, 49-64), Politehnica tați -
Universitatea Timișoara (84—100, 
75—98), I.C.E.D— — Dinamo Oradea 
(107—93, 74-44), C.5.U. Brașov - Fo
nd Constanța (93-108, 94-103). Cele 
mol interesante jocuri: Rapid — „U"*, 
Politehnica lași — Universitatea Ti
mișoara șl C.S.U. Brașov — Farul.

Clasamentul la zi a! Diviziei A:

- te STEAUA 34 33 1 3241-2438 67
i. Din. Buc. 34 33 1 3603-2400 67
X _U“ Cj.-N. 34 23 11 2906-2755 57
A tCED. 34 18 16 2976-3066 52
X Farul 34 18 16 2802-2974 22
A Univ. Tîm. 34 14 20 3023-3019 48
7. C.S.U. Bv. 34 14 20 2866-3011 48
X C.S.U. Sibiu 34 10 24 2601-3220 44

7-îl. IEFS-Lic. 2 32 11 21 2566-2892 43
„Poli" lași 34 9 25 2834-3043 43
Rapid 32 11 21 2395-2269 43

tx Dinamo Or. 34 8 26 2436-2802 42
Partida restanță Rapid — I.E.F.S.- 

Lic. 2 se va disputa la 24 și 25 mal.
Jocurile din Capitală au loc In 

sala Floreasca, azi de la ora 16 șl 
mii ne de la ora 9, tn următoarea 
ordine : l.C.E.D. — Dinamo Oradea, 
Rapid — „U“ Cluj-Napoca șl Steaua 
- LEF.S.-Lic. 2.

doar prin prestarea unul joc ta 
viteză putem face față ta Între
cerile interna țlcuiale, ta care tacă 
atatem in continuare deficitari ta 
capitolul jucătorilor taalțL

— In perspectiva campionatului 
european, de anul viitor, ce mi- 
rari preconizați pentru întărirea 
tocului, pentru ea să aibă șanse 
rit anal mari de calificare ta 
grupa A T

— Lotul trebuie alcătuit din ju
cători care au valoare ta ora 
respectivă, indiferent de vârstă, 
deoarece experiența competițiilor 
grele are o pondere covârșitoare. 
Desigur, nu sânt Împotriva pro
movării elementelor tinere. De
altfel, clțiva juniori vor fi pro- 
movațl in selecționata de seniori, 
printre el afitodu-se Petre Bră- 
nișteanu, Florentin Brmurache, 
Marian Marinacbe șl poete șl 
alții. Dar maturitatea eompetl- 
ponelă cere muncă, răbdare, ex
periență ta întreceri eît mal di
ficile, de regulă internaționale, șl 
nu in întâlnirile campionatului de 
juniori, șl chiar ale Diviziei A, 
unde cei vizați evoluează în for
mații clasate spre coada clasa
mentului.

Dumitru STĂNCULESCU

12—14.

15—12.

„Poli" Timișoara 
F. C. Argeș 
Steaua
Sportul studențesc 
A.S.A. Tg. Mureș 
Jiul
Dinamo
Univ. Craiova 
C. S. Tîrgovlțte 
U.T^â.

C. 
c. 
c. 
c.

Iv.
kr.â cum
cl acestei 

fw (Dinamo) 
no generala 
■ (Olimpia), 
*b4f1. Marin 
ti mp'■cu llte 
Himpta) 6 h

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NOI POSIBILITĂȚI de a ob

ține autoturisme, mari câștiguri 
In bani și ecxursll in U.R.s.s. — 
FINLANDA Sau R. S. CEHOS
LOVACA — R. P. UNGARA — 
AUSTRIA

Vă oferă
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

PRONOEXPRES
DIN 21 MAI 1978

• Se efectuează 8 extrageri In 
două faze

a Se extrag 44 de numere
• Se clștigă și cu 3 numere
■ Clștlgurile se acordă In ca

drul a 10 categorii.
Vlnzarea biletelor plnă slmbătă 

20 mai a.c.
Rețineți 1 La tragerea excepțio

nală Pronoexpres din 23 aprilie 
a.c. participant!!: Turcu Constan
tin din București șl Cercel Lu
minița din Bălăeștl — județul

Gorj au clștigat dte un autotu
rism „Dacia 1300“.

Șl dumneavoastră vă puteți în
scrie numele pe lista marilor câș
tigători dacă veți juca la tragerea 
excepțională PRONOEXPRES din 
11 mal 1978 I

★
Panoul cu rezultatele tragerii 

Pronoexpres de astăzi va fi tele
vizat la orele 19.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 14 MAI Irit

Categoria 1 : (12 rezultate) —
1,50 variante a 33.378 lei

Categoria 2 : (11 rezultate) —
93.75 variante a 2.307 lei

Categoria 2 : (10 rezultate) —
960.75 variante a 338 lei.

Clștlgurile de 33.378 lei de la 
categoria 1 au revenit partlcipan- 
ților : ȘTEFAN CALIN, din Brăi
la, MIRCEA CtRJA, din Mangalia 

și LUCIAN HAIDA, din Deva.

