
TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

S-A ÎNTORS DIN VIZITA iNTEEPRINSA 
IN JSRI SOCIALISTE DIN ASIA

Mii și mii de bucureșteni l-au Intimpinat cu 

inimile pline de bucurie pe secretarul general 
al partidului, exprimlndu-și aprobarea deplină 

față de bogatele rezultate ale vizitelor
Marți seara, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, s-a înapoiat in 
Capitală din vizitele oficiale de 
prietenie întreprinse în Repu
blica Populară Chineză Repu
blica Populară Democrată Co
reeană, Republica Socialistă 
Vietnam, Republic* Democrată 
Populară Laos și Kampuchia 
Democrată.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost însoțițjn aceste_ vizite d» 
tovarășa 
membru 
Executiv 
tovarășii 
bru al Comitetului Politie E- 
xecutiv ai C.C. al P.C.R„ vioe- 
prim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice interna
ționale, Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Politie Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.CJL, 
Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. ai P.C.R, mi
nistrul afacerilor externe, Va
sile Mușat, secretar al C.C. al 
P.C.R., Vasile Pungan, mem
bru al C.C. al P.C.R., ministru 
la Președinția Republicii Socia
liste România, șef al grupului 
de consilieri ai președintelui 
Republicii.

Prin întreaga lor desfășurare, 
vizitele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în cele cinci țări 
prietene se înscriu ca un eve
niment remarcabil, de rezo
nanță internațională, cu pro
funde semnificații, deschizînd 
noi perspective evoluției ascen
dente, pe multiple planuri, a 
relațiilor de prietenie, solidari
tate și colaborare dintre Repu
blica Socialistă România și ță
rile vizitate.

Cu inimile pline de bucurie, 
cu interes și vie satisfacție, oa
menii muncii, întregul nostru 
popor a urmărit, prin interme
diul relatărilor presei, manifes
tările pline de căldură care 
î-au însoțit pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu și ceilalți 
membri ai delegației, pretutin
deni in țările vizitate. Acum, la 
întoarcerea în patrie, mii și mii 
de bucureșteni au venit pe ae
roportul Otopeni să-1 întîmpine 
pe secretarul general al parti
dului, să-i ureze bun venit, 
să-și exprime aprobarea depli
nă față de rezultatele atît de 
bogate ale vizitelor, cu încre
derea că prietenia și colabo
rarea tovărășească dintre Româ
nia și țările vizitate se vor dez
volta și mai puternic in inte
resul și spre binele popoarelor 
noastre, al cauzei generale a 
socialismului, păcii și înțelege
rii in întreaga lume.

La aeroport, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu și ceilalți membri al 
delegației au fost intîmpinațl

Elena Ceaușescu, 
al Comitetului Politie 
al C.C. al P.CJL, de 
Cornel Burtică, mem-

eu mult* căldură de tovarășii 
Manea Mănescu, Iosif Bane, 
Emil Bobu, Virgil Cazaca. 
Gheorghe Cioară, Lina Cicba- 
nu, Constantin Dăscălescu, Ion 
Dincă, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Gheorghe Rădulesco, 
Lconte Răutu, Virgil Trofin, Io
sif Uglar, IHe Verdeț, ~ * 
Voitec, Ion 
man, Mihai 
cu, Nicolae 
tilineț. Ion 
fer, Verile 
ai C.C, al P.CJL, ai Consiliului 
de Stat și al guvernului, de 
conducători de instituții 
trale și organizații obștești, de 
personalități ale vieții științi
fice și culturale.

Miile de oameni ai muncii 
din întreprinderi șl instituții 
bucureștene au făcut conducă
torului iubit al poporului nos
tru • călduroasă primire, salu- 
tindu-1 cu însuflețire. El scan
dau Îndelung „Ceaușescu — 
P.CJL", „Ceaușescu și po
porul", reafirmindu-și senti
mentele de dragoste, stimă și 
recunoștință față de secretarul 
general al partidului, pentru 
activitatea neobosită pe care • 
consacră prosperității României 
socialiste, creșterii prestigiului 
și rolului patriei noastre în via
ță internațională, edificării unei 
lumi mai drepte și mal bune.

★
Marți, 30 mai, a luat sfirșit 

vizita oficială de prietenie pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a efectuat-o în 
Kampuchea Democrată, în 
fruntea unei delegații de par
tid și de stat a țării noastre, 
la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Kampuchia și a Guvernului 
Kampuchiei Democrate.

Ca și cele precedente, întrea
ga vizită s-a desfășurat 
sub semnul prestigiului și pre
țuirii de care se bucură Par
tidul Comunist Român, țara 
noastră secretarul general al 
partidului și președintele 
Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, activitatea sa pus* 
în slujba cauzei generale a so
cialismului, progresului și păcii, 
a libertății și independenței 
popoarelor, prieteniei și înțele
gerii intre națiuni, 
internaționale.

★
In drum spre 

varășul Nicolae 
președintele Republicii 
liste România, 
tovarășa Elena 
făcut o escală 
s-au întîlnit cu 
Morarji Desai, 
vitației premierului Indiei de a 
face, cu acest prilej, o scurtă 
vizită.

Ștefan 
Coraan, Teodor Co- 
Dalea, Miu Dobres- 
Giosan, Vasile Pa- 

Ursu, Richard Wln- 
Marin, de membri

cen-

colaborării

patrie, to-
Ceaușescu,

Socla- 
impreună eu 

Ceaușescu, au 
la Delhi, unde 
primul ministru 
răspunzind in-

S3<

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT

Astăzi, la Sofia, la ora 19, in „Cupa Balcanică"

REPREZENTATIVA DE FOTBAL A ROMÂNIEI 
ÎNTÎLNEȘTE SELECȚIONATA BULGARIEI

• Echipa noastră. deși calificată in llnala compctl(lcl, dorește să obțină nn 
rezultat bun • Gazdele vizează o revanșă de orgoliu • In „îr-Ic nostru 

debutează timișoreanul Păltlnlșan
SOFIA. » (prin telefon). Cu 

aproximativ 24 de ore Înaintea 
celei de a 27-a confruntări din 
istoria lntllnirilor de fotbal ro
mâno — bulgare, pregătirile In 
ambele tabere au fost, practic, 
încheiate.

Lotul nostru a efectuat marți 
dimineață un antrenament cu 
caracter tehnico-tactic. la care 
au luat parte toți jucătorii. Șe
dința de pregătire, desfășurat* 
sub conducerea antrenorilor Ște
fan Covaci ai Ion Voiea. a-a 
desfășurat nu așa cum era sta
bilit, pe stadionul Vasil Levski 
(menajat din cauza ploii care 
a căzut tn ultimele zile), d pe 
unul din terenurile clubului 
Ț.S.K.A. S-a lucrat cu intensi

tate medie timp de #0 de minu
te, accentul punindu-se pe e- 
xercițiile tehnice in mișcare să, 
mai ales, in viteză și s-a insis
tat, de asemenea, asupra mar
cajului In cadrul unui joc V—T, 
cu o astfel de temă. Doi dintre 
componențil lotului, Crișan si 
BSlăni, au fost supuși unui an
trenament individualizat, pentru 
a Ii se permite o mai bună 
adaptare la efortul competițio- 
nal si — In același timp —pen
tru a se putea constata poten
țialul lor real de joc. îmbucu
rător este faptul că. grație mă
surilor luate atît pe linie me
dicală de dr. D. Tomeseu, cit 
și prin progresivitatea si doza
rea efortului In procesul de

Sorții aa decis, ieri

SEMIFINALELE „CUPEI ROMÂNIEI
LA FOTBAL DIN 18 IUNIE

Ieri, la amiază, la sediul federației de specialitate, în prezența 
delegaților celor patru cluburi, a avut loc tragerea la sorți a 
semifinalelor „Cupei României", competiție care se desfășoară 
în cadrul „Daciadei". Cele două Intflniri se vor disputa duminică 
18 iunie, de la ora 16, pe terenuri neutre, după cum urmează :

• UNIVERSITATEA CRAIOVA - POLITEHNICA IAȘI
• F.C. OLIMPIA SATU MARE - F.G ARGEȘ

în zilele următoare se vor stabili, de comun acord, localitățile 
care vor găzdui jocurile semifinale.

antrenament, toți selecționații, a 
căror stare de sănătate era pină 
Înaintea plecării din București 
sub semnul întrebării (ne refe
rim la Bălăci, Radulescu. C. 
Zamfir, Crișan și BolSni) sini 
apți de Joc. în aceste condiții, 
in alcătuirea formației s-a ținut 
seama de criteriul omogenității 
de ansamblu, pentru realizarea 
unei formule de echipă care să 
poată face față dificultăților jo
cului In deplasare fără a-i scă
dea însă potențialul ofensiv. 
Astfel, în compartimentul apă
rării imediate a fost preferată 
perechea de fundași centrali a 
Politehnicii Timișoara, Mehe- 
dințu — Păltinișan, acesta din 
urmă fiind la prima sa apariția 
în echipa națională. La mijlo
cul terenului. Iordănescu. in
vestit cu rolul conducătorului 
de joc, va fi încadrat de Săt- 
măreanu și Boloni, iar în față 
au fost titularizați, pe aripi. 
Crișan și C. Zamfir. Bălăci es
te pregătit ca primă rezerv* 
pentru oricare din posturii» 
înaintării. De menționat că în 
rîndurile echipei noastre dom
nește o atmosferă de încredere 
și dorința pentru o comportare 
demnă, pentru un rezultat cit 
mal bun.

Veștile din tabăra gazdelor 
scot în evidentă importanta p» 
care aceștia o acordă partidei, 
care, deși lipsită de miza com-

Mihoi IONESCU

(Continuare in pag. a 6-a)

După Balcaniada de volei de la Pernik

ECHIPA FEMININĂ ÎNCEPE SĂ DEVINĂ... 0 ECHIPA,
CEA MASCULINA SE AFLĂ ÎNCĂ IN PERIOADA CĂUTĂRILOR

Privită prin prisma locurilor 
ocupate în clasamentele finale 
ale recent încheiatei ediții a 
Balcaniadei de volei, participa
rea echipelor noastre la Între
cerile desfășurate la Pernik 
poate fi apreciată pozitiv. Din
colo de rezultatele obținute — 
titlul balcanic ciștigat (pentru 
a 6-a oară) de formația femi
nină șl locul secund ocupat de 
echipa masculină — și ținînd

„DOINA SPORTULUI ROMANESC 
ARE MULȚI INTERPREȚI VIRTUOȘI»

Interviu cu președintele F. R. Oină, Luigi Martiș
înființat echipe, să le aprobăm 
afilierea la federație sau, pur 
și simplu, soîicitîndu-ne amă
nunte privind jocul In sine. în 
prezent. își desfășoară activita
tea peste 2000 de secții de oină 
cu zed de mii de sportivi, nu
meroși instructori voluntari și 
antrenori, aproape 800 de arbi
tri. Echipe de valoare ca Di
namo București, campioană re
publicană, Biruința Gherăiești, 
deținătoarea „Cupei României", 
Combinatul poligrafic București, 
Universitatea București, A.S.A. 
Constanța, Tricolorul Baia-Ma- 
re, Avintul Frasin-Suceava, 
Viața Nouă Olteni, Avintul

OINĂ, — sport străvechi, 
care se confundă cu însăși is
toria poporului nostru, ,Jocul 
național al românilor, cunoscut 
Încă de pe vremea dacilor"' 
cum scria Nlcolae Iorga — a 
căpătat valențe noi în anii 
construcției socialiste, amplifi
cate și mai mult odată cu în
scrierea acestei discipline tn 
programul ediției de vară a 
„Daciadei". O convorbire cu 
președintele Federației române 
de oină, tovarășul general-ma- 
ior Luigi Martiș, ne-a edificat a- 
supra cîtorva probleme meni
te, în ultimă instanță, să con
tribuie la răspîndirea în mase a 
sportului național românesc.

— în climatul fertil creai 
oinei — ca și celorlalte dis
cipline sportive — de Inclu
derea ei in „Daciadă**, vă

rugăm, tovarășe președinte, 
să ne spuneți cum intențio
nează F.R.O. să materiali
zeze o idee de bază : popu
larizarea oinei, atragerea 
unui număr cit mai mare 
de tineri la practicarea jo
cului nostru national ?

— Este un fapt incontestabil 
că, în ultimii ani. datorită grijii 
permanente acordate de partid 
mișcării sportive, oină a cunos
cut o mare răspîndlre. Practic, 
cu excepția unor locali
tăți, această doină a sportului 
românesc este interpretată — 
nu în puține cazuri chiar cu 
virtuozitate — de tot mai mulți 
copii, tineri și vîrstnici. Pen
tru noi este emoționant să con
statăm că aproape zi de zl nt 
se adresează oameni din toată 
țara, cerîndu-ne, după ce au

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. a 7-a)

Mariana Ionescu. Doina Săvoiu, 
Maria Rusu și Marilena Grigo- 
raș — jucătoare de bază în ac
tualul lot —. primele două

seama de valoarea competitoa
relor, citeva aspecte ne-au re
ținut In mod deosebit atenția.

Evoluția reprezentativei noas-

Reprezentativa feminină a României, _eampioană balcanică 
de la ttînga la dreapta) — Irina
Ileana Stati, S. Chiriță (antrenor), Victoria Banciu, 
Zamfir, Udiko Gall, Maria Rusu, 

lena Grigoraș, Iuliana Enescu,

tre feminine, bunăoară, pentru 
care Balcaniada a Însemnat cea 
mai important* competiție din 
acest an. dar. In același timp, 
și un punct de plecare In pro
cesul de formare a unei noi 
echipe, a fost de la o partidă 
la alta mal bună, forma maxi
mă fiind atins* In cea mai im
portant* si mai dificilă lntllnl- 
re — cu selecționata Bulgariei 
—, decisiv* pentru desemnarea 
clștigătoarel actualei ediții. Jo
cul constant bun practicat de

(sus.
Petculeț, Mariana Ionesco, 

..............  ~ Mariana 
(jos) — Doina Popescu, Mari- 
Doina Stoian, Doina Săvoiu

desemnate drept cele mai bun» 
ale turneului , ambiția cu 
care au luptat în flecar» 
partidă (îndeosebi in cea cu 
principala favorită a competi
ției) și climatul propice exi»- 
tent în cadrul lotului prezentat 
la Pernik dovedesc că voleiul 
nostru feminin poate depăși 
criza In care se afla de o bun*

Marian GHIOLDUȘ

(Continuare în pag. • 8-a)



ACȚIUNEA „DELFIN 78“ 
iN PRAG DE DEBUT

• La Ștrandul tineretului vor învăța să înoate in aceas* 
tă vară peste 3000 de copii • Apa din bazinele pentru 

inițiere va fi incălzită

Și ta acest sezon. Ștrandul 
tineretului din Capitală, mai 
bine zis bazinele de taot ale 
cochetei baze sportive de agre
ment, stat gazde atît pentru 
.delfini" cu diplomă, cit si pen
tru copiii care doresc să devină 
înotători. Dealtfel, sezonul a 
taceput. Dacă poloiștii s-au În
cumetat să-și Înceapă activita
tea in bazine descoperite abia 
In ultima săptămînă. elevii Li
ceului nr. 21 din Capitală le-au 
h>at-o cu mult înainte, ei fiind 
prezenti tacă de la 1 mai ta 
bazinul ce le-a fost asigurat, 
desfășurtadu-și ta— apă orele 
de educație fizică. Preocupat să 
asigure condiții cit mai bune 
amintitei unități școlare, șeful 
complexului, Mircea Stere, 
ne-a vorbit despre campania 
.Delfin *78“, al cărei start va 
fi dat peste citeva zile : -A- 
vem in vedere ea anul acesta 
să inițiem in tainele înotului, 
in bazinele de la Ștrandul ti
neretului, peste 3 OM de copii 
bueureșteni. Am taceput să 
nmplem bazinele eu apă si am 
stabilit dalele de începere a 
eelor 14 eicluri de eite 12 zile 
fiecare ee se vor organiza in 
acest sezon estival*.

De menționat faptul că, ex- 
ceptind zilele foarte călduroase, 
apa din bazinele In care copiii 
vor învăța să Înoate va fi în
călzită ; profesorii de înot — 
selecționați dintre cele mai ca
lificate cadre didactice din Ca
pitală — iși vor aștepta elevii 
la intrarea ta ștrand, și tot ei 
ii vor conduce pină la ieșire ; 
părinții care doresc să rămină 
ta ștrand pe durata lecției vor 
plăti numai 50 la sută din cos
tul biletului de intrare. Notăm 
că prima lecție va începe ta 
ziua de 5 iunie la ora 9. An
trenori »i instructori ai clubu
rilor sportive si secțiilor din 
Capitală care pregătesc poloiști 
si Înotători de performantă se 
vor afla permanent la Ștrandul 
tineretului, pentru a-si recruta, 
dintre copiii care se inițiază 
ta taot viitorii lor elevi.