F. 
s. 
F. 
r.

șișl — cu sau fără chemarea 
respectivă — să se impună într-o 
astfel de funcție tactică, mizind 
prea mult, in acest caz, pe re
zultatul confruntării unor ambiții 
personale sau, altfel spus, pe In- 
timplare. Și efectele s-au văzut 
și se văd ; 2. apariția, de Ia o 
vreme, a unul mare număr de 
jucători cu pretenția de a activa 
ea dispeceri în echipă. Cei mai 
mulți dintre acești aspiranți la 
bagheta de dirijor sint foști îna
intași care s-au statornicit in 
zona mediană a terenului, nu 
răspunzind unei vocații de jucă- 
tor-coordonator, ci căutînd un 
refugiu, un loc mai liniștit unde 
să acționeze ceva mai ferit de 
marcaj și de contactul direct cu 
adversarul. Așa cum sint, de pil
dă, A. Moldovan, Tătaru II, Dă- 
nili, Stoichiță, Bojin, Kun, Both 
L referindu-ne doar la dțiva 
dintre atacanții de meserie care 
au devenit din „luptători de a- 
vanposturi”... jucători de circula
ție intre cele două careuri de 
16 m. Acestora le-ar mai trebui 
adăugați și mulți dintre mijloca
șii din așezarea de bază ai fiecă
rei echipe (pe alocuri și unii 
fundași-centrali, cum ar fi : An
tonescu, Sătmăreanu n, C. Ol- 
teanu, Bigan, Catargiu), cărora 
Je place să-și dirijeze, in multe 
situații ale jocului, coechipierii. 
Firește. in asemenea condițH 
apar in sinul aceluiași colectiv 
prea mulți „șefi de orchestră", 
eu sau fără baghetă, care to 
realitate se cam Încurcă unii pe 
alții, ta timp ce restul jucători
lor — exeeutanții — nu știu de 
fapt de cine să asculte... Și așa 
cum se întâmplă aproape întot
deauna ta astfel de situații, lu
crurile se rezolvă mai mult pe 
seama hazardului. Iar abundența 
aceasta de pretinși conducători 
de joc nu reflectă altceva decât 
Epsa unor veritabili strategi *1 
coordonatori, care să fie recu
noscut! ca atare ți cărora să 11 
se subordoneze întreg mecanis
mul tactic al echipei. Pentru a- 
eeasta însă este necesar să In
tervină antrenorii, SA FACA OR
DINE ta modul de acțiune colec
tivă și, ta raport de conținutul 
propriei idei de joc. SA STABI
LEASCĂ, PE CRITERII OBIEC
TIVE, CINE SA FIE CONDUCĂ
TORUL DE JOC, obligîndu-i pe 
toți ceilalți să respecte autorita
tea acestuia In teren.

Numai într-un asemenea climat 
de disciplină tactică — și bineîn
țeles de muncă asiduă în pregă
tire — se poate vorbi de forma
rea și perfecționarea unor valo
roși jucătorl-coordonatori de care ( 
fotbalul nostru are In prezent j 
atâta nevoie,

toamnă AJS_A. Mureș, a
ajuns, datorită evoluții
toi retur, de M +4 p — după 
talrlngerea eu Steaua șl egalul 
eu Jiul — să mai aibă cțpar un 
punct peste media de so*/., cobo
rând spre „zona de foc“, zonă 
care de la tocul 7 la locul 16 
nu Înseamnă deeit... două puncte.

Iată, ded, cât de mult valorea
ză un rezultat egal In deplasare I 
In sfirșit, din cele 12 echipe an
gajate acum in lupta pentru evi
tarea retrogradării, doar Dinamo 
(4-5), Univ. Craiova (4-3) și, para
doxal, Politehnica Iași (4-1) au go
laveraj pozitiv. Restul, negativ : 
Petrolul (—1), U.T.A. (—1), F.C. 
Constanța (—4), C. S. Tîrgoviște 
(—4), Olimpia (—7), Corvlnul 
(—9), S.C. Bacău (—12), F.C. Bi
hor (—13), F.C.M. Reșița (—20).

Nu este deloc exclus ca la ora 
scadenței un gol să aibă valoa
rea unul punct...

Constantin ALEXE Mihai IONESCU

După amicalul „cadeților“ de la Odesa

17.

Bihor
Bacău
Constanța
OUmpla

Petrolul
Corvinul 
Politehnica lași 

12. F.CJ4. Reșița 
Ded „Poli- Timișoara 

egalată de F. C. Argeș. Ele sânt
urmate de Steaua și Sportul, 
toate tormlnd plutonul din care, 
cu multă probabilitate, se va a- 
Jege campioana. Liderul de

ȘTIRI IR
• MUNK, ETAPA A g»-A A 

DIVIZIEI A. Campionatul primei 
divizii se reia miine cu jocurile 
etapei a ta-a, care programează 
următoarele tatQniri : S. C. Ba- 
eâu — Politehnica Iași, Jiul — 
Sportul atudeoțesc, F. C. Olimpia
— Universitatea Craiova, F. C. 
Bihor — U.T-A-, A.S.A. Tg. Mu
reș — C-S. Tîrgoviște, Steaua — 
F.C. Corvinul, F.C.' Constanța — 
F.C. Argeș, F.C. Petrolul — Poli
tehnica Timișoara, F.C-M. Reșița
— Dinamo.

• O ECHIPA ROMANEASCA 
IN R.P.D. COREEANA. La invi
tația federației de specialitate 
din 3.P.D. Coreeană o echipă de 
Divizia A din tara noastră — 
care vo fi desemnată ulterior — 
va efectua un turneu de mai 
multe jocuri ta R.PD. Coreeană, 
ta perioada 25 iulie — 15 august.
• TRACTORUL BRAȘOV — 

TRAKTORSAZIE TABRIZ 2—2 
(1—1). Formația iraniană a sus
ținut un nou joc amical la Bra
șov, întâlnind divizionara B Trac
torul din localitate. Au marcat : 
Chloreanu (mln. 35). Roșu (mln. 
85 — din 11 m) și Sfrijan (min. 
90) pentru gazde, respectiv Azar- 
nia (mân. 44) și Engini (min. 88). 
Joi, oaspeții tși vor încheia tur
neul, evolulnd la Sighișoara In 
compania formației Faianța. (C. 
GRUIA, coresp.).

• ASTAZI PE STADIONUL 
GIULEȘTI, RAPID — F. C. BRĂ
ILA. Formațiile divizionare B 
Rapid șl F. C. Brăila susțin as
tăzi, pe stadionul Giulești, o par
tidă amicală. Meciul va începe 
la ora 17. Feroviarii au de cu
rând un nou cuplu de antrenori 
la conducerea tehnică : T. Co- 
dreanu — I. Pop.
• S-AU PUS ÎN VINZARE, Ia 

casele obișnuite, biletele de In
trare Ia meciul Steaua — F.C. 
Corvinul Hunedoara, care se 
dispută mîine pe stadionul din 
bd. Ghencea, ince-pînd de Ia 
orele 17.

„MAȘINA" SCiRfHE CÎND

PORNEȘTE SPRE POARTA ADVERSA
Meciul amical de La Odesa 

al „cadeților* români a rămas 
undeva 
eonsemnindu-1, cum este și 
reac, în palmaresul general 
întîlnirilor eu reprezentativa 
milară a UJLS.S. Desigur, 
fi dorit ea primul examen

ln urmă, statisticienii 
fi- 
al

Si
am 
al 

anului al tinerilor noștri fotba
liști să fi fost trecut cu bine. 
Plnă în mln. 64, 
consumat cu tabela 
albă și numai gafa 
că a unui portar 
pină atunci excelent în citeva 
situații foarte critice, a schim
bat datele jocului.

Există, firește, și circumstan
țe antenuante pentru rezultatul 
de la 14 mai de la Odesa : a) 
lipsa de omogenitate a unei 
formații pe care noii antrenori 
C. Simionescu și V. Kraus o 
reconstruiesc intr-un moment 
eind și la prima reprezentativă 
se caută soluții și jucători pen
tru faza de construcție, pentru 
ofensivă ; b) imposibilitatea che
mării la Iot (din motive obiec
tive) a unor jucători din une
le divizionare B angajate in 
lupta pentru promovare etc.

Lăsindu-le de-o parte pe toa
te, trebuie să vedem insă cu 
ochii deschiși lipsurile evidente 
manifestate in evoluția de an
samblu a formației noastre. Au 
fost destule și ele trebuie să 
constituie un prilej de reflecție 
și - — ' - - -
se 
la 
nn 
rile din toamnă din campiona
tul european rezervat formații
lor de tineret. în primul rind, 
în jocul reprezentativei, proble
ma nr. 1 a fost linia mediană, 
acolo unde au evoluat Ticleanu, 
Vamanu, Ignat și — în final —

meciul s-a 
de marcaj 
copilăreas- 
(Speriatu),

analiza temeinică pentru a 
ajunge, în viitorul apropiat, 
acea echipă capabilă să la 
start promițător în califică-

L Petcu. în timp ce craiovea- 
nul s-a apropiat de cerințele 
mijlocașului închizător, Vamann 
a decepționat pur și simplu. EI. 
care avea rolul de coordonator, 
s-a pierdut, s-a încurcat, a avut 
un serviciu greșit.

înaintea jocului s-a cerut 
echipei să nu se grăbească la 
construcția acțiunilor ofensive.j 
purtătorul de balon să fie aju-' 
tat in permanență de 1—2 saa 
chiar de 3 jucători bine plasați 
tn .............................
se 
de 
să 
energice, rapide. Una s-a spus, 
alta s-a făcut. Nucă a încercat 
o dată sau de două ori pătrun
deri de acest gen, iar Cămătaru 
o singură dată (destul de ne
convingător). In astfel de con
diții s-a realizat, cum e și nor
mal, o extrem de scăzută frec
vență de șui uri la poartă (7, 
din care numai șutul lui Ignat 
de gol, respins miraculos de 
Mirojnikov, poate fi luat în 
considerație).