Și o ultimă informație : în
scrierile vor Începe ta ziua de 
1 iunie, părinții trebuind să 
prezinte pentru copii certifica
te epidemiologice. Relații su
plimentare re pot obține zilnic, 
între orele 10—18. la telefon 
17 3? 25.

I. Gv.

AVEM UN RENUME IN GIMNASTICA DE MARE PERFORMANIÂ

Aii, județul Bacău
Județ eu o substanțială contribuție la afirmarea internațională 

a sportului nostru de performanță, Bacăul a obținut, deopotrivă, 
frumoase rezultate ta dezvoltarea activităților de masă, domeniu 
in eare, mai ales in ultimul an, ta condițiile lansării marii în
treceri naționale „Daciada*, au fost consemnate realizări notabile. 
Pe această temă, am avut o discuție cu tovarășul 
Lieătușu, secretar al Comitetului județean Bacău 
președintele CJ.E.F.S. Bacău.

Constantin 
ai P.C.R.,

Inițiative

UN FINAL CU 800 DE COPII
Președintele CJ.LFS Brăila, 

Ion Diacomatu, răspunztad la 
Întrebările din cadrul anchetei 
noastre, afirma, printre altele, 
că „Daciada" a stimulat iniția
tivele, a mobilizat mai bine e- 
nergiile. Și, pentru 
monstra acest lucru, 
vitati la stadion să 
întrecerile finale ale 
nldpale a concursului de atle
tism al școlilor generale. Des
pre ce este vorba ? După cum 
ne spunea secretarul C.J.E.F.S., 
Ilie Crâcănescu : „Se organizau 
șl înainte multe concursuri de 
atletism, dar nu la toate înre
gistram o prezență acceptabilă 
și nu toate aveau eficienta do
rită*. împreună cu Inspectora
tul școlar s-a căutat un sistem 
mai bun de organizare. Așa 
s-a ajuns la ideea de a Îm
părți școlile pe grupe, fiecăreia 
acordindu-i-se posibilitatea să-și 
•utogospodărească activitatea 
sportivă. în cadrul lor se sta
bilesc independent programul 
de întreceri, locul de desfășu

a ne de- 
am fost in- 
asistăm la 

etapei mu-

rare, tot ceea ce este necesar 
pentru bunul mers al activității. 
Primele două re califică In 
faza finală. Ce avantaj pre
zintă acest sistem ? în primul 
rind, tehnicienii briile ni au o 
mai largă arie de selecție a 
unor elemente talentate, apoi 
se asigură o mai bună cuprin
dere a elevilor ta activitatea 
sportivă. Este suficient să ară
tăm că numai la finale au luat 
parte peste 800 de copii. De
altfel, avi nd ta vedere rezul
tatele obținute la atletism, a 
fost posibilă extinderea ținui a- 
semenea sistem de organizare 
și la alte discipline : fotbal — 
unde participă 25 echipe, hand
bal — cu 37 de formații femi
nine si masculine ei volei — 
eu 16 reprezentative. Evident, 
se Încheie o ediție si începe 
alta, asigurir.du-se astfel 
ținui ta tea necesară.

Nu știm ta ce măsură 
originală ideea brăi'enilor.
este Insă că ea poate consti
tui un punct de plecare si pen
tru cei eare mal stat tocă ta 
căutarea unor modalități de a-și 
organiza cit mai bine activi
tatea.

coc-

este 
Cert

SPORTIVA DE MASA"

A APĂRUT NUMĂRUL 5/1978 
AL REVISTEI „EDUCAȚIE FIZICĂ

— Noul și grăitoare dovadă 
a grijii partidului față de 
dezvoltarea multilaterală a ti
nerei generații, față de Întă
rirea sănătății și capacității 
de muncă a întregii populații, 
.Daciada” a fost primită cu 
entuziasm și mare interes in 
Întreaga țară. Ce anume a În
semnat această amplă compe
tiție pentru județul Bacău 7

— Hotărirea noastră fermă de a 
înfăptui la cei mal tnalți indici 
de calitate importantele sarcini 
ce decurg din organizarea „Da
ciadei*. manifestare de o amploa
re fără precedent, izvorttă din 
inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului nostru, ne-a determi
nat să întreprindem numeroase 
șl variate acțiuni vizînd atrage
rea tineretului, a tuturor oame
nilor muncii la practicarea exer- 
cițiilor fizice, a sportului șl turis
mului. Ca urmare a activizării 
tuturor celor care au atribuții pe 
tărtmul sportului, sub generosul 
însemn al „Daciadei” au prins 
viață inițiative valoroase de mare 
eficiență, a cunoscut o dezvol
tare impetuoasă campionatul aso
ciației. ca cea mai simplă și mal 
directă formă de practicare a 
sportului de către mase largi de 
oameni al muncii, atit in școli, 
dt și in întreprinderi șl institu
ții. îmbunătățirea continuă a ac
tivității de propagandă pe care am 
desfășurat-o și, mai înainte de 
toate, rezultatele Înseși, au făcut 
să crească considerabil Interesul 
pentru activitatea sportivă, mate
rializat. intre altele, ta sporirea 
permanentă a numărului asocia
țiilor sportive : de La îtS in 1976 
— la Sl* la finele anului trecut. 
Cu un activ obștesc mai larg, pe 
care l-am ’ 
rrusit să 
„Daciadei* 
numeroase 
fost prezenti peste 12*000 de par- 
Ucipanțl. lată de 60—70 900 la alte 
competiții, ta anii precedent. Bi
roul Comitetului județean de 
partid a analizat periodic desfă
șurarea .Daciadei”. mobiiizind 
toate organele și organizațiile cu 
atribuții La Îndeplinirea exempla
ră a importantelor sarcini pe care 
ie reclamă această mare între
cere a sportului nostru. Sub di
recta îndrumare a organelor și or
ganizațiilor de part-d, analize ase
mănătoare an avut loc si in ca
drul județului, și aș dori să le 
menționez pe cele din comunele 
Dăminesti. Săuecsti. Căluți. Mă
gura, Coțofănești șl Răcăciunl. 
Avem un renume In gimnastica 
de mare performanță. Dorim să-l 
confirmăm și In aportul de ma-

instruit periodic, am 
organizăm in cadrul 
man; testări si acțiuni. 
Întreceri, la care au

la necesita-

Șl SPORT'*

dadei- se referă _ _______
tea ca tineretul, oamenii mun
cii să dobîndească deprinde
rea practicării sistematice a 
exer ci (iilor fizice și sportului. 
Cum se realizează această ce
rință ?

— Preocupați 
să îndeplinim 
în Programul 
mișcării sportive 
practicarea sistematică, perma
nentă, a exercițiilor fizice și spor
tului, atenția noastră s-a îndrep
tat, în primul rînd, spre organi
zarea unor întreceri sportive pe 
cicluri săptămînale, sub diverse 
forme. La sate, cu precădere, sub 
forma „duminicilor cultural-spor
tive-, Iar la orașe prin angrena
rea tineretului, a oamenilor mun
cii în competiții locale, organiza
te la diverse discipline sportive, 
în acest sens, de o mare popu
laritate se bucură competițiile 
dotate cu cupe pe ramuri de pro
ducție, cum ar fi „Cupa chimis
tului* (inițiată și organizată mai 
ales în municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej), „Cupa textilistului* (Bacău 
și Buhuși), „Cupa minerului* (Co- 
mănești. și Tg. Ocna), „Cupa fo
restierului- (în unități economice 
de pe Valea Oituzului, Trotușu- 
lui și Tazlăului). 
text, aș dori să 
acțiune care s-a 
deosebit succes. ______
«Festivalul sportului muncitoresc*, 
întrecere rezervată oamenilor 
muncii din întreprinderi și insti
tuții, organizată la ciclism, atle
tism. fotbal, popice, tenis de ma
să și handbal, cu etapă de masă, 
la nivelul asociațiilor sportive, ur
mată de etapă orășenească și apoi 
de cea județeană. în prezent se 
află în plină desfășurare „Festi
valul sportului feminin* (atle
tism, gimnastică la locul de mun
că. baschet, popice, handbal șl ci
clism), ale cărui finale sînt pro
gramate la mijlocul lunii iunie.

— în județul Bacău lși des
fășoară activitatea un mare 
număr de profesori de educa
ție fizică, antrenori, alți teh
nicieni. Cum apreciați apor
tul acestora Ia organizarea și 
desfășurarea întrecerilor «Da
ciadei* ?

— Avem în cadrele de speciali
tate ale mișcării sportive — mă 
refer la profesorii de educație fi
ri că de la catedre, antrenorii de 
la cluburile sportive, alți tehni
cieni — oameni de nădejde și 
consider că fără aceste 
ne-ar fi aproape imposibil 
ganlzăm, la nivelul cerut, 
nile și manifestările din 
«Daciadei-. Cel mai mul ți răs
pund întotdeauna eu promptitu
dine chemărilor noastre, alții dau 
dovadă de multă inițiativă per
sonală și sînt animatorii unor

In mod permanent 
sarcina prevăzută 
de dezvoltare a 

privitoare la

ta același con- 
amintesc de o 
bucurat de un 
Este vorba de

cadre 
să or- 
acțiu- 
cadrul

mari întreceri șl acțiuni sportive 
in unitățile unde lși desfășoară 
activitatea, cu deosebire In școli. 
Comitetele municipale de partid 
și inspectoratele școlare din 
Bacău și Gh. Gheorghiu-Dej au 
repartizat profesorii de educație 
fizică și antrenorii pe anumite În
treprinderi și instituții, pentru a 
îndruma și sprijini nemijlocit ac
țiunile organizate In cadrul „Da
ciadei*. Consemnăm cu satisfac
ție activitatea rodnică desfășurată 
de Janeta Plăcintă și Oiga Mo- 
canu (Șc. gen. nr. 19), Eugenia 
Funduc și Florin Robciuc (Șc. 
gen. 27), Ana Băruță și Cornelia 
Ciocoiu (Șc. gen. 10), Elena Plă
cintă (Șc. gen. 5), Georgeta Si- 
mionescu și Virgllia Pintea (Lie. 
Vasile Alecsandri) — toți din Ba
cău, Cristostom Dantze (Șc.
4. Buhușl), Dante Cotescu 
gen. 3 Cerdac), Gh. Bîrsan 
gen. 5 Gh. Gheorghiu-Dej). 
colae Morărașu (Șc. gen. 10 
Gheorghiu-Dej), Ioan Gerhard 
(com. Nicolae Bălcescu), Mihai 
Velescu (com. Hemeiuț) și alții.

— Ce considerați că nu s-a 
realizat incă Ia nivelul cerin
țelor Programului de dezvol
tare a mișcării sportive ?

— Deși am înregistrat rezultate 
bune, comparativ cu anii trecuți, 
nu slntem pe deplin mulțumiți 
eu mobilizarea oamenilor muncii 
din întreprinderi și instituții, de 
Ia sate la etapele de masă ale 
unor mari Întreceri. Ne străduim 
să combatem obiceiul care s-a 
format pe alocuri, acela de al
cătuire a unor echipe 
te eare participă, de 
toate competițiile, sau 
a eluda pur și simplu ___
masă și de a participa cu „re
prezentanți* la fazele superioare. 
Consider, de asemenea, că nu In 
toate asociațiile sportive am știut 
să organizăm acele competiții ca
re să se bucure de sprijinul ma
sei largi a practlcanților sportu
lui și că nu întotdeauna am fă
cut o popularizare corespunză
toare acțiunilor noastre.

— Sinteți mulțumit de mo
dul In care C.J.E.F.S. colabo
rează cu ceilalți factori cu a- 
tribuții in rezolvarea sarcini
lor „Daciadei* 7

— Cea mai elocventă dovadă că 
toate organele șl organizațiile cu 
atribuții și-au înțeles pe deplin 
sarcinile este aceea că. In jude
țul nostru, s-au desfășurat în ul
timul an numeroase Întreceri și 
acțiuni sportive, sub semnul „Da
ciadei", organizate de sindicate. 
U.T.C., organizația pionierilor sau 
de consiliul județean al organi
zației femeilor. Am in vedere 
„Festivalul sportului muncitoresc" 
șl „Cupa sindicatelor băcăuane*, 
cupele pe ramuri de producție, 
„Cupa recoltei* și „Cupa li
ceelor”, „Cupa Măgura” la orien
tare turistică și drumeție, „Cupa 
Cașinului”. „Căluțul de fildeș”, 
„Festivalul sportului feminin* șl 
multe altele. Colaborarea de pînă 
acum este o premisă pentru ca 
șl In viitor In județul nostru să 
putem 
foarte 
taalte

gen. 
(Șc. 
(Șc. 
Ni- 
Gh. '

permanen- 
regulă. la 
obiceiul de 
etapele de

obține rezultate bune si 
bune, la nivelul celor mal 
exigențe.

Spicuim din sumarul aces
tui interesant număr :

• Sportul — contempora
nul permanent al omului* — 
interviu cu prof. univ. dr. 
doc. Constantin Arseni, con- 
■emnat de H. Cristea ;

• „Studiu privind mode
larea conținutului educației 
fizice școlare, pentru crește
rea eficienței sale-, de cont, 
univ. Elena Firea, lector Gh. 
Cîrstea. asist, univ. L Bratu, 
asist, univ. Ad. Dragnea 
lector Valentina Epuran ;
• „învățarea Înotului 

parte a unui sistem strategic* 
(partea a n-a), de prof. M. 
Olaru ;
• „Exerciții șl teste pentru 
orientare sportivă*, “ 
Lăszld ;
• „Refacerea In 

de dr. P Mita ;
• „Metoda sociometrică*, 

de prof. univ. dr. M. Epuran;
FOARTE IMPORTANT !

de Fr.
scrimă*,

Constantin MACOVEI— Vna din Importantele pre
vederi ale Regulamentului -DaEmonueE FĂNTĂNEANU

& <Jfc S. ă-’
*

’ * ■ ■

1 ItSr ;

POȘTAȘII AU ALERGAT Șl DUMINICA CU GENTILE DE GIT, 
DE DATA ACEASTA ÎN CADRUL „DACIADEI"

în numărul 5 al revistei
„Educație fizică și sport* 
este prezentată partea I a 
condițiilor pentru admiterea 
în tnvățămîntul superior 
educație fizică și sport, 
mințim cu acest prilej 
partea a H-a va apărea 
numărul viitor al revistei.

de 
A- 
eă 
In

Revista „Educație fizică șl 
sport* se găsește la toate 
punctele de difuzare a pre
sei din Capitală șl din tară.

Sportul

Pe o 
toamnă 
ton al 
din Capitală s-a desfășurat cea 
de a 33-a ediție a .Circuitului 
de marș al poștașilor'*. Și parcă 
vrînd să 
dată că, 
pe arșiță 
pondența 
ajungă la timp la destinație, 
45 de concurente și 62 de 
concurent! s-au prezentat la 
startul circuitului de marș. Am 
notat cu plăcere prezenta, ca 
starter, a neobositului și mereu 
tinărului prof. Ion Odabasian, 
activist sportiv de peste 40 de 
«ni. Primele au hiat startul

vreme amintind de o 
tlrzie, pe ovalul de be- 
stadionului 23 August

ne convingă Încă o 
indiferent de vreme, 
sau pe ploaie, cores- 
sau presa trebuie să

poștărițele, pe distanta de 2 000 
m, fiecare in echipamentul de 
serviciu, cu geantă ți... un 
„lest-unic*. un săculeț cu nisip 
de 1 kg. Nu s-au înregistrat 
surprize, așa că Aurica Buzatu 
— Oficiul 35 s-a impus și în 
acest an, cu timpul de 12:36,6, 
urmată de Ioana Pavel — Of. 
75 — 12:42,2 si Florentina Dia- 
coneasa — Of. 19 — 12:49,0. 
Merită subliniat faptul că Au
rica Buzatu, cea mai virstnică 
concurentă — 43 de ani —, de
ține recordul circuitului de marș 
al poștărițelor cu timpul de 
10:06,2. rezultat Înregistrat In 
finala pe țară de anul trecut

eu atenție 
că la Cluj-Napoca, la 

vreau să-mi apăr titlul 
anul trecut*.
prezentat apoi la start

„Mă voi pregăti 
pentru 
finală, 
cucerit

S-au 
poștașii. Distanta de parcurs — 
5 000 m, la fel In echipament 
de serviciu, cu geantă și... 2 
kg de nisip. Primele 2 ture — 
din 5 — plutonul fruntaș a fost 
destul de compact ; 
detașat Ion Erciu, de 
în vîrstă de 29 de 
a trecut primul linia 
In 29:50,0, urmat de 
deanu — Of. 8 — 
Nicolae Toma 
30:41.0. împreună cu numeroșii 
spectatori, care au încurajat pe

apoi s-a 
la Of. 24, 
ani, care 
de sosire

Ion Obe- 
30:12,0 «i

Of. 67 —

toți concurenții am aplaudat dir- 
zenia cu care a concurat Cris
tian Birjaru — Of. 53. La cei 
54 de ani ai săi, a oferit un 
minunat exemplu celor mai ti
neri decît el. clasîndu-se pe locul 
20, pentru care merită toate 
felicitările.