La Odesa, singurul lucru po
zitiv a fost acela că echipa a 
făcut pași spre o apărare gru
pată, în care marcajul și dubla
jul au început să-și arate roa
dele. Mal vechiul component 
Stanca promite să formeze un 
cuplu bun cu I. Marin, fundașii 
de margine Elisei și Gali lasă 
și ei deschise porțile speranței- 
Dar, cum spuneam mai sus, 
„mașina" scirțiie cînd pornește 
spre poarta adversă.

Atacul, vechea poveste și la 
alte loturi, rămîne marea «I 
principala problemă nerezol
vată.

teren, iar cînd unii dintre ei 
vor afla în atac în situația 
„unu la unu“ Ii s-a cerut 
încerce acțiuni individuale

Stelîan TRANDAFIRESCU ț



VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN R.P. CHINEZĂ
(Urmare din pag. 1)

de artizanat, deschisă, de eu- 
rind, la Pekin, care reunește 
exponate reprezentative din 
toate regiunile Chinei.

★
Marți seara, in Sala sportu

rilor din Pekin, a avut loe un 
grandios spectacol de gală ar- 
tistic-sportiv in onoarea to
varășului Nicoiae Ceaușeseu, 
secretar generai al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
Si a tovarășei I.lena Ceaușeseu.

18 000 de spectatori, atiția 
cite locuri are marea sală a 
sporturilor din Pekin, s-an ri
dicat in picioare, aplaudind 
furtunos intrarea tovarășului 
Nicoiae Ceaușeseu și a to
varășei Elena Ceaușeseu.

Spectacolul, care a debutat 
printr-un emoționant omagiu 
adus vizitei tovarășului 
Nicoiae Ceaușeseu de tinerii 
din Pekin, a cuprins un bogat 
și variat program de cîntece.

in C. M. de hochei

VICTORIE PE LINIA DE SOSIRE!
A 45-a ediție a campionatu

lui mondial de hochei pe gheață 
s-a încheiat duminică seara la 
Palatul Sporturilor din Praga, 
cu victoria selecționatei U.R.S.S., 
care reintră astfel in posesia 
titlului pierdut la Katowice, In 
1976. Este a 15-a cunună de 
lauri pe care hocheiștii sovie
tici și-o Înscriu in palmares.

Echipa Uniunii Sovietice a 
etștigat titlul în ultima etapă, 
la capătul unui joc plin de faze 
palpitante și cu o evoluție a 
scorului care a ținut încordată 
Ia maximum atenția celor peste 
14 000 de spectatori. Pină in 
ultima etapă lideră a clasamen
tului a fost reprezentativa Ceho
slovaciei. deținătoarea titlului, 
care ciștigase prima manșă a 
intilnirii cu echipa sovietică 
(6—4). Hocheiștii cehoslovaci au 
pierdut insă titlul, după cum 
s-a văzut, chiar pe... linia de 
sosire. Meciul a prilejuit în
vingătorilor cea mai bună 
evoluție a lor din acest campio
nat. formația antrenată de Vik
tor Tihonov și Vladimir Jurzi- 
nov arătîndu-se. ia ora marelui 
derby, mai lucidă, mai calmă 
și mai decisă în apărare. In 
felul acesta jucătorii sovietici 
au ajuns să conducă cu 3—0 Ia 
începutul reprizei a treia și a-

TURNEUL DE TENIS 
DE LA HAMBURG
HAMBURG, 16 (Agerpres). în 

proba de simplu femei din ca
drul turneului internațional de 
tenis de la Hamburg jucătoarea 
româncă Virginia Ruzici a invin- 
■-O CU 6—Z. 7—fi pe Heidl Eis- 
«crlehner (R.F.G.), in timp ce 

' Florența Mihai a pierdut eu S—«. 
î 4—fi, la Cynthia Doerner (S.UA.). 
•tu proba de dublu bărbați, pe
rechea Vilas (Argentina). Tiriac 

idBoaaâr.ia) a eliminat cu 6—L 
[C—1 cu-plul McManus (S.CA.), 
rMetancourt (Columbia).

Sîfflbăd, in municipiul 6h. 6hc«rfi6iu-Dc|
MECIUL Df HUTftE MMÂIIA — P81MH (jueieri) și clarviziunea

Activitatea internațională a 
tinerilor noștri halterofili va fi 
reluată simbătă, cu prilejul me
ciului de juniori dintre selec
ționatele României și Poloniei. 
Municipiul Gh. Gheorghiu-Dej 
▼a găzdui această întrecere de
venită tradițională.

Forul nostru de specialitate 
• comunicat echipa care va fi 
aliniată : cat. 52 kg t Șeie Mo- 
bin ; 56 kg : Ion Bălaș ; 60 kg : 
Vasile Roșu ; 67,5 kg : Eugen
Chivu ; 75 kg : loan Ture (Cor
nel Dinu) ; 82,5 kg : Vasile Ște
fan ; 99 kg : S.efan Cserei ; IM 
kg : Vasile Bir ; 119 kg : Ștefan 
Csala ; +110 kg: ZoUan Rad. 
Antrenorii formației sint Tibe- 
rju Roman, lăsias Ioneseu și 
Gh. Gospodinov.

Meciul cu Polonia — după 
cum ne spunea antrenorul fede

dansuri, creații teatrale — ații 
din repertoriul clasic chinez, 
cit și din realizările de valoare 
ale anilor socialismului —, a 
fost întregit de o impresionantă 
suită de demonstrații sportive 
tradiționale și contemporane.

La sfirșitul programului, ar
tiștii și sportivii s-au reunit cu 
toții pe marele podium al sălii.

In aplauzele mulțimii, to
varășul Nicoiae Ceaușeseu și 
tovarășa Elena Ceaușeseu, cei
lalți oaspeți români au fost in
vitați în mijlocul interpreților, 
pentru a se fotografia cu ar
tiștii și sportivii chinezi.

La încheierea spectacolului, 
toți cei 18 000 de spectatori, ri
dicați in picioare, au adresat 
tovarășului Nicoiae Ceaușeseu 
și tovarășei Elena Ceaușeseu 
urări de cald salut, au ovațio
nat îndelung pentru prietenia 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Chi
nez, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Chineză.

poi. in ciuda faptului câ ho
cheistii cehoslovaci au revenit, 
marcir.d un gol spectaculos prin 
Ivan Hlinka, au rezistat cu brio 
pină la ultima secundă. Cu re
zultatul final de 3—1 (1-0. 1—0. 
1—I). echipa UJLSS. a egalat 
numărul de puncte ș> golavera
jul direct ale Cehoslovaciei, im- 
puaindu-se, in schimb, la gola
verajul general 1

Pină la consumarea ultimei 
etape, in turneul pentru locu
rile 5—8, formația Finlandei era 
pe ultimul loc. candidată sigu
ră la retrogradare. Ea s-a sal
vat însă in— „ceasul al 12-lea*, 
învingînd categoric echipa RD. 
Germane, care astfel va evolua 
anul viitor in întrecerile grupei 
B a C.M., organizate in țara 
noastră. la Galați. Meciurile 
primului eșalon se vor disputa 
în 1979, pe gheața patinoarului 
Lujniki din Moscova.

CLASAMENTUL FINAL

S.U.A. șl Finlandei s-a făcut în 
funcție de rezultatele directe 
dintre cele două formații : 3—3 
șl 4—3.

1. U.R.S.S. 10 3 4 1 61—26 13
2. Cehoslovacii 10 9 9 1 54—21 18
3. Canada 10 5 0 5 3S—36 10
€ Suedia 10 4 0 6 39—37 3
5. R.F. Germania 10 3 3 4 32—48 9
6. S.U.A. Kill 38—50 «
7. Finlanda 10 2 2 6 34—40 6
3. R.D. Germană 10 1 3 6 20—57 5

Stabilirea ordinii echipelor

ÎNTRfCfftlLE flNTAȘUM
Proba de pistol viteză din 

cadrul concursului internațional 
de tir desfășurat la Frankfurt 
pe Oder (R.D. Germană) a fost 
ciștigată de țintașul sovietic 
Afanasi Kuzmin, cu 596 puncte. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat Andreas Franke (R.D. Ger
mană) — 595 p. Ion Corneli* 
(România) și L. Jakov (Bulga
ria) — ambii câte 594 p. Rabc- 
zuk (Polonia) — 5S3 p etc.

ral Lazăr Baroga — constituie 
un important criteriu de selec
ție înaintea „Cupei Dunării”, 
programată la Brunnau (Aus
tria) la sfirșitul lunii iunie, și 
a campionatelor mondiale și 
europene, care vor avea loc la 
mijlocul lunii iulie, la Salonic.

ATLETISM • Cunoscuta atletă 
cehoslovacă Helena Fibingerova 
a stabilit la Rehllngea (R.F.G.) 
cea mal bună performanță mon
dială a sezonului la aruncarea 
greutăiii, cu rezultatul de 21,60 m. 
după ce cu două zile în urmă 
realizase 21.42 m. • La Fresno 
(California). nigerianul Chariton 
Ehizulelea a ciștîgat săritura Ia 
lungitne. cu 0,08 m. Canadianul 
Phil Olsen s-a clasat primul la 
aruncarea suliței — 85,56 m, - iar 
americanul Tom Woods a termi
nat Învingător la înălțime — 
2.36 m.

„CURSA PĂCII"
PRAGA, 16 (Agerpres). „Cursa 

Păcii” * continuat iert după o zi 
de repaus cu etapa a 5-a Gera- 
Kariovy Vary, In cursul căreia 
caravana cicllstă a Intrat pe te
ritoriul Cehoslovaciei. La capătul 
celor 158 km de traseu muntos, 
învingător a fost cubanezul Car
los Cardet, cronometrat in 3 b 
54:40. la fel cu secundul său, 
belgianul Gilbert, și grosul pluto
nului, unde se aflau și rutierii 
români Teodor Vasile (locui »în 
etapă), Mircea Komașcanu șl 
Cosiei Cîrje.