Stăm de vorbă cu președin
tele asociației sportive .Poșta*, 
Marin Pantazi, director adjunct 
al Direcției de poștă a Munici
piului București : „Prezenta nu
meroasă și rezultatele obținute 

mulțumesc, cu atît mai mult 
cit acest concurs traditional 
prima 
anul 
acest

ne
cu

in 
in 
competiții 
«Daciada» ‘

ediție s-a desfășurat 
1946 — a avut loe 
an in cadrul marii 

sportive naționale

Mihail VESA



UN PUTERNIC STIMULENT PENTRU UN BILANȚ Șl MAI BOGAT 
L LA CAMPIONATELE MONDIALE DE POPICE DE LA BUCUREȘTI

UN EFORT DEMN DE STIMA Șl PREȚUIRE
elor ce — bîntuiți de vechi imagini buco

lice — 11 se pare că popicele ar fi un 
joc nevinovat de sîmbătă seara „pe bere-» 

o distracție de ieșire la iarbă verde, le dato
răm o succintă corectură în onoarea sportivilor 
noștri încununați cu lauri la campionatele mon
diale. Sigui nici așii acestui sport nu doboară 
mereu „toate 9“, dar pentru Înțelegerea dificul
tății de a nimeri „ulița*, „unghiul* sau „figura*, 
va fi necesar să amintim că bila cintărește 2,8 
kg și că ea parcurge o pistă asfaltată lungă de 
19,50 m. Neofiții nu văd nimic deosebit ia 
aceste cifre, considerind că pentru lansare* bi
lelor ar fi nevoie de un efort minim. Aș* să

fie oare T In realitate, un popicar are de efec
tuat, în cursul unei reuniuni, 200 de aruncări, 
ceea ce prin logică aritmetică ne duce la con
cluzia că — In decursul a vreo două ore — ei 
trebuie să ridice peste o jumătate de tonă, »-e 
penduleze și s-o rostogolească de-a lungul pistei. 
Fără a mai spune că cei mai buni 20 dintre 
concurenți totalizează In decursul a 5 zile de 
Întreceri (pe echipe, perechi și individual) 600 
de lansări, avînd de urnit din loc 1,7 tone de 
material sportiv. Căci, cine s-ar mai îndoi și 
ar putea refuza respectul cuvenit acestor per
formeri. trăgători la ținta cu 9 popice, realiza
torii unui efort demn de stima noastră.

SUPORTUL PERFORMANTELOR, 
0 PUTERNICĂ BAZĂ DE MASE
• Peste 30 000 de sportitl legitimați • La „Oacladă" - participant! 
dli toată {ara! • Un sistem competitiona! stimulator ® Campionatele 

europene și C. C. E. - trepte ale afirmării

TRICOLORII - DE 7 ORI PE PODIUM !
Reprezentativele de popice au 

adus un nou succes de presti
giu sportului românesc prin ex
celenta lor comportare la cea 
de a Xll-a ediție a campiona
telor mondiale din Elveția, un
de s-au clasat pe primul loc 
în clasamentul pe țări, cîștigînd. 
după cum se știe, șapte meda
lii : 2 DE AUR — pe echipe 
bărbați și individual prin Iosif 
Tismănar —, 3 DE ARGINT șl 
2 DE BRONZ. Sportivii români, 
dînd dovadă de o înaltă măies
trie, au abordat întrecerile cam
pionatelor mondiale cu un deo
sebit simț ■ al răspunderii, fiind 
de la început și pînă la sfîrșit 
principalii animatori ai întrece
rilor de la Lucerna. Avînd in 
toate probele 
bili. multipli 
mii, cum sînt 
slavia, R. F. 
garia, ei au 
reușind, spre 
lor care i-au pregătit pentru 
confruntarea mondială, să sa 
întoarcă acasă cu un bilanț stră
lucit. Popicarii români au re
alizat la Lucerna una dintre ce

adversari reduta- 
campioni ai lu- 

popicarii din Iugo- 
Germania sauUn- 
luptat cu dîrzenle 
lauda lor și a ce-

Antrenorul R, Cernat fi lotul nostru masculin înaintea unul 
antrenament Foto : D. NEAGU

heim), subliniem contribuția tu
turor componenților : a lui Ilie 
Băiaș (935 p d). a căpitanului 
de echipă Gheorghe Silvestra

unui valo- 
la 100 lo- 
plastie —

BILANȚ ROMANESC LA ULTIMELE EDIȚII ALE C.M.

Split 1972 
Eppelheim 1974
Viena 1976
Lucerna 1978

Aur
2
2
1
2

Argint
2
2
1
3

Bronz

2
1
2

urmă este autoarea 
ros record mondial 
vituri pe pista de
461 p d. Tinerețea echipei ți 
valoarea componentelor sale — 
dovedită la Lucerna — ne dau 
motive să sperăm în ascensiuni 
viitoare. în performante și mai 
bune, în medalii mai străluci
toare, la proximele mari com
petiții.

Ca In multe alte discipline 
sportive — caiac-canoe, lupte, 
gimnastică etc. — întoarcerea 
popicarilor noștri de la marile 
competiții desfășurate pe ma
pamond ne prilejuiește, ediție 
de ediție, consemnarea unor 
performante remarcabile. Pres
tigiul 
ci te va 
cit de 
nici și 
ce astăzi, la un sfert de veac 
de la prima reuniune a celor 
mal buni jucători din lume, 
intr-un bilanț spectaculos : in 
lî ediții ale campionatelor mon
diale, reprezentanții României 
au cucerit nu mai puțin de 15 
titluri de campioni, mai mult 
decît au reușit oricare alți spor
tivi din oricare altă țară. Trei 
dintre recordurile mondiale — 
cele mal bune performante re
ușite in cadrai campionatelor 
— aparțin unor sportivi românL 
An de an. la „Cupa campionilor 
europeni* echipele românești se 
numără printre fruntașele con
tinentului. Nu mai demult dealt 
la ultima ediție, 
Mureș a 
trecerea 
tractorul 
penultima 
clasat pe

Aceste poziții de onoare, ob
ținute și păstrate cu trudă, cu 
pasiune, reprezintă expresia cea 
mai Înaltă a popularității de 
care se bucură sportul popice
lor In țara noastră. Joc sportiv 
plăcut, cu mari virtuți utilitare, 
popicele au o largă bază de 
mase, pe sute de arene zeci și 
sute de mii de tineri și vîrst- 
nici întreeîndu-se in concursuri 
la toate nivelurile. Am putea

internațional cucerit de 
generații de sportivi, pe 
talentați, pe atît de har- 
modești, se poate tradu-

. _ Voința Tg. 
cucerit trofeul in In- 
feminină. iar Cons- 
Galați, campioană la 
ediție masculilnă. s-a 
locul doi.

FRUNTAȘI DE PESTE UN SFERT DE VEAC
le mai frumoase recolte de me
dalii obținute de ei de-a lungul 
anilor Ia competiția supremă. 
Iosif Tismănar, acest admirabil 
sportiv, a fost de departe cel 
mai valoros competitor al cam
pionatelor mondiale. El a avut 
o constanță remarcabilă în ce
le trei evoluții, fiind realizato
rul celui mai mare scor în în
trecerea pe perechi și in tur
neul final individual. Cumulînd 
cele trei punctaje (pe echipe 
946, la perechi 955 și la indivi
dual din nou 946) Tismănar a 
cîștigat autoritar, cu o diferen
ță nemaiîntîlnită Ia C.M.. me
dalia de aur a probei individu
ale, totalizind 2847 p d, în timp 
ce medaliații cu argint și bronz 
au punctat 2782 și, respectiv, 
2777. Tismănar ar fi reușit o 
„triplă* unică dacă partenerul 
său la perechi Ilie Băiaș ar fi 
fructificat ca și în concursul pe 
echipe (935 p. d.). dar acesta a 
avut o scădere, reușind doar 
867. Dacă el ar fi reușit în jur 
de 909 p. d., cuplul nostru și-ar 
fi apărat titlul cucerit în 1976 i

Revenind la strălucita victo
rie a echipei, care a recucerit 
supremația mondială (pe care 
o dobîndise în 1974, la Eppel-

a lui Grigore Marin (919)(920) 
sau lull* Bice (913), precum și 
a debutantului Alexandru Tudor 
(887). Formația română a fost 
cea mai omogenă dintre cele 10 
participante, cinci din cei șase 
jucători ai ei insumind puncta
je de peste 900 — și o medie 
de 920 p d —, restul echipelor 
avtnd medii sub 900 (și numai 
doi sau trei jucători peste 900), 
ceea ce demonstrează elocvent 
superioritatea sportivilor ro
mâni.

Sextetul nostru feminin s-a 
situat pe locul al treilea, reali- 
zînd un progres față de evolu
ția sa la ediția trecută. Perfor
manța este cu atît mai bună cu 
cit in componenta echipei (Ele
na Andreescu, Margareta ^lăti- 
neanu. 
Pană, 
trescu) 
altele, 
pioană 
aflat nu mai puțin de cinci de
butante la C.M., dintre care 
două sînt incă junioare I Dintre 
ele. Elena Andreescu a fost o 
mare revelație, cîștigînd două 
medalii de argint, la individual 
și la perechi, împreună cu Mar
gareta Cătineanu. Aceasta din

Ellsabeta Badea. Elena 
Silvia Raiciu, Ana Pe-
— care a întrecut, între 
Ungaria (locul 4), cam- 
mondială în 1976 — s-au

ȘI PENTRU EI NOTA MAXIMA !
Cel doi specialiști care au 

condus reprezentativele noas
tre la campionatele mondiale 
de la Lucerna, Roger Cernat 
— la băieți și Constantin Ne- 
guțoiu — Ia fete nu au o ex
periență prea mare la clrma 
loturilor. Primul se află abia 
la al doilea campionat mon
dial, Neguțoiu este... debu
tant. Lipsa de experiență nu 
a impietat deloc asupra va
lorii lor ca tehnicieni ți pe
dagogi. Dimpotrivă, p 
i-a făcut mai încrezători 
posibilitățile elevilor lor 
a se afirma plenar. El 
reușit să-l angreneze pe

poate, 
fn 
de 
au 

. . --------------------- ju
cători intr-o pregătire asiduă, 
perseverentă, ale cărei roade 
s-au văzut. Atît R. Cernat di 
și C. Neguțoiu s-au străduit — 
fi faptul că au reușit este 
certificat de... recolta de me
dalii — să-i pregătească pe 
sportivi la nivelul cerințelor 
competiției supreme. La orele 
de pregătire, efectuate după

planuri individualizate pentru 
fiecare sportiv, s-a 
din greu. Alături de antrena
mentul specific, o . ’
deosebită s-a acordat pregăti
rii fizice, măiestria tehnică a 
popicarilor noștri, elogiată de 
toți cei prezenți la Lucerna, 
avînd la bază o robustețe fi
zici deosebită, care a făcut 
ca ei să termine partidele cu 
lovituri precise, ceea ce a 
fost hotăritor tn obținerea 
titlurilor și medaliilor. Nu a 
fost neglijată nici pregătirea 
psihică, element hotărUor in 
această discipline.

Performanțele sportivilor 
reprezintă nu numai rolul 
înzestrării naturale, al aptitu
dinilor, dar și un certificat 
al calitățti ți cantității mun
ca efectuate. „Lucerna ’78*, 
acest frumos moment tn isto
ria popicelor românești con
stituie, deci, ți pentru cei 
doi tehnicieni un examen 
trecut cu nota maximă t

mwictt
pondere

Aprecieri elogioase ale presei elvețiene și ale unor 
personalități din -"

Ziarele elvețiene 
care apar la sfîrșit 
de săptămînă scot 
în evidență exce
lenta performanță a 
sportivilor români 
la campionatele
mondiale de popice. 
Agenția S.I.Z. din 
Zurich transmite un 
amplu comentariu, 
dedicat în principal 
popicarilor românL 
In text se spune 
printre altele : „în 
fața a 2000 de spec
tatori, la Festhalle 
Ailmend din Lu
cerna, echipa Ro
mâniei s-a dovedit 
cea mai eficace din
tre formațiile parti
cipante, ea reușind 
să cumuleze două 
medalii de aur, trei 
de argint și două 
de bronz*. După ce 
se subliniază sur
prinzătoarea elimi
nare pretimpurie a 
triplului campion 
mondial Nikola Dra- 
gas din Iugoslavia, 
care nu s-a putut 
califica printre pri
mii 20, se spune : 
„In schimb, românul 
Ioslf Tismănar,
campion mondial la 
perechi în 1970 și 
de două ori vice- 
campion al lumii la 
individual, In 1974 
și 1976, obține acum, 
meritat, primul său 
titlu individual. Cu 
cele două medalii 
de aur șl una de 
argint, ei a demon
strat

F.I.Q. la adresa sportivilor români
personalități de
frunte ale sportului 
popicelor cu prilejul 
banchetului de în
chidere a campio
natelor mondiale. 
Astfel, FTank K- 
Baker (S.U.A.), pre
ședintele F.I.Q., a 
declarat : „Felicit pe 
sportivii români 
pentru frumoasa lor 
performanți. Tismă
nar este de admi

rat, el e un 
campion*.
Oesch 
președinte 
re al F.I.Q. : 
mânii au râmai • 
mare putere faj 
sportul popicelor. E3 
au făcut aid o fru
moasă si utilă pro
pagandă 

clasic*.

mal eficace compe
titor al acestor cam
pionate mondiale*. 
In încheierea co
mentariului său, re
dactorul agenției 
S.I.Z. face o sinteză 
interesantă a celor 
12 ediții ale cam
pionatelor mondiale 
disputate pini acum 
(începînd din 1953) 
ți constată eă tn 
frunte* clasamentu
lui se află Bomânia 
cu un total impre
sionant • de ÎS me
dalii de aur, 13 de 

argint ți 11 de 
bronz, față de ur
mătoarele clasate : 
3. Iugoslavi* 13—14 
—4 ; 3. R.D. Ger
mană 13—9—15 ; 4.
R.F. Germani* 4—4 
—19 ; 4. Ungari*
S—10—9 ; 4.
slovaci* 5—«—4 ; 
Austria 5—3—4 ;
Suedia O—0—L

In același context, 
cotidianul „Luzerner 
Nene Nachrlchten* 
titrează m prima 
pagină : „Anr pen
tru Bomânia* șl co
mentează 
victoria 
Tismănar, 
in relief 
sa formă

maro
Adolf 

(Elveția), 
de onoa- 

-Ko-

eă este cel

Ceho- 
T. 
*.

elogios
IO6 if 

scoțtnd 
excelenta 

_  în final. 
cu sportivul ma
ghiar B. Csanyi. pe 
care l-a învins ca
tegoric.

De asemenea,
opinii favorabile la 
adresa _ 
români au fost ex- 

■ primate

Iul

popicarilor
de către

jocului 
(n_n_ La 

Lucerna se practică 
cu predilecție .Jocul 
elvețian*. cu popice 
mai mari și cu o 
bilă de aproape 1* 
kg). Benă Weiss 
(Franța), vicepreșe
dinte al F.LQ. : 
„Categorie, româ
nii au fost cel mal 
buni, confirnxlnd 
previziunea de fa- 
vorlțl principali la 
toate probele. El au 
dominat Întrecerile 
de la Lucerna, »- 
nunțind performanțe 
de Înaltă valoare, 
eu siguranță, și la 
București In 1988, la 
ediția viitoare a 
campionatelor mon
diale*.

spune că, după fotbal, popicele 
ocupă locul al doilea ca popu
laritate, ca număr de practi- 
canți. Aproape peste tot. în ora
șe și sate, la majoritatea com
petițiilor de masă — începînd 
de anul trecut în cadrul com
petiției naționale „DACIADA* — 
popicele figurează printre dis
ciplinele cele mai populate. 
In acest an, la finalele „Dacia- 
dei* au fost reprezentate toate 
județele țării.

La nivel de performanță, sis
temul competițional este bine 
organizat. începînd de la juni
ori și pînă la seniori, se des
fășoară campionate republicane 
pe echipe, în sistem divizionar. 
La seniori și senioare se dispu
tă de peste 10 ani un campio
nat cu 40 de echipe, împărțite 
in două serii, după criterii geo
grafice. Campionatul republican 
individual și pe perechi atrage 
anual zeci de mii de jucători 
din toată țara, începînd cu fa
zele 
dețe 
care 
buni 
de legitimați. (Numărul prac- 
ticanților din citeva țări este 
sugestiv in privința dezvoltării 
popicelor : R. D. Germană — 
160.000, R.F. Germania —112.000, 
Iugoslavia — 28.000, Cehoslova
cia — 13.500, Brazilia — 11.000, 
Elveția — 7.500. Ungaria —
5.000).