Și in etapa de ieri M. Romaș- 
eanu z-a remarcat participînd la 
sprinturile de cățărate, astfel e* 
în clasamentul „grimperilor* o- 
cupă locul doi. Etapa a fost 
marcată și de un episod drama
tic, la kilometrul 45 producîn- 
du-se o mare busculadă ta plu
ton. In cădere s-au accidentat 
cunoscuții cicliști polonezi Szoz- 
da și Lang, nevoit! apoi să a- 
bandoneze.

In clasamentul general Indivi
dual nu au survenit modificări 
importante : se menține lider 
Sduneisser (R.D.G.), urmat la 
15 sec. de Pikkuus (U.R.S.S.), M. 
Komașcanu ocupă locul 5.

Pe echipe, conduce U.RȘ.S, 
urmată de R.D. Germană. Ceho
slovacia, Polonia, Cuba. Romi- 
nia, Bulgaria. Franța, Ungaria etc.

Miercuri se dispută etapa a 6-a, 
Karlovy Vary-Praga (185 km).

IN TURNEUL DE TENIS 
DE MASA DE LA LVOV

SUCCESE ALE TINERILOR 
JUCĂTORI ROMÂNI

MOSCOVA, 16 (Agerpres) — 
Turneul internațional de tenis 
de masă desfășurat la Lvov a 
fost ciștigat de echipa Româ
niei, urmată de cele ale Ceho
slovaciei și U.R.S.S. Proba in
dividuală a revenit jucătorului 
Bohm (România).-’ La feminin, 
reprezentativa României s-a 
clasat pe locul 3. după primele 
două formații ale U.R^S. La 
acest turneu au participat 
echipele de juniori și de juni
oare ale Cehoslovaciei, Unga
riei. R.D. Germane, României 
și U.R5.S.

[CHIPA RtPRtZLNTATIVi A SPANIEI ÎN UMBRA CIURURILOR?
Mereu ta umbra echipelor de 

chib (sint cunoscute performan
tele realizate de C_T. Barcelona 
și ta special de Real Madrid ta 
cupele europene irttercluburi), 
reprezentativa Spaniei a înregis
trat performanțe de mal mică 
anvergură dar care, totuși, eu 
demonstrat că fotbalul iberic are 
o valoare bună. Ea ■ fost pre
zentă doar de patru ort la tur
neul final, fiind eliminată în op
tim' de finală ta edițiile din 18*4, 
1862 și 1966, ocuplnd locul 4 ta

gMog.. cazul franzl
Campanii Boadiafi de fa:bal sint, m por*. hi criză de formâ fapt 

dovedit de recentele Iar : R.F.G. ■— Brazilia ă-1. ta Ham*
burg fi Suedia — C.F.G. 3-1, m Stocrhom. Motiv pentru care antre
norul Helmut Schân este «grijorat. bhx’ muM ca oricind, înaintea unui 
turneu final al C-M. Acum, ciad a început numărătoarea inversă 
pentru 1 iimio (in p^ogra-n fg urează partida tnougurolâ R.F.G. - 
Polona), presa vest-ge<rocnă sa ocupă pe larg de ultimele eșecuri 
ale deținătorilor trtiukn. ajung ied la coadueM unonime : lipsa lui 
Franz Beckenbauer ți a Iu Ge«d Mu Her. care au străluoit la ultima 
ediție a C.M., se face adine miimțrtâ ie evoluțiile reprezentativei 
R.F. Germania.

Absența „dirijorului" și a „tunarului0 — apreciază comentatorii - pot 
fi Kotâ'ftoa-v, ca aflt moi mufe cu cit pină acum nu au fost găsiți 
înlocuitori de voioarea lor. Suporterii echipei ha Schon își pun între
barea : ce • da făcut ? „Prea multe, desigur, nu se pot repara in 
•cest scurt răstimp, dw sa caută o soluție „salvatoare- — scrie re- 
vista de speoafitate „Kicker—Sportmagazie0 din Numberg. Ea consta 
— nici mai mu*, ma mai puțin - in reîntoarcerea lui Beckenbauer în 
reprezentativa țârH I Dar, după cum se ftie. fostul căpitan ai cam- 
p oarw; mondiam oct«ve ară acum la Cosmos New York >1 *«->i poate 
părăsi ciobul decât eu cîteva zile înaintea începerit jocurilor din 
Argemmu. Cv toata că Beckenbauer figurează pa lista „mondialilor** 
ui lotul de «0 (din care vor fi definitivați coi 22. anunțați la 
FJ.FA. — pină la 24 mai), celebrul jucător a declarat insă câ el nu-»i 
poate asuma răspunderea fără o pregătire prealabilă temeinică.

Toate peoblemela legate de „canal Franzl" pot fi rezolvate numai 
prin tratativele ce »e vo' duce cu cLubul new-yorkez. în carul cînd 
federația vest-germană de specialitate nu va obține rezultatul dorit, 
Helmut Schăa va apela, probabil, la serviciile lui Stielike (acum la 
Real Madrid) m virstâ de 22 de ani, cu 10 ani mai puțin decit Becken
bauer | Desigur sotuțe eu este cea mai fericită, intrucit e riscant sâ 
introduci tm jucător, chiar foarte talentat și cu mart perspective, cum 
e cazul iui Stie.lke, dor căruia ii lipsesc experiența 
focului titular.