Schimbul de mîine constituie, 
pentru toate eșaloanele, de la 
cele mai modeste echipe pînă 
la forul coordonator, F.R. Popi
ca, o preocupare permanentă. 
Succesele internaționale ale se
niorilor sînt dublate, dealtfel, 
de performanțe similare ale ju
niorilor noștri. La ultima ediție 
a campionatelor europene (1977), 
de pildă, popicarii noștri juni
ori au cucerit două medalii de 
aur, la echipe șl la individual, 
prin Alexandru Tudor, care a- 
cum a făcut parte din echipa 
învingătoare la Lucerna. Pro
movarea tineretului in toate 
echipele divizionare este, de
fapt, stipulată în regulamentul 
competiției. Să amintim dintre 
colectivele în care această gri
jă permanentă depășește cadrul 
ți obligațiile regulamentului e- 
chipei ca Voința București (fe
te și băieți). Voința Tg. Mureș 
(fete), Olimpia București (bă
ieți). Laromet București (fete). 
Petrolul Băicoi (fete). Voința 
Clnj-Napoca (fete și băieți). 
Aurul — " 
șoara.
mureș 
tim și 
și-au 
din a 
sport, 
tie și .
formanței, primenind continuu 
loturile reprezentative : F. Po
pescu (Olimpia București). Cris
ta SzBcs (Voința București), 
Margareta Szămanyi, P. Tran
dafir (Laromet), Roger Cernat 
(Voința București), cei mai mulți 
dintre ei foste glorii ale ace»- 
tui sport.

Acest scurt panoramic al ac
tivității intr-unui din cele mai 
iubite dintre sporturile practi
cate in România este elocvent, 
explicînd marile succese inter
naționale ale celor care. înainte 
de a se afirma în confruntări 
cu cei mai buni sportivi din al
te țări, muncesc mult, luptă 
pentru a dobîndi supremația in 
tara lor !

pe asociații, localități, ju- 
pînă la ultima etapă, in 

se întrec fruntașii, cel mai 
sportivi din cei peste 30 000

Baia Mare, Voința Timi- 
Gloria București, Electro- 
Tg. Mureș etc. Să amin- 
numele pedagogilor care 

făcut un titlu de onoare 
căuta talente pentru acest 
din a-i pregăti cu aten- 

a-i lansa in circuitul per-

ucema 78, episod reconfortant in istoria 
, se impune na numai 

prin recolta de medalii (7) a popicarilor 
ne-au reprezentat, a ți prin perspectivele

Lucerna 78, epis< 
sportului nostru,

core
pe care le deschide. Avînd o bază de mase pu
ternică, in continuă lărgire, bizuindu-se pe teh
nicieni sirguincioși și cu o înaltă calificare și 
— mai ales 
p’ifică harul printr-o 
în pregătire, 
poate aspira 
ți pe verticală.

Mijloc plăcut de 
util prin modul cum 
tinerilor și la educarea lor in spiritul muncii ți 
al dăruirii, popicele iți pot aduce o ți mai mare

pe sportivi talentați, care-ți am- 
conțtiinciozitate exemplară 
popicelor 
mult, atît

sportul 
la mai

din țara noastră 
pe orizontală cit

a timpului liber,petrecere
poate ajuta la dezvoltarea

contribuție Ia îndeplinirea sarcinii trasată de 
partid de cuprindere a oamenilor muncii, a în
tregului tinerel in practicarea sportului. Din 
acest bogat rezervor, printr-o muncă de selecție 
ți mai atentă pol fi depistate noi talente, care 
să fie pregătite in secțiile de performanță ți, 
apoi, selecționate in echipele reprezentative. 
Aceasta cu atît mai mult cu cit viitoarele cam
pionate ale lumii vor fi găzduite de țara noastră 
ți, in mod firesc, veleitățile vor fi sporite.

Așadar, succesul de la Lucerna trebuie să în
semne și un puternic stimulent, pentru o activi
tate și mai laborioasă.

Pagină realizată de
Tama RAfiȘAN ți Vladimir MORARII
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După ce în ultimele luni acel 
Buenos Aires care nu doarme 
niciodată — începi nd cu celebra 
Avenida Corrientes și continurnd 
cu nu moi puțin renumitele 
Cordoba, Florida, Santa Fe, 
Maipu — o fost „teatrul fotba

listic al vorbelor”, ai calculelor și al pronos
ticurilor, al anunțaților „soliști incontestabili”, 
ai laureatelor și al eliminatelor dm grupă 
aprioric hotărite prin argumentele fără de 
sfîrșit ale microbiștilor, „corurile dezbaterilor” 
dominând pină și celebrul tango argentinean 
al cărui susur fermecător nu încetează, pe 
Corrientes, de pildă, 24 de ore din 24 de ore, 
a sosit mult așteptata oră a faptelor.

Mîine se va da... prima lovitură de gong la 
Mundialul argentinean, pe scena stadionului 
River Plata prezentindu-se două „favorite 
ale hirtiei”, campioana ultimei ediții, echi
pa R. F. Germania, și formația Poloniei, locul 
3 și medaliile de bronz la Munchen.

Nu știm ați spectatori au avut norocul să-șî 
cumpere biletul pentru unul din cele 92 000 
locuri ale celebrului stadion din Buenos Aires, 
om aflat insă numărul celor care vor urmări 
— oa și, desigur, muriți dintre dumneavoastră, 
stimoți cititori — primul act al Mundiolului pe 
micul ecran : 2 miliarde de telespectatori I O 
asemenea cifră astronomică nu ore, evident, 
nevoie de vreun comentariu suplimentar, ea 
marand fără urmă de dubiu corespondentul 
Mondialului in starea de spirit a locuitorilor 
Terrei la această oră.

Dacă in luna iunie, de Ic 1 pină io 2^ Ar
gentina este un adevărat stadion de fotbal, 
o vastă și pasionată arenă in care 25 de 
milioane de argentinieni privesc ziua fotbal ioc 
nooptea 3 visează, apoi restul lumii se poote 
asemăna in bună măsură cu o uriașă cutie de 
rezonanță in core bote inima fotbalului.

MAREA FIESTA
ale oricărei țări gazdă, terenul și publicul, - 
își argumenta domnul Contillo teza —, ci și 
dorința aprigă de a „răzbuna” ghinioanele 
care au urmărit echipa noastră de-a lungul 
trecutelor ediții ale C.M. și mai ales conștiința 
că prezentăm un „11” puternic, omogen, cu 
titulari de mare vc'oare, ca Houseman, Kem
pes, Possorella, Fillol, Bertoni etc., capabili să 
susțină oricînd „dialoguri* — și să le ciștige — 
cu orice vedete ale fotbalului internațional. Nu 
ascund faptul că apreciem la justa lor valoare 
puternicele echipe ale Braziliei, R.F.G. și Olan
dei, care după opinia mea țintesc cu șanse 
reale, împreună cu Argentina, desigur, primele 
trei locuri și medaliile respective*.

D
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oincidența face co Mundialul argenti
nean să debuteze la 1 iunie. Ziua in
ternațională o copilului, o coincidență 

fericită, desigur, fotbalul insemnind in toate 
colțurile lumii o întoarcere a tuturor virilelor 
la mima de copil, la ce avem mai naiv, mai 
pur și mai senin în noi.

Firește, o discuție despre Mundial, cum este 
și aceasta, pe care v-o supunem lecturii, ajun
ge, vrind-nevrind, ea și mingea de lotbol, tot 
îa_ poartă, tot la favoriți, tot la pronosticuri. 
Acum două luni de zile, Alfredo Contillo, pre
ședintele federației argentiniene de fotbal, ne 
spunea că echipa țării sale este una din ma
rile favorite, speranțele sale urcind pină la cea 
mai înaltă treaptă a podiumului...... Nu avem
de partea noastră numai tradiționalele atuuri

acă așa gindește președintele federației, 
al cărui optimism hu ni s-a părut in nici 
un caz de circumstanță, el fiind susținut 

de o adevărată arhitectură demonstrativă cu 
o logică a ei impinsă pină la neașteptate de
talii cu semnificațiile și importanța lor, vă în
chipuiți cum „vedeau* Mundialul miile de iu
bitori ai fotbalului pe core-i zăreai adunați 
ciorchine pe avenidele Corrientes, 
sou Santa Fe, ascuîtînd perorațiile cite 
șef de „galerie* care proclama 
Olanda fără Cruyff este o pradă 
R. F. Germania fără Beckenbauer 
pa intr-un meci cu Argentina fără 
că mai puțin de două goluri, singura grijă ve
nind tot de la celebra vecină Brazilia. încă de 
acum două luni de zile, Rivelino, dar mai 
ales Zico erau considerate marile pericole 
care pindesc echipa Argentinei.

Despre meciurile din grupă, aproape că nici 
nu se vorbea... Deși pomeniți din cînd in cind, 
Bettega sau Antognoni, Tresor sou Platini, 
Torocsik sau Va radi erau destul de rapid eli
minați din discuții, ca niște amănunte cu care 
nu merită să te încurci în socoteli, 
de văzut dacă „amănuntele* din tîrg 
încurca socotelile pe terenul de joc.

Un optimism general în ceea ce

Cordoba 
unui 

ritos câ 
ușoara, că 
nu ar sca

să primeas-

Râmine
nu vor

,a\\\\\\A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^

Rezultatele contradictorii pe 
care echipele participante la cea 
de-a Xl-a ediție a Campiona
tului Mondial le-au obținut in 
numeroasele partide de verifi
care susținute au creat o mare 
confuzie în privința favoriților, 
au generat o diversitate de 
pronosticuri. Cînd brazilienii au 
plecat în turneul din Europa, 
fanaticii fotbalului cariocas (in
clusiv presa) erau convinși că 
deținătorii Cupei Jules Rimet 
aliniază cea mai slabă echipă 
văzută vreodată. A fost de a- 
juns un 1—0 cu R.F.G. pentru 
ca o mare parte a opiniei pu
blice mondiale să-i considere 
apoi pe jucătorii lui Coutinho 
mari favoriți, candidați princi
pali la cîștigarea Cupei mon
diale. De asemenea, fotbaliștii 
vest-germani, considerați pină 
nu de mult imbatabili, și-au 
pierdut brusc o mulțime de par
tizani după cele două tn- 
fringeri consecutive (0—1 cu 
Brazilia și 1—3 eu Suedia),

pină și antrenorul lor Helmut 
Schăn, indoindu-se că echipa 
sa ar mai putea reveni la con
ducerea plutonului. Pînă de cu- 
rînd nimeni nu acorda vreo 
șansă echipelor Franței și Sue
diei. Acum, amîndouă au tre
cut !n postură de posibile e- 
chipe-surpriză. Iată doar citeva 
opinii și pronosticuri :

• Gerd Miiller, fostul artizan 
al campioanei mondiale : „fot
balul nostru nu mai este ce 
era. Ii lipsește imaginația. In 
plus, există preocupare numai 
pentru latura fizică și calitățile 
atletice". El a adăugat că ac
tuala echipă reprezentativă a 
R.F.G. resimte lipsa unor per
sonalități ca Beckenbauer, Gra- 
bovski, Breitner și Overath, fi
guri centrale ale C.M. ’74.

• Selecționata olandeză nu a 
existat practic — ca lot — 
pînă in ajunul Cupei Mondiale. 
Nu s-a antrenat In comun și 
nu a avut un program de pre
gătire alcătuit pe etape tran-

UtariL Ol 
■«tină îi 
prooos-cc 
taxi țtr,

să răspăr 
fi greu ri

• Casei
dra c- ' - i:
urrr.ă B.-a
mari L.. ■ -
mate de
landa 7—1

• Jose
norul echi
clarat : „3 
echipă de 
după Argt 
de aceea i 
diată cu 
dovedi aci

• Antre 
a fost țin 
partea far 
nu are d 
pe jucâtS 
cea mai t

• Antre

privește 
perspectivele echipei gazdă, o febrilă, pasio- 
nontă și pasionată stare de spirit sud-ameri- 
oană al cărui „punct de fierbere" va 
nu ne îndoim, de la zi Io zi și chiar de 
la oră, acesta este Mundialul la el 
core vreme de 25 de zile va intra și în 
noastre, prin mult așteptatele imagini 
micul ecran.

Să ne reglăm televizoarele, să ne ștergem 
ochelarii și să ne gîndim că echipei noas
tre i-au lipsit numai 14 minute la Madrid 
pentru o se prezenta și ea la marea fiestă a 
fotbalului mondial—

crește, 
la oră 
acasă, 
casele 
de pe

g
Marius POPESCU g

• Lovitura de înce
pere a meciurilor tur
neului ii nai a fost fixa

tă la ore diferite. Par
tida de deschidere, aceea 
pentru locul 3 șl finala 
vor Începe la ora 15, 
ora locală. Jocurile din 
grupe și cele din .al 
1-lea tur — la ora 13,45 
și la 16,45. Cele ta care 
joacă Argentina se vor 
disputa In nocturnă, la 
ora 19,15. Diferența de 
fus orar dintre România 
șl Argentina este de 
5 ore.

• Președintele Comi
siei de organizare a 
C.M. 1971 este generalul 
Antonio Luis Merlo, iar 
al celei tehnico-sportive, 
dr. Martin Benito Noel.

• Centrul principal de 
presă va funcționa la 
Buenos Aires, la „Cen
trul cultural San Martin* 
de pe Avenida Corrien
tes.
• ENCOTEL (între

prinderea națională de 
poștă și telegrafie ar- 
gentlnlană) a scos pa
tru emisiuni filatelice 
consacrate C.M. îs.

• AU fost realizate 
două serii de monede 
comemorative ale tur
neului final. Una, cu 
trei piese din aliaj de 
cupru — aluminiu — ni
chel, de formă dodeca- 
gonaiă (20, 50 și 100 pe
sos), alta cu trei mone
de de argint de formă 
rotundă, ta valori de 
1 000, 2 000 și 3 000 de 
pesos.
• „Cupa Mondială"

nici nu a Început și re- 
oordul de selecții al lui 
Bobby Moore (108 pre
zențe in naționala An
gliei) a șl fost egalat. 
Realizator : suedezul
BjOrn Nordqvist, cu pri
lejul recentei partide 
susținute de echipa șa 
ta compania Ceho
slovaciei. Ceea ce În
seamnă că la finalul 
competiției din Argenti
na vom avea un nou 
recordman mondial al 
selecțiilor.

e Un ordinator Italian 
a făcut pronosticuri pen
tru C.M. ’73. El „a vă
zut* Olanda pe locul I, 
lntrecind Brazilia In fi
nală, iar Argentina, ln-

vingînd formația R. F. u
Germania pentru locuri- n
le 3—4. Informațiile care sî
au alimentat computerul ,
au fost date de antre- a
nori italieni. Un alt or- d
dinator, alimentat de e
data asta de ziariști de cs
specialitate din Italia, a it
dat pe Brazilia Învingă- r
toare ta finală, in fața it
R.F.G. p

• Citeva absențe de b
marcă la acest turneu ți
final. In afara lui Bec
kenbauer (federația vest- ș,
germană nu a ajuns la ii
o Înțelegere cu clubul ți
Cosmos New York), vor ai
mai Lipsi Facehettl (el d
va fi prezent In calitate Is
de „căpitan nejucător" fi
al naționalei Italiei, fiind p
înlocuit de ttaărul An- Ș d
tonio Cabrini, de la Ju- 
ventus, cu 15 ani mai 
ttaăr ; Facchettl — 36
de ani — a anunțat că lc
va renunța la fotbal, t.
devenind antrenor), tran- n
cezul Andră Rey (por- ri
tarul formației „cocoșu- gi
Iul galic* este accidentat m
la mină), austriacul d,
Hickersberger, unul din n
sttipil apărării, accsden- p

GRUPA I

Argentina, Italia, Ungaria, Franfa
2 IUNIE ARGENTINA - UNGARIA.............................. ia Buenos Aires

FRANȚA — ITALIA............................ . . la Mar del Plata
6 IUNIE ARGENTINA - FRANȚA..................  . .... ia Buenos Aires

RALIA - UNGARIA................................ la Mar del Plata
10 IUNIE ITALIA - ARGENTINA.......................... la Buenos Aires

FRANȚA - UNGARIA . . . ; ....... la Mar del Plata

GRUPA A II-a

R. F. Germania, Polonia, Tunisia, Mexic Brazi
1 IUNIE R. F. GERMANIA - POLONIA . . . ; ; ..... la Buenos Aires
2 IUNIE TUNISIA - MEXIC..............................  la Rosario
6 IUNIE MEXIC - R. F. GERMANIA .  ................. la Cordoba

POLONIA - TUNISIA....................................... la Rosario
10 IUMIE TUNISIA - R. F. GERMANIA.......................Ia Cordoba

MEXIC - POLONIA........................................la Rosario

3 IUNIE SUE
SPA

7 IUNIE SPA
AU!

11 IUNIE M4|

ȚARA ARGENTINA ITALIA UNGARIA FRANȚA

Lotul 1. Alonso 1. Zoff 1. Gujdar 1. BarcteHi
comunicat 2. Ard i Ies 2. Bel lug i X Tod* 2. Battiston
la F.I.F.A. X Ba'ey X Cabrini X Kocsis X Bossis
cu numerele X Bertoni X Cuccureddu X X Toth A Jomrion
oficiale 5. Fillol X Gentile X Zombori X Bracci
pe core X Gallego 6. Maldera X Kereki 6. Lopez
jucătorii 7. L Galvan 7. Manfredonia 7. Fazekas 7. Rio
le vor 8. R- Galvan X Scirea 8. Nyilasi 8. Tresor
purta pe 9. Houseman 9. Ar.tognoni 9. Torocsik 9. Ba th eno y
tricouri 10. Kempes 10. Benetti 10. Pinter 18. Guilicu

11. Killer 11. Feed 11. Vâradi 11. Michel
12. Larrosa 12. Conti 12. Martos IX Papi
13. Lavolpe IX P. Sola IX Cscpo IX Petit
14. Luque 14. Tardelii IX Balir.t 14. Berdcll
15. Olauin IX Zacarelli 15. Rob 15. Platini
IX Ortiz 16. Causio 16. Hclasz 16. Dalger
17. Oviedo 17. G Sala 17. Pusztai 17. Lacombe
18. Paganini 18. Bettega IX L. Na ay 18. Rocheteau
19. Passarelia 19. Graziani 19. A. Toth 19. Six
20. Tarantini 20. Pulici 20. Fulop 20. Rouyer
21. Valencia 21. Rossi 21. Meszâros 21. Bertrand
22. Villa 22. Borden 22. L. Kovacs 22. Dropsy

Prezențe
in turneul 
final

7 9 7 7

Palmares locul 2 locul 1 locul 2 locul 3
la C.M. In 1930 in 1934 și 1938 

locul 2 
in 1970

In 1938 8i 1954 in 1958

Antrenor Cesar Luis Enzo Lajos Michel
Menotti Bearzot Barati Hidalgo

Jucătorul cu Rene Dino Laszlo Henri
cele mai multe Houseman — 46 ; Zoff - 51 ; Fazekas — 70 J Michel — 48 ;
selecționări 24 ani ; 36 ani i 30 ani : 30 ani ;

atacant portar atacant mijlocaș
la Huracan la Juventus 

Torino
la Ujpesti 
Dozsa

la Nantes

». F. GERMANIA POLONIA TUNISIA MEXIC BRAZILIA

1. Maier
2. Vogts
X Dietz
X Russmann
X Kaltz
X Bonhof
7. Abramczik
X Zimmermann
9. Fischer

18. Flo he
11. Rummenigge
12. Schwarzenbeck
13. Konopka
IX D. Muller
15. Beer
1X Cullmann
17. Holzenbein
18. Zewe
19. Worm
20. H. Muller
21. Kargus
22. Burdenski

1. Tomaszewski
2. Mazur
X Maculewicz
4. Szymanowski
X Nawalka
6. Gorgon
7. Iwan
8. Kasperczak
9. Zmuda

10. Rudy
11. Maszfaler
12. Deyna
1X Kupcewicx
IX Justek
IX Kus to
IX Lato
17. Szarmach
IX Boniek
19. Lubanski
20. Vofcicki
21. Kukla
22. Kostrzewa

t. Attouga
2. Dhouib 
X Kaabi 
X Gasmi
X M. Labidi 
X Gommidh 
7. Lahzami 
X Reha if n 
9. M. Akid

10. Dhiab
11. R. Aziza 
IX K. Labidi 
IX Liman 
IX Karoui 
1X Moussa
16. Chehaibi
17. Ellouz 
1X Chelii
19. Hasni
20. Jebaii
21. B. Aziza
22. Maili

1. Reyes
2. Siller
3. Garduno
4. Escobedo
X Vazquez
6. M. Sanchez
7. De la Torre
8. Lopez Zarza
9. R. Ayala

10. Ortega
11. H. Sanchez
12. Diez
13. Duenas
14. Casillas
15. Ocaranza
16. J. G Martinez
17. Rivera
18. Gomez
19. Corona
20. Rojas
21. Ayaon
22. Moreno

1. Leao
2. Toninho
X Osccr
X Amaral
X Cerezo
X Edinho
7. Ze Sergio
X Zico
9. Reincldo

IX Rhfelino
11. Dirceu
12. Carlos
IX Nelinho
IX Abel
IX Polozi
1X R. Neto
17. Batista
18. Gil
19. J. Mendowc»
20. Roberto
21. Chi COO
22. Wai dir

7 3 1 8 11

locul 1
in 1954 ți 1974

locui 2 
in 1966
locul 3
in 1970
locul 4
In 1958

locul 3
in 1974

kK=r 1
in 1958, 1*62, 1T7

lo€«* •

locul 3
in 19J8

locul 4
in 1974

Helmut 
Schon

Jacek 
Gmoch

Majid 
Che tali

Jose Antonio 
Roca

Claudio 
Coutinho

Berti
Vogts - 88 ;
31 ani ; 
fundaș 
la Borussia 
M.-gladbach

Kazimierz
Deyna — 96, 
30 ani ; 
mijlocaș 
la Legia 
Varșovia

Sadok
Attouga — 108,
32 ani ; 
portar 
la Club
African Tunis

Javier Cardenas 
Martinez — 40 *, 
31 ani ;
fundaș
la Cruz Axul

Roberto
Rivelino — 90 ;

31 ani ; 
mijlocaș 
și atacant 
la Fluminonso
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16 formații finaliste au fost

(fin

hmle.

T Iunie.

UPA A IlI-a

Olanda, Scofia, PeruAustria
IUNIE

IUNIE

IUNIE g

ITALIA

OLANDA
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GRUPA A IV*a

de a 
condi-

BRAZI U A 
AUSTRIA 
BRAZIUA 
SUEDIA

trâho, care 
atacuri din 

a presei. 
Selecționat 
e aflau in

SISTEMUL DE
CELE 10 FINALE

iunie, 
iunie.

la btffsa 
eomen- 

firă 
rrefuzat 

tării, il va 
spre finală, 

ti din Lon- 
n timp in 
.F.G. drept 
11—4. ur
li—2, O- 

—4.
oca, antre- 
iilui. a de- 

mai bund 
n America. 
Brazilia. $i 
Cupa Mon- 

a ci rom

nații iți manifesta 
grijorarea în legătură cu sur
prizele pe care le-ar putea pro
duce echipele Franței și Unga
riei. „Fotbalul francez a pro
gresat mult in ultimii ani... Fran
cezii au aproape de toate, dar 
le lipsește fundamentul — golul 
— fi din această cauză se chi- 
nuie mult pentru a ciștiga un 
meci pe care-l domină". Fot
baliștii unguri, spune el, sint 
foarte buni ca individualități : 
„Aceasta mă preocupă cel mai 
mult, deoarece in fata inspira
ției unui jucător bun 
schemă tactică nu este sigură".

• optimist se arată 
echipei spaniole 

,Jn Argentina echipa 
face senzație... Forța 
in activitatea sa con- 
fi in dorinfa 

in tinerețea și

• Foarte 
antrenorul 
Kubala : 
mea va 
ei rezidă 
structivă 
învinge, 
(ia ei fizică'1.

LISTA ARBITRILOR

L și brazille- 
fc Ze Maria, 
L: Terlecki. 
h argentinian 
pa programul 
I administrați- 
k fie modili- 
pul „Mundia- 
p ca meeiu- 
tamele de te- 
psacrate com- 
pu afecteze 
[urare a ac- 
pirouri.
Isiimările pre- 
f-U-A., Joan 
ketuata edi- 
k Lumii" va 
►eneflciu net 
milioane do- 

Ir-um se știe, 
I pâ pârtiei- 
f—. o parte 
I concor- 
jHmărul de 
rațiș te.
rea span ioli- 
raca de Sud, 
mata. antre- 
p. a deda
ta favorită a 
l-a este for
ței. dar că 
taeia spre un 
Re ea (1 Un

După cum se știe, cele 
repartizate tn 4 grupe. In care-șl' var susține parti
dele plnă la 11 iunie (după programul publicat tn 
aceste pagini). Primele două echipe clasate in flecare 
din cele 4 grupe se califică pentru etapa următoare, 
alcătuind două grupe semifinale (A și B) ale căror 
meciuri stnt programate Intre 14 și 1* iunie, după 
următoarea formulă :

Din grupa semifinală A vor face parte echipele cla
sate pe locurile 1 din grupele I șl m. precum șl for
mațiile clasate pe locurile 1 din grupele n șl IV.

Din grupa semifinală B vor face parte echipele cla
sate pe locurile 1 ta grupele n și IV, precum *1 ocu
pantele locurilor 2 din grupele I șl HI.

Iată programul meciurilor dta grupele semifinale :
M IUNIE, GRUPA SEMIFINALA A 1 a doua dta 

grupa n cu prima dta grupa I; prima dta grupa ni 
eu a doua dta grupa IV ; grupa semifinala B : 
prima din grupa n eu a doua grupa I; a doua 
grupa in cu prima din grupa IV.

U IUNIE, GRUPA SEMIFINALA A i a doua __
grupa IV cu a doua din grupa n ; prima din grupa 
I eu prima din grupa ni ; GBUPA SEMIFINALA B : 
a doua din grupa I cu a doua din grupa m ; prima 
din grupa IV eu prima din grupa n.
îl IUNIE, GRUPA SEMIFINALA A : a doua dta 

grupa IV cu prima din grupa I ; prima din grupa ni 
cu a doua din grupa II ; GBUPA SEMIFINALA B : 
prima din grupa IV eu a doua dta grupa I ; a doua 
din grupa III cu prima dta grupa n.

Primele clasate ta grupele semifinale (A și B) se 
vor tntllni ta finala C.M. ta 38 iunie, ta Buenos 
Aires. Dacă finala se Încheie nedecta, după prelun
giri, ea se va re juca ta *1 Iunie.

Formațiile clasate pe locurile secunde ta grapele 
semifinale (A și B) se Inttlnesc pentru locurile 3—4 ta 
24 iunie.

iată si lista arbitrilor care vor conduce 
Angel Corezza, Miguel Comesano, Arturo 
Luis Pestarino (Argentina) ; Erich Ltaemayr 
Arnaldo Coelho (Brazilia) ; Robert Wurtz 
Ferdinand Biwersi (R.F.G.) ; Jafar Namdar 
Sergio Gonella (Italia) ; Alfonzo Gonzales 
Charles Corver (Olanda) ; Cesar Orosco 
Alojzy Jarguz (Polonia) ; John Gordon 
Angel Martinez (Spania) ; Ulf Eriksson țaueoaa; ,
Hedl Seoudl (Tunisia) ; Karoly Palotai (Ungaria), «lin 
țările participante. Țările neparticipante ta turneu! 
final au pe următorii reprezentanți : Nieoiac Balnea 
(România) ; Patrick Partridge (Anglia) ; Werner 
wlensemann (Canada) ; Juan Silvagno (Chile) ; Jean 
Dt*ach (Elveția) ; Dușan Makslmovlcl (Iugoslavia) ; 
Abraham Klein (Israel) ; Antonio da Silva (Portuga-

; Adolf Prokop (R.D.G.) ; Toussu N'Dya. (Sene- 
Cat) ; Farah Bonio (Siria) ; Bareto Bulz (Uruguay) ; 
Ove Thomas (Țara Galilor) ; Anatoli Tvssuv 
(UJi.s.s.).

partidele: 
Ithuralde 
(Austria) 
(Franța)

(iran) 
(Mexic) 
(Peru) 

(Scoția) 
(Suedia)

R.F.G. — POLONIA, ora 12.30.
FRANȚA — ITALIA, ora M.4S.
UNGARIA — ARGENTINA, Ora 18,8» ; SUEDIA 
— BRAZILIA, ora 11,40 ; PERU — SCOTIA, 
ora 23,15.
SPANIA — AUSTRIA, ora 14.».
ITALIA — UNGARIA, ora 11.40 ; MEXIC 
RJ.G., ora 22,55.
ARGENTINA — FRANȚA, ora 16.90 ; BRAZI
LIA — SPANIA, ora 11,40 ; OLANDA — PERU, 
ora 23.10.
AUSTRIA — SUEDIA, ora 17,M. 
FRANȚA - UNGARIA, ora 11,40

uedia
la Mar del 
ia Buenos 

la Mar del 
la Buenos 

la Mar de!
la Buenos

Plata 
Aires 
Plata 
Aires 
Plata 
Aires

OLANDA 
PERU 
OLANDA 
SCOȚIA 
OLANDA 
PERU

IRAN 
SCOȚIA 
PERU . 
RAN . 
SCOȚIA
«AN

SPANIA AUSTRIA OLANDA SCOPA

1. Arconcda 1. Kondlia t« Schrijvers t. Rough
2. De la Cruz 2. Sara 2. Poortvilet 2. Jardine
3. Uria 3. Obermayer X Schoenaker X Donachie
4. Azensi 4. Breitenberger 4. Kiacy A Buchan
5. Migueli 5. Pezzey 5. Krol X McQueen
6. Biased 6. Hottenberger 6. Jansen X Rioch
7. Ruiz 7. Hickersberger 7. Wildschuf 7. Masson
2. Juanita t. Prohaska A. Jongbloed X Dalglish

X Jordan9. Quini 9. Krankl 9. Haan
10. SantiHana 10. Kreuz M. K. Kerkhof 10. Hartford
11. Cardenosa It. Jara 11. W. Korkhof 11. Johnston
12. A. Guzman 12. Krieger 12, Rensenbrink tt. Blyth
13. Angel 13. Happich 13. Neeskens IX Kennedy
14. leol 14. Strasser 14. Boskamp IX Forsyth
t5. Mcranon 15. Weber 15. Hovenkamp IS. Gemmill
16. Olmo 16. Persidis 16. Rep 16. Macarl
17. Marcelino 17. Oberacher 17. Rijsbergon 17. Johnstone
1S. Pîrri IS. Schachner 1S. Naninga 18. Souness
19. Rexach 19. Ptrkner 19. Doesburg 19. Robertson

20. Cano 20. Baumeister 20. Suurbier K. Ct ark
21. Isidoro 21. Fuchsbichler 21. Lubse 21. Harper
22. Umrticoecheo 22. Baumgartner 22. Brandt* 22. Burns

S 4 4 I

locul 4 
In J950

lacul 3 
hi 1954 
locul 4
In 1934

locul 2
In 1974

Ladislao Helmut Ernst Ally
Kubala Senekowitsch Happei MacLeod

Jose Martinez Kans Wim Kenny
Pirn - 34 ; Krankl - 44 ; Suurbier — 56 ; Dalglish — 56 ;

32 ani ; 25 ani ; 33 ani; 27 ani ;
fundaș inaintaț fundaș atacant
la Real 
Madrid

la Rapid 
Viena

la Schalke 04 la F.G Liverpool

PERU RAN

1. Sartor L H.jati
X Duarte z. peovacai
X Manzo 3. Kcrbekandl
X Chumpitaz X Nazari
X Diaz X Gheshghafan
X Velasauez X Eskandarian
7. Munante 7. Kcrzeran;
1. Cueto 8. Adbollahta
X P. Rojas 8. Shjaee

M. Cubillaj 10. Na i bag ha
11. Oblitas 11. Parvin
13. Mosqueda 13. AllahvonS
IX Caceres IX Danalfar
IX Navarro IX Ghasimpour
15. Leguia IX Fariba
IX Gorriti 14. Sodrahi
17. Quesada 17. Rowshan
13. Labarthe 18. Faraki
19. La Rosa 19. Jahani
20. Sotil 20. Bishkor
21. Quiroga 21, Noorai
22. R. Rojas 22. Taymouri

3 1

Marcos Hesmat
Calderon Mohadjeram

Hector Ali
Chumpitaz - 82 ; Parvin — 85 ;
36 ani ; 31 ani ;
fundaș mijlocaș
la Cristal Lima la Persepolis 

Tehe.an

EDIȚIA I, 1930 {in Uruguay ; 13 țări participante). 
Campioană : URUGUAY
Finala (30. VII, Montevideo) : URUGUAY — ARGENTINA 

1—1 fi—2)Au marcat : 1—4 Dorado, 1—1 Peucelle, 1—1 Stabile, 1—2
Cea, 1—2 iriarte, 4—1 Castro.

Uruguay : Ballesteros — NasazzL, Mascheronl, Andrade, 
Fernandez, Gestido, Dorado, Scarone, Castro, Cea, Iriarte.

Argentina : Botasso — Deila Torre, Paternoster, J. Evaristo, 
Monti, Suarez, Peucelle, Varallo, Stabile, Ferreira, M. Evaristo.

Golgeterul turneului : Stabile (Argentina) — 1 goluri
EDIȚIA R, 1934 (in Ita&a ; 29 țâri parti cipcnte). 

Campioană : ITALIA
Finals (It.VI, Boma) : ITALIA — CEHOSLOVACIA 

(•—«, 1—1)
An marcat : 8—1 Puc, 1—1 Orsl, 1—1 Schiavlo 
Balta : Combi — Monzeglio, Allemandl, Ferraris TV, Monti, 

Bertoli nl. Guaita, Meazza, Schlavio, Ferrari, Orsl.
Cehoslovacia : Planlcka — Zenisek, Ctyroky, Kostalek, 

Cambal, Kreil, Junek, Svoboda, Sobotka, Nejedly, Puc.
Golgeterul turneului : Nejedly (Cehoslovacia) — 5 goluri.