Firele, Helmut Schon ore fi ahe probleme de rezolvat, 
care revenirea in formă e unor titulari con sa erați oa Maier, 
Schworzenbeck. îmbunătățirea atacului echipei. Șl chiar daco - 
fericită — Beckenbauer va reveni, dar celelalte chestiuni vor 
îe suspende, reprezeruot'rva R.F.G. va mai avea aceeași forță 
ca acum 4 ani ? Greu de presupus, după insuccesele recente ale se
lecționatei p ale unor formații fruntașe de club...

g

TELEX
CICLISM • După opt etape. în 

Turul Italiei continui să fie li
der belgianul Johan de Muynk, 
urmat la 15 sec de italianul Fran
cesco Moser. Etapa a B-a a fost 
cîștigată de Giuseppe Saronni 
(Ttalia),

RUGBY • La Sarajevo s-a dis
putat meciul Iugoslavia — 
U.R.S.S., contind pentru grupa B 
a campionatului european. Rug- 
by$til sovietici au obținut victo
ria cu scorul de 11—3 (3—3).

C. M. de box de la Belgrad

ION MIRON, SINGURUL PUGILIST
ROMÂN RĂMAS ÎN COMPETIȚIE

BELGRAD, 16 (prin telefon). 
Doar patru boxeri români au 
atins faza sferturilor de finali 
(mărturisim că — în mod sur
prinzător — ei nu sint de- 
loe cei pe care li aștep
tam !)• Firește că speran
țele noastre au fost infirmate, 
mai ales in cazul lui Simion 
Cuțor, a cărui carte de vizită 
II situa printre favoriții aces
tor campionate mondiale de 
box. Toate ziarele apărute luni 
în Iugoslavia îi acordau boxe
rului român onorurile cuvenite, 
atrăgind atenția asupra dificul
tății pe care o are de întîmpi- 
nat Memet Boguevici. Titlul pe 
trei coloane din cotidianul 
„Sporiske Novosti” din Zagreb 
suna astfel : „împotriva argin
tului de la Havana”, făcând a- 
luzle la locul doi obținut de 
Simion Cuțov în 1974. Această 
ambianță nu l-a fost favorabilă 
lui Cuțov. După înfrîngere, el 
ne-a declarat : „M-am simțit 
nervos încă înainte de meci. 
Aștept aid de aproape douâ 
săptămini să intru în ring. Cum 
să-ți păstrezi concentrarea în 
asemenea condiții, intr-un me
diu străin A fost un meci 
de mare luptă. Boguevici, cel 
mai in vîrstă membru al lotu
lui iugoslav (27 de ani), este un 
boxer robust, tipul de „fighter” 
căruia îi convine lupta de a- 
proape, clindul. Simion se po
trivește acestui stil pentru câ 
și la el valoarea stă în înalta 
capacitate de luptă. Dar, din 
păcate, campionului nostru. In 
ultima vreme, i-a slăbit viteza 
de execuție și abilitatea de a 
evita ripostele adversarului. în
tregul med a stat pe muchie 
de cuțit. După Încheierea lui.

1956. De notat însă victoria fi
nală reușită ta ediția 1964 a Cam
pionatului EuropeL Șl astea ar 
fi cam singurele performanțe ale 
fotbaliștilor spanioli. Speranțele 
lor ttnt Ins* foarte mari pentru 
ediția ee va Începe ta scurt* 
vreme In Argentina. Calificarea 
de «»i m3 oră In dauna Româ
niei și Iugoslaviei, clădirea de 
către Ladistau Kubota, antreno
rul reprezentativei, a unei echipe 
cu o puternică forță de joc, pro
bat* ta partidele de pregătire
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printre 
Vogts, 
soluție 
râmîne 
de joc

Ion OCHSENFELD g

TENIS • ..Cupa Națiunilor* s-a 
încheiat la Dusseldorf cu succe
sul echipei Spaniel, care a în
vins In finală formația Austra
liei cu 2—1 (Higueras — New
combe 6—3, 6—4 ; Orantes —
Dent 6—3, 6—4 î Orantes, Higue
ras — Newcombe. Dent 6—7, 4—6.

VOLEI • Selecționata feminină 
a Japoniei, aflată in turneu în 
Cuba, a susținut un meci amical 
’a Havana. cu reprezentativa 
țării gazdă Voleibalistele cuba
neze au terminat Învingătoare cu 
scorul de 3—• (12. 3. IO 

colegul nostru șl selecționerul 
echipei iugoslave. Tom» Hladni. 
ne-a declarat : „La București 
ar fi ciștigat Cuțov. Partida a 
fost sensibil egală". Dintre cei 
5 judecători. doar iranianul 
Kouchar i-a acordat victoria 
lui Cuțov (60—58). La un punctaj 
egal de 59—59 kenyanul Amiri 
l-a preferat pe iugoslav. Ast
fel se risipește, din păcate, nă
dejdea lui Simion Cuțov de a 
se dovedi, din nou. printre cei 
mai buni boxeri din lume...