EDIȚIA M, 1938 (in Franța ; 26 țări participante). 
Campioană : ITALIA
Ftaala (19.VI, Paris) : ITALIA — UNGARIA 4—1 (3—1) 
Au marcat : 1—t Colaussi, 1—1 Tltkos, 2—1 Piola, 3—1 Co- 

laussi, 3—2 Sarosi, 4—2 Piola,
Italia: Olivieri — Foni, Rava, Serantonl, Andreolo, Locatelli, 

Blavati, Meazza, Piola, Ferrari, Colaussi.
Ungaria : Szabo — Polgar, Biro, Szalay, Szhcs, Lazar, Sas, 

Vincze, dr.Sarosi, Zsengeller, Titkos.
Golgeterul turneului : Leonidas (Brazilia) — • goluri

EDIȚIA IV, 1950 fm Brazilia, 28 țâri participante). 
Campioană : URUGUAY
Finala (16.Vn, Rio de Janeiro) : URUGUAY — brazilia 

1—1 (•—0)
Au marcat 
Uruguay : Maspoll — 

reia, Andrade, Ghlggla, 
Brazilia : Barbosa —

Bigocic, Friaca. Zizlnho, 
Golgeterul turneului : . . _

EDIȚIA V, 1954 (in Elveția ; 36 țări participante).
Campioană : R.F. GERMANIA
Finala (4.VII, Berna) : R.F. GERMANIA — UNGARIA 

O—J)
Au marcat ; 8—1 Puskas, 8—2 Czibor, 1—2 Morlock, 

Rahn, 2—2 Rahn.
RJF. Germania : Turek — Posipal, Kohlmeyer, Eckel, 

brlch, Mai, Rahn, Morlock, O. Walter, F. Walter, Schăfer.
Ungaria : Grosica — Buzansky, Lantos, Bozsik, Lorant, Z 

karias, Czibor, Kocsis, Hidegkuti, Puskas, M. Toth.
Golgeterul turneului ; Kocsia (Ungaria) — 11 goluri

EDIȚIA VI, 1958 (in Suedia ; 51 țări participante)) 
Campioană t BRAZILIA
Ftaala (19.VT, Stockholm) : BRAZILIA — SUEDIA 5—1 (2—1) 
An marcat : •—I 1—1 Vava, 1—1 Vava, 3—1 Fele,

• 4—1 Zagalo, 4—1 Stmonaaon, 5—1 Pele.
Brazilia : Gilmar — D. Santos, Bellini, Orlando, N. Santos, 

Zito, Didi, Gamncha, Vava, Peie, Zagalo.
Suedia : Svensson — Bergmark, Gustavsson, Axbom, Bbr- 

jesson. Parting, wamrin, Gren, Simonsson, Liedbolm, Skog- 
iund.

Golgeterul turneului : Fontaine (FTan<a) — 13 goluri. 
EDIȚIA VU, 1962 (in Chile ; 54 țări participante).

Campioană : BRAZILIA
Finala (IT.VI, Santiago de Chile) : BRAZILIA — CEHOSLO

VACIA 2—1 (1—1)
Au marcat : t—1 Maaopuxt, 1—1 Amarildo, 2—1 Zlto, 3—1 

Vava.
Brazilia : Gilmar — D. Santos, Mauro, Zosimo, N. Sanies, 

Zito, Didi, Zagalo, Garrincha, Vava, Amarildo.
Cehoslovacia : Schroif — Tlchy, Piuskal, Popluhar, Novak, 

Kvasnak, Masopust, PosplchaL Scherer, Kadraba, Jelinek.
Golgeiertl turneului : Albert (Ungaria), Ivanov (U.R.S.S.), 

Jerkovici (Iugoslavia), L. Sanchez (Chile), Garrincha șl Vava 
(Brazilia) — 6 goluri.
EDqiA VM, 1966 («1 Angfia ; 71 țări participante). 

Cumploznă : ANGLIA
Ftaala (30.vn, Londra) : ANGLIA — R.F. GERMANIA 4—2 

(1-1. 2-2)
Au marcat : 0—1 Haller, 1—1 Hurst, 2—1 Peters, 1—2 Weber, 

3—1 Hurst, 4—1 Hurst.
Anglia : Rank-s — Cohen. J. Charlton, Moore, Wilson, Stiles, 

B. Charlton. Peters, Ball, Hurst, Hunt.
R.F. Germania : Tilkowskl — Hottges, Schulz, Weber. Sch- 

nellinger. Reckon Hauer, Overzth, Haller, Seeler, Held, Emme
rich.

Goîgeterul turneului : Eusebio (Portugalia) — 9 goluri. 
EDIȚIA IX, 1970 (in Mexic ; 73 țări participante).

Campioană : BRAZILIA.
Finala (11.VI, Mexico dty) : BRAZILIA 

(1—1)Au marcat : 1—4 Pele, 1—1 Boninsegna, 2—1 Jairzinho, 3—1 
Jairzinho, 4—1 Carlos Alberto.

Brazilia : Felix — Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo, 
Clodoaldo, Gerson, Riveltao, Jairzinho, Tostao, Pele.

Italia : Albertosl — Cera, Burgnich, Bertini (min. 74 Julia
no), Rosato, Facchetti, Domenghini, De Sisti, Mazzola, Bonin
segna (min. 82 Rivera), Riva.

Golgeterul turneului : Gerd Muller (R.F.G.) — 10 goluri
EDIȚIA X, 1974 (in R.F. Germania ; 97 țări participante). 

Campioană : R.F. GERMANIA
Finala (7.VH, Mdnchen) : R.F. GERMANIA

2-1 (1-1)
Au marcat : 0—1 Neeskens, 1—1 Breitner, 2—1 G. Muller
R.F. Germania : Maier — Vogts, Schwarzenbeck, Becken

bauer, Breitner, HOness, Bonhof, Overath, Grabowski, G. 
Milller, Hdlzenbein

Olanda : Jongbloed — Suurbler, Haan, Rijsbergen (min. 67 
de Jong), Krol, Jansen, Neeskens, van Hanegem, Rep, Cruyfl, 
Rensenbrink (min. 46 R. van de Iierkhof)

Golgeterul turneului : Lato (Polonia) — 7 goluri.
i\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

»—1 n-ia ța. 1—1 Schlafflno, 2—1 Chiggia.
M. Gonzales, Tejera, Gambetta, Va- 
perez, Mlguez, Schiaffino, Moran, 
Augusto, Juvenal, Bauer, Danilo, 
Ademir, Jair Chico. 
Ademlr (Brazilia) — 9 goluri.
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JÂZI, LA SOFIA

ROMÂNIA - BULGARIA IN „CUPA BALCANICA"
(Urmare din pag. 1)

petitională, rămîne totuși o con
fruntare de palmares și orgoliu. 
După cum se știe, indiferent de 
rezultatul meciului, reprezenta
tiva României este calificată in 
finala „Cupei Balcanice". Dar, 
fotbaliștii bulgari, care nu au 
clștlgat în acest an nici o în- 
tîlnire internațională și care în 
meciurile directe cu jucătorii 
noștri la nivelul primei repre
zentative au un bilanț net ne
gativ (17 victorii — România, 
6 — Bulgaria și 3 jocuri ega
le), vor să nu piardă prilejul 
să mai reducă, cum se spune, 
din handicap, să-și ia revanșa 
după partida tur de la 3 mai, 
de Ia București. Antrenorul I. 
Ucev, care lucrează în prezent 
Ia construcția unei noi echipe 
naționale, are la dispoziție un 
lot de jucători foarte tineri, 
viguroși șl cu o bună tehnici
tate. Din formația pe care o va

alinia, antrenorul T. Ilcev n-a 
menținut decît patru dintre Ju
cătorii care au evoluat la Bucu
rești. Este vorba de portarul 
Staikov, de fundașii laterali Ml- 
kolov și C. Bonev și de coor
donatorul de ioc Zdravkov. In 
rest, nume noi și, mai ales, un 
atac foarte tinăr, din care lip
sește, surprinzător și de această 
dată, Jeleaskov, golgeterul cam
pionatului. Au fost preferați In
să trei jucători foarte rapizi șt 
cu o bună mobilitate : Kocev, 
Mladcnov si Spasov.

La Sofia vremea este rece.

cerul acoperit și plouă ea inter
mitente. Meciul va Începe la 
ora 19 și va fi transmis în în
tregime 1* radio (pe progra
mul I). Arbitrul L Sarakino» 
(Grecia) va conduce următoa
rele formații probabile: ROMA
NIA : Răducanu — M. Zamfir, 
Mehedinții, Păltinlșaa, Vigu — 
Sitmăreanu, Iordănescu. Bfilfinl
— Crișan, D. Georgescu. C. 
Zamfir. BULGARIA : Staikov
— Nikoloy, _B. Kolev, _G. Di
mitrov, 
Ivanov, 
denov,

G. Bonev — Slavkov, 
Sdravkov — Kocev, Mla- 
Spasov.

TURNEUL FINAL
AL CAMPIONATULUI

REPUBLICAN DE JUNIORI
' La Tg. Lăpuș și Cavnic au 
continuat ieri întrecerile <fia 
cadrul turneului final al cam
pionatului republican de juniori, 
ediția 1977—78, competiție care 
se desfășoară sub generica! 
„Daciadei*.

Iată rezultatele 
In etapa a 2-a 
final:

Progresul Vulcan 
Politehnica Timișoara 
(1-0).

S.C. Bacău 
»-l <3—03.

F.C. Baia Mare — F.C. Brăila 
5-0 (1-0).

F.C. Argeș — C^.Ș. Brașovla 
a—1 (1-0).

După disputarea a două eta
pe, clasamentele celor două 
grupe preliminare 
astfel :

înregis trate 
a turneului

București —
3—•

C.S.Ș. Media*

celor
se prezinți

Pc Stadionul Municipal din Tirgovistc

ROMÂNIA — BULGARIA (echipe de tineret) 
MECI RETUR ÎN „CUPA BALCANICĂ"

1.
z.
X

GRUPA
Progr. Vulcan
S.C. Bacău
C.S.Ș. Mediaș
Politehnica Tim.

GBUPA A
F.C. Argeș
F.C. Baia Mare 
C.S.Ș. Brașovla

1. 
«.
X
4. F.C.’ Brăila

Joi, de Ia ora IX

FIȘIER
• Așa cum am mai arătat,

partida de azi, de la SofU, m 
dispută în cadrul celei de a 
X-a ediții a Cupei Balcanic». 
Cele mai multe victorii în a- 
ceastă competiție au revenit 
selecționatei României — d» 
trei ori (1931, 1933, 1936), de 
cite două ori cîștigînd Iugo
slavia (1934, 1935), Bulgaria
(193X 1976), Ungaria (1948,

1948 — întrecerea disputindu-se 
în acești ani sub denumirea da 
Jocurile Balcanice și ale Eo- 
ropei Centrale).

• Meciul de la Sofia repre
zintă cea de-a 46-a apariție a 
selecționatei României tn Cup» 
Balcanică de-a lungul anilăc. 
Dia cele 39 disputate pini »- 
cum, 21 au revenit .tricolocflor**, 
șas» a-au Încheiat la egali tata, 
iar 12 au fost pierdute. Gol
averaj : 89—68.

• In lotul prezent la Sofia m află tret debutanfl i 
Lung, Păltlnfșan șt Zahlu. Ia 
cazul ia care ei vor juca, nns- 
mârul fotbaliștilor români car» 
în această primăvară au 
cat pentru prima oară 
național se va ridic» 
ceilalți fiind Rădulescu 
nid (tn meciul cu Argentina), 
M. Zamfir (ca Bulgaria, fa 
București) și Doru Nicolae (cn 
U.R^.S.).

• .Decanul* selecționărilor fa 
echipa reprezentativă pentru

ȘTIRI

de azi eete Răducanu : 
de selecțio-
M. Zamfir 
4. Vlgu - 
consecutiv).

meciul
58. Iată și numărul 
nări ale celorlalți :
— î, Mehedlnțu — 
18 (al 14-lea med 
B. Grigore — L Sătmăreann n
— 29. BolSnl — 24 (al 15-lea 
med consecutiv), Iordănescu — 
48. Balad — 24, Crișan — 24, 
Dudu Georgescu — 34, C. Zam
fir — 11. Rădulescn — X Ne
delcu n — î.

* Bilanțul reprezentativei pe 
1978 : 4 1 1 2 3—4.

* Sub conducerea hfi Ștofa» 
Covad naționala a susținut 
pînă acum 23 de partide : 19 
dștigat», > Încheiate la efaft- 
tate, 7 pierdute, golaveraj : 
<3—26.

* Clasamentul grupei noastre 
înaintea medului de ari s
L
1 
X

Astăzi, med oficial șl pentru 
reprezentativa de tineret * 
României în „Cupa Balcanică" ; 
formația noastră intîlnește la 
Tîrgoviște, în meci retur, echi
pa similară a Bulgariei (în tur, 
la Kazanlîk, 1—1). Lotul „cade- 
ților“, pregătit de antrenorii 
Cornel Simionescu și Viorel 
Kraus, a parcurs, din momen
tul convocării, un program d» 
pregătire 
refacere, 
namente 
tehnic și 
lipsit firește și analizele jocu
rilor amicale pe care tinerii 
tricolori le-au susținut cu for
mația Videoton și cu reprezenta
tiva U.R.S.S.. la Odesx La ora 
cînd apar aceste rînduri. pre
gătirile sint practic încheiate, 
antrenorii comunicîndu-ne șl 
formația cu care vor Începe jo
cul. Iat-o : CRISTIAN — L 
MARIN, ENE, ST AN CU. ELI- 
SEI — IGNAT. VAMANU, TI- 
CLEANU — NUCA. CAMĂTA- 
RU, CERNESCU. După cum a* 
vede, un „unsprezece* total re
maniat față de reprezentativa 
anilor 1976—1977, care a dee- 
chis pirita spre cițtigare» seriei 
„Cupei Balcanice*, cu excepția 
căpitanulifl echipei. Stance ; un 
unsprezece" hotărît să se auto-

adecvat (luni — zi de 
marți — două antre- 
— cu caracter fizic, 
tactic) din care nu au

depășească nu numai pentru a 
obține un rezultat favorabil, al 
și pentru a demonstra că s* 
poate conta pe el în noua edi
ție a campionatului european 
destinat echipelor de tineret, 
alături de echipele similare al* 
Ungariei și Turciei.

Din tabăra oaspeților aflăm 
că, deși ane unele semne de în
trebare la unele posturi, tînărul 
antrenor Ilristov Antonov ne-a 
comunicat următoarea formați» 
probabilă : VELINOV — IL- 
CEV, MARIN O V, IOVCEV, 
CEAVDAROV — D. MINKOV, 
NAIDENOV, SVETKOV — 
CONSTANTINOV, VF.LICIKOV, 
SIMIONOV. Jucătorii bulgari 
au sosit luni după-amiază la 
Tirgovlște, efectuînd ieri două 
ședințe de antrenament com
plex.

înaintea ultimului joc din se
riile calificării, reprezentativa 
României are acumulate, în cla
sament, 5 puncte (2—0, la Sam
sun, eu echipa Turciei, 1—1, la 
Kazanlik, eu Bulgaria, 3—0 pria 
neprezentarea echipei Turciei la 
București, la 22 martie ax.).

Meciul este programat pe Sta
dionul Municipal, cu începere 
de la ora 18, și va fi condus 
de Iugoslavul V. Manoilovski,

ASTlfl, SELECȚIONATA CLOJ-NAPOCA - LOTOL OLIMPIC

iir.br*- 
trieord 
ia 1» 

al Fa-

ȘTIRE.
I
!2H
2111 
2111

1211
n-a

2 2
2 1
2 1
2 8

•
1
1
2

8
8
8
8

sînt progra
mate partidele etapei a 3-x

• MECIUL SPOITUL STTDW- 
ȚKSC — ajs.a. ro. mures, pro
gramat !n etapa de duminici a 
Diviziei A. se disputa pe sta
dionul Republicii cu Începere de 
la ora ÎL In deschidere, de la 
ora 9,13, este programată tntftni- 
rea de juniori dintre formațlD» 
celor două cluburi.
• DERBIUL DINAMO —

STEAUA, din aceeași etapă, va 
avea loc duminici pe stadionul 
„23 August-, de la 1TJ». Partida 
echipelor de juniori va avea loc 
pe stadionul Dinamo, de ia oca 
18,31.

FOTBAL PENTRU ELEVI
Școala generali și Liceul 

ca program de fotbal dia 
București, str. Dridului nr. 
2, sectorul 8, primește elevi 
talentați pentru clasele de 
gimnaziu și liceu.

înscrierile se fac in urmă
toarele perioade :

• pentru clasele * IX-a
și V—VIII : 16—19 iunie ;

• pentru clas* a XI-* : 
1—2 iulie.

La înscriere, elevii vor 
prezenta următoarele docu
mente :

• pentru clasele * IX-a 
și a XI a ;

— fișa tip de
— adeverința 

MS 58 ;
— adeverința

înscriere ; 
medicali tip

medicală e- 
Iiberată de dispensar, care 
va cuprinde și rezultatele

probelor hepatice d cardio
vasculare ;

• pentru clasele V—VIII :
— adeverința medicală e~ 

liberată de dispensar, care 
va cuprinde rezultatele pro
belor hepatice s cardio
vasculare ;

— carnetul de elev e» ri
tuali» la învălătuci.

Susținerea probelor 
titudini :

• pentru clasa a 
28 și 21 iunie ;

• pentru clasa a
3 și 4 iulie ;

• pentru clasele V—YIH : 
19 iunie, examenul medical 
(eliminatoriu), iar probele 
practice în 24 și 21 iunie.

Informații — la secreta
rei. 67 03 35).

de ap-

IX» :

Xl-a :

riat

LOTO - PRONOSPORT
UN CADOU FRUMOS — 

O EXCURSIE CISTIGATA LA 
TRAGERILE EXCEPȚIONALE 

LOTO ȘI PRONOEXPRES
Numai în luna aprilie a^e. — 

la tragerile excepționale Loto țrt 
Pronoexpres — numeroși ptartl- 
cipanți au cîștigat excursii peste 
hotare pe diferite și atractive 1- 
tinerarii.

Astfel, o excursie dublă fn 
TT.K.S.S. — Finlanda sau R. D. 
Germană — Berlinul Occidental sau 
R. P. Bulgaria — R.S.F. iugo
slavia la alegere șl diferența tn 
numerar pînă la 25 000 ’ '

SZOCS VILMOȘ din 
Jud. Brașov, felecan 
VI AN din Cluj-Napoca și 1 
ANDREI din Tg. Secuiesc, 
Covasna.

Sportul

lei au
CorPea, 
OCTA- 

FODOB 
i, jud.

INFORMEAZĂ

O

In

O excursie tn UJIA.S. — Fin
landa sau R. P. Ungară — Aus
tria (de cîte un loc) sau R. D. 
Germană (de două locuri) la a- 
legere șt diferența în numerar 
pînă la 15 000 lei au câștigat :

FAUR TEODOR din Doncenl. 
jud. Arad șl TAMAȘ MATILDA 
din Orașul dr. Petru oroza, jud. 
Bihor.

De asemenea, au obținut 
excursie în R. P. Bulgaria 
R.S.F. iugoslavia șl diferența 
numerar pînă la 10 000 lei :

ANGHEL CONSTANTIN <fin 
Pitești, ANIȚEI DUMITRU din 
Dorohol, jud. Botoșani, CALU- 
GARU EMILIAN din Vlădenl, 
jud. lași, MARKUS MARIANA 
din Sibiu, AMBROZIE MELANIA 
MATILDA din București șl NI
COLA ION din București.

NU UITAȚI ! Participlnd ș! dv. 
la tragerile excepționale Loto șl 
Pronoexpres aveți posibilitatea 
de a întreprinde frumoase și In
structive excursii peste hotare 1 

Tragerea Pronoexpres de as
tăzi va fi televizată Ia ora 18,20.

ROMANIA 3 2 1 9 7—1 1
Turda 4 112 4-6 3
Bulgaria 1112 3—6 2

ta cealaltă griRiă i-a dlspo-
t ua singur med : Gceda —

Astăzi, la oca 1630. P» Sta
dionul Munidpel din Cluj-Na- 
poca, lotul olimpia tntilneșta, 
într-ua med de verificare, com
binata .U* — OFJL Ouj-Na- 
poea. Olimpicii vor avea tn față 
o echipă puternică, ded un 
foarte nimerit partener d» joc. 
Pentru intllnirea de astăzi, lo- 
tiM olimpie — antrenat d» C. 
Drăgașla — va beneflda d» ur-

mătorii jucători : Buca, Wind! 
(portari). Anghellni, Nicola* 
(Gloria Buzău), Agio, Tilihoi, 
Barna. Luenjă, Bărbulescu (fun
dași), Leac, Stoica, Iovănesca, 
najnal (mijlocași), F. Grigor*, 
Mulțescu, Fanici, D&nilă. ChU 
hala (ataaanți). în acest lot nofl 
convocatf sint Iovănescu, Stoica. 
Nlcolae, Anghellnl și lipsea* 

Lung, B. Grigoro, Nedelcu H> 
caro an trecut la lotul A.

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND

Al VĂZU BUZOIE1
FEfilCIIL-

Nu fua daca, intre suteăa 
_  AecSun 1» care am asistat, aaa 
simps vreun oraș trăind „marela 
derbș* așa cum p-a trăit BuzăM 
partida cru-'»'.ă a echipei sala, 
Glor-a— a O ploaie rea. reea, 
pticticoas* — ea da noiembrie — 
cădea da multa ore pesta oraș. 
Credeam că jumătate da radio» 
va fi goL Da. de unde f Pesta 
1S888 de oameni ae Îngrămădea» 
tn tribunele, tip stadion britanic. 
Afară, alp 7—4988 dc oameni sa 
făcuseră pEctul lingă megafo»- 
nele care tranrmilr** relatarea 
integrată a crainicului buzoian. 
Ion Ghițâ. Când ta apropia» 
de stadion, un vuiet e» do»ă 
ecouri. parcă. ta tntlmplna : 
Glo-rt-a 1 Glo-rt-a 1 încurajarea 
feridplor posesori dc tocuri din 
tribune era reluată de miile dc 
suporteri de Lingă megafoane. • 
Organizare fără reproș, realizat* 
cu mari eforturi ale gazdelor. 
Î Jocul, o mare probă de spor-

vitate ! $1 Gloria șl F C SL-ul 
s-au ompat de fotbal, nu de pi
cioarele adversarilor. Brav» Io» 
Ionescu : Bravo Gheorgba Con
stantin 1 N-ati citat, nlrl ea an
trenori, că fenta p driblingul, șl 
pasa, și șutul v-au Înălțat In ochii 
spectatorilor ca jucători 1 Gloria, 
formație mal tinără, plină de a- 
vînt, dar un avânt glndit șl con
trolat — dacă acceptați formula
rea. F.C.M.-U1 mal rutinată, mal 
calmă. Top cel 22 de jucători au 
luptat pin» Ia epuizare pentru re
zultai. dar mal intli au vrut șl au 
reușit să joace fotbal ! • Juniorii 
— Ivana la gazde. Vlad la gălă- 
țenl — n-au fost supuși acelui 
trucaj de schimbare. Pentru că 
s-au arătat veritabili titulari 1 » 
Cd mal buni. In marele derby, 
m s-au părut : Simion, Negoescu,

Tact» ri — mal eu seamă — 
Ghizdeann. td jucător de • re
zistență remarcabilă, apărând pa 
tot terenul, acolo unde trebuia șl 
rlnd trebuia — de la Gloria, șt 
Oană, un veritabil cascador, au
tor al unor sărituri acrobatice șl 
eflcaca, Constantinele», B. Dan și 
— da. sigur că da — Oblemenco, 
eet mal periculos atacant al 
rr m-.iii.i • Arbitrajul lui N. 
Georgescu (București) fără reproș 
M da minute, din păcate cu • 
ringuri esențială excepție șl toc
mai la decizia hotărâtoare, dicta
re» penaltyulul : intervenția de 
degajare a balonului a lui Cost- 
stantinescu, In fața Iui Stan, n-a 
fost fault, jucătorul buzolan n-a 
avut avantaj in luptă, de car» 
să-l fi privat acțiunea gălățeanu- 
luL La tușe „oficiau* dd arbitri 
evident mai buni, mal apreclațl 
dedt „centralul* — C. Dinulescu 
(București) șl L Chlllbar (Pi
tești) ... • Chiar șl fără lovitura de 
la U m„ credem noi. gazdele nu 
pierdeau partida. Pentru că, tn 
repriza a doua, prezența ofensivă 
a gălățenilor era tot mal spora
dică, tot mal discretă. » Cu 4 
puncte avans. Gloria s-a distanțat 
acum hotărâtor tn lupta pen
tru Intrarea în Divizia A. Pro
movarea, in lupta cu un centru 
care dovedește și el mare dra
goste pentru fotbal, Galațiul. 
constituie cel mal frumos dar 
pentru buzoienil, mii șl mii, care 
se întorceau fericiți, duminică la 
prînz, la casele lor.

Eftimie 1ONESCU

mal tone nervii (adt et ctt șl An
trenorii) in momentele de înaltă 
tensiune ale tntUniril și dacă ar
bitrul Gh. Avram — P. Neamț, 
n» greșea de două ort, decisiv. 
Prima dată tn mia. 30, clnd, la 
o fază in careul oaspeților, a 
fost dictată o lovitură de la 11 
metri (decizie cu temei regula
mentar) dar totodată șl elimi
narea nejustificată a jucătorului 
N. Ioneacu pentru tm simpla 
fault de joc comis asupra iul 
Țevi (decizie pripită. influențată 
șl de reacția ușor teatrală a ju
cătorului bucureștean, care șl-a 
revenit dealtfel destul de reped» 
șl fără urmări din așa-zisa stare 
critică). A doua oară, tn min. 33, 
eind oaspeților le-a fost refuza» 
un gol perfect valabil (pentru 
un ofsaid Imaginar) înscrie d»
Rădulescu. Ar fi fost atunci 2—L 
Dar a rămas 2—1 pentru Progre- 

eul Vulcan, iar Metalul a continue» 
să joace timp de aproape două 
treimi din med cu un om mal 
puțin fa teren. Șl, totuși, chiar 
șl ia aceste condiții, oaspeții a» 
lost acela oare au dominat o» 
Insistență in repriza 
dar fără consistența șl 

necesare finalizării. (M.
secundA, 
vigoarea 
I.).

RAPIDIȘTU R AD MAI CREZUT 
IN ȘANSA LOR...

NECAZUL ANTRENORULUI PIGULEA

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

LOTO DIN -------------137130 MAI
Extragerea I : 56 64 16 10 63 15

iQ M 2 14 86 40.
Extragerea a n-a : 89 53 3 27

60 23 49 68 50 81 62 9
Extragerea a m-a : 70 12 22 M

11 56
Extragerea a IV-a : 47 58 17 26

46 43
Extragere* a V-a: 39 40 60 7 18 01

FOND TOTAL DE CIȘTIGUBI S 
933.527 lei

Plata cîștlgurilor se va face 
în Capitală începtnd din 13 Iunie 
pînă la 38 Iulie, în țară aproxi
mativ din 1* iunie pînă la 38 
iulie 197» inclusiv, Iar prin man
date poștale aproximativ din 1£ 
iunie 1978.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 28 MAI 1978
Categoria 1 (13 rezultate) 

variante a 10.988 lei ;
Categoria 2 (12 rezultate) 

variante a 601 lei •,
Categoria 3 (11 rezultate) 3. 

variante a 89 lei.

La clteva minute după ternU- 
naraa partidei de la Craiova, 
dintre Electrop utere din locali
tate șl liderul seriei a H-a (Chi

mia Rm. Vîlcea), Încheiată cu 
victoria surprinzătoare a gazde
lor (1—0). l-am surprins pe tlnă- 
rui și priceputul antrenor ai 
vâlcenilor, cu lacrimi in ochi în 
fața vestiarului echipei sale. De 
ce lăcrima Marcel Pigulea 7 Pen
tru că echipa sa nu-1 respectase 
staturile, pentru jocul slab prac
ticat kt prima repriză șl mal 
ales pentru ratările Incredibil» 
din repriza secundă, când In si
tuații de singuri cu portarul, 
înaintașii sM s-au pierdut, tră
gând pe lingă poartă sau în bra
țele portarului. Mance» Pigulea 
se aștepta la mal mult din par
tea lui Savu, Cincă, Teleșpan. C.
Nicolae, Stanca șl alții, toți com- 
poritodu-se sub nivelul așteptat.

V. IORDACHB

ClND ARBITRUL VREA
SA SE... REMARCE

16.25
356,25

1.611,50

partida-derby a seriei 
victoria a revenit, 
se știe, echipei bucureștene

fa 
n-<
cum_ ,_________ . __________
Progresul Vulcan. Dar meritul de a 
fi fost principalii animatori al jo
cului revine fotbaliștilor de la 
Metalul Plopcnl, care n-au fost 

deloc departe de un rezultat de 
egalitate. Dacă șl-ar fi. stăpîntt

a 
după

Meciul pe care echipa de Ungă 
Podul Grant l-a disputat dumi
nică la Giurgiu s-a aflat la polul 
opus celei de la Sibiu. Nu se poa
te spune că rapidiștil n-au lupta» 
cu toată dîrzenia (in special apăra
rea, începlnd cu loniță șl conti- 
nulnd cu Grigoraș, Adrian Dumi
tru, Plrvu șl Niță). Atacul a fost ----- ---------------- j îucidlta- 

comple» 
schimb, 

un jos 
echipă, 

șl bin» 
antrenor

însă inexistent, lipsit de 
te tactică șl ignorând 
jocul pe extreme. In 
F.C.M. Giurgiu a făcut 
„de zile mari*. întreaga 
mobilizată la maximum 
pusă la punct de noul 
Viorel Popescu (fostul jucător da 
la „Progresul*), a răspuns spe
ranțelor Investite de Inimoșii șl 
devotațll săi suporteri, dezlăn
țuind atacuri peste atacuri si a- 
pârtndu-se cu fermitate. Cel 9004 
de giurgiuvenl, aflațl In tribunei» 
stadionului dunărean, șl-au încura
jat cu toată însuflețirea echipa, 
intr-un duel Inegal eu vajnicii 
suporteri gluleștenl, venlți șl et 
în număr de circa 1000, șl car» 
visau măcar un „egal* In aceas
tă decisivă luptă pentru promo
varea din eșalonul secund. Cee» 
ce a lipsit jucătorilor Rapidului a 
fost mal ales suportul psihic. în
crederea în propriile lor forțe, d» 
aid șl confuzia acțiunilor ofen
sive. cit despre arbitrajul lui Gh. 
Racz (Brașov), obiectivitatea ne 
Obligă să recunoaștem că o buni 
parte din cele 90 de minute el a 
stăptnit jocul, dar, la mijlocul 
reprizei secunde, golul marcat iu» 
Ionlță a urmat unul fault la 
portar. Infringerea Rapidului 
este, firește, datorată șl ratării 
celor 3—4 ocazii de gol care au 
aparținut Iul Manea, Cojocara.
Marin Stellan si Neagu.

D. MORABU-SLIVNA



CAMPIONATE • COMPETIȚII
ÎNOTĂTOARELE NOASTRE CONFIRMĂ!

• Care va fi următoarea surpriză a lui Irinel Pănulescu

„INTERNAȚIONALELE" - EVENIMENT IMPORTANT 
AL SEZONULUI ATLETIC 1978

intr-o perioadă etad toți 
înotătorii de pe continent m 
află in primele săptămlni de 
pregătire In aer liber a .exa
menelor din vară" — europe
nele de juniori, la «Ursitul lu
nii iulie si campionatele mon
diale In august — am urmărit 
un interesant concurs interna
tional devenit tradițional : 
.Cupa Capitalelor**, competiție 
deschisă sportivilor de 18 ani 
f> mal tineri si In care teh
nicienii angajează de obicei spe
ranțele olimpice ale orașelor 
respective. Prezența la start a 
unor selecționate puternice din 
Moscova, Budapesta si Praga 
(chiar si Varșovia a aliniat o 
formație masculină redutabilă) 
a sporit evident interesul pen
tru această pasionantă între
cere pe echipe, deși in luna 
mai specialiștii nu se gîndesc 
la recorduri sau performante 
de valoare.

Am așteptat deci să vedem 
in ce măsură vor reuși Înotă
toarele noastre să ne ofere o 
primă confirmare a saltului 
valoric de netăgăduit realizat 
In lunile de iarnă si primăvară. 
Și iată-ne la finele concursului, 
subliniind un frumos succes al 
bucureștencelor — primul de
altfel in 50 de ani de Înot ta 
România — In fața unei for

FINALELE DE JUDO ALE SENIORILOR
AU MARCAT 0 EVOLUȚIE ASCENDENTA

Finalele campionatelor repu
blicane individuale de judo ale 
seniorilor, care au avut toc 
la sfîrșitul săptăminii trecute, 
au cunoscut un incontestabil 
succes ta raport eu ediția de 
•nul trecut

Cu ce s-a detașat de fapt 
competiția înscrisă sub generi
cul „Daciadei" și disputată ta 
sala Dinamo din Capitală 7 Vom 
spune, mai lntli, că nivelul 
tehnic al întrecerilor a-a apro
piat mult de eel al confruntă
rilor internaționale. Numeroa
se partide s-au Încheiat prin 
ippon (înainte de limită), ta 
urma unor procedee tehnice 
finalizate de concurenți eu 
multă siguranță și abilitate. 
Dacă anul trecut majoritatea 
victoriilor prin ippon i-au în
registrat in urma procedeelor 
tehnice de fixare — care gînt 
relativ ușor de realizat — a- 
eum au predominat elementele 
de atac cu un grad ridicat 
de tehnicitate. Revelatoare ta 
acest sens sint partidele finale 
ale celor 8 categorii din care 
jumătate s-au Încheiat prin 
ippon. Dar numai una din cele 
4 victorii Înainte de limită a 
fost obținută prin osae-komi 
(fixare), celelalte fiind reali
zate după finalizarea unor pro
cedee tehnice specifice judo- 
ului modern, competitiv in a- 
rena internațională. Antreno
rul emerit Mihai Botex (Rapid 
Arad) ne-a declarat că jn- 
tr-adev&r la aceste finale ni

„DOINA SPORTULUI ROMANESC ARE MULTI INTERPRET! VIRTUOȘI"
(Urmare din pag. I)

Curcani ș.a. fac o bună propa
gandă oinei. Ne bucură toate 
acestea, dar ne și obligă. Fla
căra jocului nostru național nu 
l-a stins, deci, și cu atît mai 
mult avem acum convingerea 
că ea va rămine veșnic aprinsă.