Marți urmau să urce in ring 
3 dintre cei 4 boxeri români 
promovați în sferturile de fi
nale. „Pana” Viorel Ioana, care 
îl avea ca adversar pe cubane
zul Angel Herera, a fost insă 
oprit de medic să boxeze, în- 
trucit prezenta o rană adinei 
la buza superioară. „Semi
greul” Costică Chiracu l-a în- 
tîlnit pe Herbert Bauch 
(R.DG.), un pugilist cu garda 
inversă și cu lovituri de 
„greu”. Cu brațele sale lungi, 
Chiracu l-a incomodat la în
ceput pe Bauch, dar o contră 
de stingă l-a trimis la podea 
pe gălățean chiar în primul 
rund. în repriza următoare, 
Chiracu atacă curajos, dar im
prudent, fiind din nou contrat 
și numărat în dificultate și 
în ultima parte a meciului, el 
a fost oprit de către arbitrul 
filipinez Villacampa, victoria 
prin abandon revenind lui 
Herbert Bauch.

In gala desfășurată seara tir- 
ziu la categoria grea, Ion Cernat 
a fost învins la puncte (2—3) 
de către Carlos Rivera (Vene
zuela).

Miercuri, Ion Miron (mijlocie 
mică) va boxa cu Ilia Iliev 
(Bulgaria).

Victor BANCIULESCU

susținute pină acum, au ridicai 
cota formației. Se așteaptă, ast
fel, ca ea să ocupe locul secund. 
In grupa C, după Brazilia, cu 
care joacă împreună în grupa de 
la Mar dei Plata și Buenos Aires. 
Presa spaniolă de specialitate e- 
limină astfel, din start, șansele 
Austriei și Suediei la un loc în 
optimile de finală..

Prezența Spaniei la turneul fi
nal din Argentina ar putea fi 
încununată cu rezultate frumoase 
numai dacă — după cum scrie 
publicația franceză „Mirolr du 
Football- — . antrenorul Kubala 
va reuși să înlăture carențele din 
compartimentul atacului, socotit 
partea cea mai slabă a 11-lul 
spaniol. Dacă punctul forte pare 
a fi alcătuit din apărare și linia 
mediană. Intr-adevăr, linia ofen
sivă, alcătuită din Juanito, Ruben 
Cano (uneori înlocuit cu Santil- 
lana) șl Dani (sau Cardenosa) 
are o bună viteză de joc. dar nu 
se ridică la înălțimea reputației 
portarului Miguel Angel sau a 
apărătorilor din rîndul cărora 
strălucesc fundașii centrali PirH 
(libero) șl Migueli (stoper de 
marcaj). Fundași laterali vor fi 
Marcelino și Camacho, cunoscuțl 
din partidele cu echipa României 
Iar ta linia de mijloc, alături de 
A^ensi, un adevărat conducător 
de joc, se găsesc Leal și Chur- 
ruca, care știu să-și conducă ac
țiunile ptaă în fața buturilor ad
verse și să marcheze goluri de
cisive. Alături de aceștia. din 
lotul pentru Argentina mal fac 
parte portarul Arconada, fundașii 
Benito, Biosca șl Villar, mijlo
cașii Solsona șl De la Crux, ata- 
canțli Satrustegui, Ro^o, Rexach 
șl Lopez — Ufarte.

CAMPIONATE, CUPE
ÎN etapa a 32-a a campiona

tului Iugoslaviei : Partizan Bel
grad — Vojvodina 1—0 î Vele» 
Mostar — Dynamo Zagreb 4—2 ; 
Rijeka — Steaua Roșie o—l ; Ce- 
lik Zenica — Hajduk Split 2—1. 
Clasament : 1. Partizan — 52 p l 
2. Steaua Roșie — 4» p ; 3. Haj
duk — 36 o.

ÎN campionatul R. D. Ger
mane (etana a 23-a) : Wismut 
Aue — F. C. Magdeburg 0—6 ; 
Zwickau — Gera 1—0 ; Dynamo 
Dresda — Chemie Bohlen 7—1 : 
Jena — Dynamo Berlin 2—0. Cla
sament : 1. Dynamo Drr-sâa — 
36 p ; 2. FC. Magdeburg — 
35 p ; 3. Dynamo Berlin — 30 p.

ÎN „CUPA DE VARA" : Bayern 
Munchen — SL Etienne s—2 ; 
Bordeaux — M.S.V. Duisburg 
1—0 (1—0) : F. C. den Haag — 
Olimpique Marsilia l—l : Fereac- 
vâros Budapesta — Lyon 3—• ; 
Honved Budapesta — Eintracht 
Braunschweig 2—0 ; Waregem 
(Belgia) — Nimes 1—2 .

FINALA „Cunei Elveției” totre 
Grasshoppers Zilrich si Servette 
Genera, încheiată nedeejg (2—2. 
după prelungiri) se va rejuca la 
M mal.
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