— Ce ne puteți spune 
despre noul sezon eompeti
țional 7

— In ce ne privește, pornim 
de pe poziții deja cucerite fi 
consolidate. In afara programu
lui eompetițional, în care in
cludem „Cupa României", Cam
pionatul republican, dispunem 
tn momentul de față de un 
număr Însemnat de întreceri 
care se adresează cercurilor ce
lor mai largi de tineri : „Cupa 
speranțelor", Cupa U.T.C., Cu
pa sindicatelor, Cupa liceelor 
agricole, Cupa agriculturii, Di- 
aamoviada. Și încă nu am e- 
puizat Înșiruirea lor

— Se poate lesne consta
ta, chiar șl din această e- 
numerare, că nu ducem lip
să de competiții. In ee con
stă preocuparea activiștilor 
federației pentru ea In eta
pele de masă ale întrecerilor 
să fie angrenate cit mai 
multe echipe 7 

mații moscovite, depășită fără 
drept de apel. Deși marcate e- 
vldent. ca d adversarele loc. 
de eforturile antrenamentelor 
de mare intensitate pe care le 
efectuează zilnic, deși incomo
date vizibil de vremea total 
nefavorabilă, care le-a anulat 
practic Încălzirea pentru Între
cere, sportivele noastre au do
vedit calități de veritabile lup
tătoare, victoriile lor fiind o 
urmare directă a acumulărilor 
dobîndite in lunile precedente.

începe așadar să se profi
leze tot mai clar o viguroasă 
echipă feminină a României, 
ta care alături de cîteva valori 
certe (Bunaciu, Pănulescu, Cos- 
tea) se apropie tot mal mult 
de consacrare citeva tinere d 
talentate Înotătoare (Anasta- 
sescu, Parascliiv, Alexe, suro
rile Carmen si Denisa Mihăilă). 
De felul in care — încurajate 
de acest nou succes — aceste 
fete talentate si ambițioase vor 
ști să se mobilizeze d să se 
pregătească la cel mal înalt 
nivel va depinde ta cea mal 
mare măsură reprezentarea dt 
mai demnă a natației românești 
ta marile concursuri ale ar
mii uL

Competiția la care ne refe
rim ne-a mai oferit Insă d o 
foarte plăcută surpriză la .ca

velul tehnic a fost netadsiss 
superior celui de anul trecut**.

Deosebit de trabucurilor «stc 
fi faptul ci pe Ungi numind 
mare de Analiști — ptai gt la 
„semigrea" (t «grea* au fost 
nu mai puțin de 48 de sportivi 
— ta lupta pentru tatHetate 
s-au aflat mulți eoncurențl eu 
șanse foarte apropiate de a 
îmbrăca tricourile de campi
oni. Bunăoară, la «superușoa- 
ră" pe lingă cunoscuțil judo
ka A. Szabo (Dinamo Buc.), 
ȘL Pop (Dinamo BvJ și Gh. 
Bortoș (I.O.B. Balș) au con
curat neașteptat de bine fi L 
Domnar (Dinamo Buc.), N. 
Ghimpău (Olimpia Buc.) fl V. 
Roșu (Dinamo Bv.). La «seml- 
ușoară* va fi dificil de ales 
dintre C. Niculae fl M. Nuțu 
(Dinamo Buc.), N. Vlad (Ni- 
tramonia Făgăraș), G. Sburlea 
(Olimpia Buc.), B. Onodi fi L 
Endoș (Constructorul M. Ciuc). 
Dacă l-am mai adăuga — la ace
eași categorie — pe AL Fillp 
(Dinamo Bv.), L Nyari (Rapid 
Arad), D. Delta (I.E.F.S.) fi 
pa al ți sportivi bine cotați a- 
vem imaginea edificatoare a 
creșterii valorice a unui În
semnat număr de eoncurențl la 
aproape toate categoriile. Re
zerva c avem față de «semi
grea" fi «grea* unde, deși au 
apărut mulți eoncurențl, aa 
rimas ta competiție după to
rurile eliminatorii aceiași spor
tivi nelipsiți de mulți ani—

— Trecerea la o calitate nouă 
— idee elaborată de secretarul 
general al partidului — are a- 
plicabilitate și ta munca fede
rației noastre. Ne-am propus, 
ta primul rtad. nu să mărim 
numărul competițiilor ei, aces
tea pe care le avem, sâ le des
fășurăm cu participarea tuturor 
elevilor, muncitorilor, militari
lor care Îndrăgesc jocul de 
oină. Atît activiștii federației, 
cit și cei ai comisiilor județene 
urmăresc cu precădere ca eta
pele pe clase, pe ani de stu
diu, pe unități de producție fi 
cooperative agricole, pe asocia
ții sportive să fie ta centrul 
preocupărilor. Totodată, in
tensificăm jocurile demonstra
tive. de popularizare, eu parti
ciparea televiziunii ; ne propu
nem să continuăm organizarea 
de tabere și centre de învățarea 
jocului de către pionieri și șco
lari, să edităm noi afișe meto
dice, pliante, să folosim mal 
Intens filmul documentar. Nu
mai astfel vom avea garanția 
că oină se răspîndește fi că 
valoarea jucătorilor creste.

— Primim scrisori la re
dacție din care reiese că a- 
nii copii, firește elevi, vor 
să Învețe oină, dar a-au de 

pitolul Pănulescu**, care Începe 
să intereseze tot mai mult lu
mea natației românești. Scriam 
In urmă cu citeva zile că eleva 
tai Mihai Mitrofan se antre
nează intens (zilnic 12—14 km) 
intr-un bazin acoperit de 25 de 
metri. Vinerea trecută a avut 
programată una din ședințele 
.tari** ale săptăminii ; simbătă 
a venit la concurs lntr-un ba
zin descoperit de 50 m d parcă 
sfidind toate legile acomodării 
a corectat eu două secunde re
cordul țării la 200 m liber 
(2:09,66), lntrectadu-le, tatr-o 
joacă parcă, fără cel mai mic 
efort vizibil pe fața ei, pe re
cordmana Cehoslovaciei, He
lena Hladka (care a ciștigat 
.suta** In 59,40 — record) și pe 
sovietica Dina Schmit, partici
pantă la europenele de se
niori de la . Jonkoping. Irinel 
a avut o evoluție asemănătoare 
d duminică dimineață, in cursa 
de 200 m mixt eînd și-a lăsat 
adversarele să se agite pe pri
ma porțiune a întrecerii, pen
tru a le învinge apoi cu un 
finiș irezistibil. De fiecare dată 
recordmana d-a dozat foarte 
bine eforturile, respectînd întoc
mai graficul alcătuit de Mihai 
Mitrofan. Care va fi următoa
rea surpriză a lui Irinel 7

Adrian VASUU

Dinamovistul bucure }te an Ar
pad Szabo (stingă) îl învinge 
spectaculos pe M. Zamfir (Vo

ința Focțani)
Foto : N, DRAGOȘ

Ia Încheierea acestor suma
se aprecieri se cuvine si evi
dențiem pe unii dintre antre
norii care au contribuit, prin 
strădaniile tor, la pregătirea 
sportivilor : 8. Lucea (Dinamo 
Boc.), M. Botez (Rapid Arad), 
AL Vasile (Dinamo Bv.k L 
Gali (Constructorul M. Oue), 
n. Georgescu (CJ5.M. Borzești 
— municipiul Gh. Gbeorghiu- 
Dej), ȘL Vodă (Universitatea 
Chij-Napoca) fi C. Bordea 
(Politehnica Iași).

Costin CHIR1AC

ia cine primi noțiunile ele
mentare.

— Lucrurile, ta unele județe, 
așa stau. Dar ta nld un caz si
tuația nu este generală. Noi 
organizăm an de an cursuri 
pentru pregătirea de instructori 
ai jocului de oină, unde vin și 
profesori de educație fizică. 
Trebuie, pe de altă parte, să 
recunoaștem că nu am făcut 
suficient pentru ca toate cadre
le didactice care predau educa
ția fizică să aibă și noțiuni, 
fie chiar generale, privind oină. 
Sperăm să găsim Înțelegere la 
Ministerul Educației și Invăță- 
mtatului, astfel ca in planurile 
de tavățămint ale liceelor pe
dagogice și ale facultăților și 
secțiilor de educație fizică să 
fie incluse și noțiuni despre 
jocul de oină. Vom avea, ast
fel, garanția că viitorii dascăli 
ti vor putea învăța pe copii 
jocul național românesc.

— Pe linia tmbunătătirii 
regulilor de joc, știm că a 
fost elaborat un nou regu
lament al jocului de oină. 
Ce aduce el nou 7

— Noul regulament, editat 
lntr-un tiraj de masă, va con
tribui la răspindirea cunoștințe
lor despre oină și la dinamiza

Jubileul „internaționalelor" de 
atletism ale țării noastre și, ta 
paralel, concursul republican de 
primăvară al seniorilor vor avea 
loc pe Stadionul Republicii (o 
singură dată. In 1963, C.L au 
rost găzduite de alt stadion, cel 
din Poiana Brașov). întrecerile 
▼or Începe simbătă, la ora 14,30 
p vor continua duminică, de la 
ora 16. Duminică dimineață. pe 
elrcuitul—tradițional — de pe str. 
Maior Coravu, se va desfășura 
concursul mărșăluitorilor, pe 2f 
km.

ta întrecere eu etțlva atlețl va
loroși d. peste hotare, sportivii 
noștri trebuie să arate nivelul a-
uns in pregătire și să obțină re-

ACTUAUTATEA AUTOMOBILISTICA
• ta „Raliul Volan-, etapă ta 

„Cupa Păcii șl Prieteniei-, eu 
142 echipaje din opt țări la start, 
primul loc in clasamentul gene
ral Individual a fost cucerit de 
echipajul condus de Perjancs 
(Ungaria) pe Renault S Alpine. 
Cele patru echipaje românești au 
obținut locul doi — pe mărci de 
mașini ; locul J — pe cluburi șl 
locul șase — pe națiuni. La clasa 
1300 cmc, din SS de echipaje, re
prezentanții noștri au ocupat. în 
ordine, locurile 20. 21. 23 și M: 
Nlstor—Tiț, Ștefan—Simloneseu, 
Glndu—Iordănescu, Banca—zăr- 
nescu.
• Cinci echipaje românești au 

plecat luni din țară pentru a 
participa la „Raliul Gunaedin- 
(Turcia), etapă ta Campionatul 
Balcanic de raliuri : lancovid— 
Veseanu. Ionescu—Tutunaru, D. 
Motoc—C. Motoc (pe R. 12 Cordi
al), Olteana—Scobal, Ballnt—Pa- 
naite (pe Dada 13001.
• ta cea de a doua etapă a

Astăzi, la Snagov
CELE MAI BUNE CANOTOARE ALE ȚARII 

IN ÎNTRECERE PENTRU 6 TITLURI
Astăzi vom cunoaște noile cam

pioane ale țârii la canotaj. Înce
pute de Ieri, eu seriile probei de 
dublu vîsle, Întrecerile actualei 
ediții continuă astăzi eu eele sase 
finale programate, de la ora I 
dimineața, ta Snagov.

ta patru din cele șase curse — 
simplu, dublu vîsle, 2-f.e. fl 
♦4-1 vîsle — vom asista ta dispute 
Interesante, care vor atrage ta 
start tot ce are mal valoros la 
această oră canotajul feminin. La 
♦4-1 rame sînt înscrise doar I 
ambarcațiuni (nld una de la
VOINȚA CLUJ-NAPOCA Șl DINAMO CONDUC IN 

„CUPA FEDERAȚIEI- LA POLO
S-au încheiat întrecerile din 

prima parte a «Cupei Federa
ției* Ia polo. Iată rezultatele din 
ultimele trei etape și clasamen
tele respective :

seria I : crișul Oradea — 
Voința Cluj-Napoca 8—12 ; Rapid 
București — Industria linii IC—2 ; 
Progresul Oradea — Rapid Arad 
»—8 ; Ind. Unii — Crișul — 10—8 ; 
Rapid Arad — Rapid Buc. 5—7 ; 
Voința — Progresul 12—2 ; Voința 
— Ind. Unei 17—3 : Crișul — Rapid 
Arad 14—12 ; Rapid Buc. — Pro
gresul 5—8(1). Clasament : 1. 
Voința 18 p ; 2. Progresul 7 p ; 3. 
Rapid Buc. I p ; 4. Crișul 3 p ;
5. Rapid Arad 2 p (41—44) ; L 
Ind. UnU 2 p (23—59).

seria A n-A : c.ș. Școlarul 
București — Mureșul Tg. Mureș 
f—3 ; Politehnica Cluj-Napoca — 
A.S.K. (fostă C.N.U.) Buc. 6—7;

ȘTIRI DIN CICLISM
«APTA.MÎNA TRECUTA, alte 

două centre din țară, Tg. Mureș 
fi Cluj-Napoca, au găzduit dis
pute ale cicliștilor juniori, ta 
cadrul Interesantei competiții 
„Cupa orașelor*. De ta bun în
ceput trebuie menționată exce
lenta comportare a reprezentan
ților Brăilei. Astfel, ttaărul M 
Mârglneanu a participat ta Tg. 
Mureș la • probă de fond, tar la

rea jocului ta sine. Păstrtad e- 
lementele structurale de bază, 
de execuție tehnică și tactică 
ta teren, ei Înlătură unele Ine
galități intre jucătorii de la 
prindere și cei de la bătaie, u- 
neie confuzii sau interpretări 
de arbitraj. In această direcție 
au fost și păreri care au ple
dat pentru „stilizarea" jocului 
și ruperea activității competi- 
tionale de masă de cea de per
formanță, opinii pe care nu Ie 
putem accepta. De asemenea, 
ne propunem să veghem la 
păstrarea elementelor tradițio
nale care fac să strălucească 
jocul nostru național, astfel ea 
oină să rămină oină.

★
Din convorbirea purtată cu 

președintele Federației de spe
cialitate a reieșit că se urmă
rește înființarea. In toate satele 
ti comunele patriei noastre, a 
unor echipe de oină. Faptul nu 
poate fi decît Îmbucurător. 
Leagănul oinei a fost dintot- 
deauna satul. „Dacă copiii sate
lor noastre vor ști să joace oină 
— ne-a spus în Încheiere to
varășul general-maior L. Mar- 
tiș — sîntem siguri eă acest 
frumos sport își va răspîndi tot 
mai mult aria de euprindere". 

zultate de bună valoare, planifi
cate pentru acest important mo
ment al anului eompetițional 1978, 
dominat, precum se știe, de cam
pionatele europene, din august- 
septembrie, de la Praga.
• Simbătă, la Miskolc, va avea 

loc un concurs de maraton, la 
care iau startul și Gh. Motorca, 
M. Vlcol, D. Gruia și Gh. Bu
ruiană.
• La sftrșitul săptăminii, ia 

Sofia se va desfășura tradiționa
lul concurs internațional al zia
rului „Narodna Mladei*. Printre 
eoncurențl se vor afla și cițlva 
tineri atlețl români : Maria Ba
dea, Daniel Grasu, Mihai Ene, Ti- 
beriu Goia, Mihai Bără etc.

campionatului republican de vi
teză pe circuit, desfășurată la Tl- 
aalșoara, pe primele locuri, în or
dinea celor șase clase, s-au si
tuat : 1. N. Leu (Cetate Deva),
2. C. Văideanu (U. Tricolor), 3.
A. Pop (ERA Baia Mare) ; 1. M. 
Buses cu (U. Tricolor), 2. C. Ser- 
ghlescu (U. Tricolor), 3. T. Budu 
(CSU Brașov) ; 1. B. Colesnic 
(TTA Timiș). 2. V. Marcov (ITA 
Timiș) ; 1. Șt. lancovid (I.A.P. 
Dada), 2. E Ionescu (U. Trico
lor), 3. C. Bechea (ITA Timiș) ; 
L W. Hlrschvogel (ITA C. Seve
rin), 2. Gh. Neagu (Politehnica 
București). 3. M. Șanta (LA.P. 
Dada) ; L N. Grigoraș (I.A.P. 
Dada), 2. A. Bellu (I.A.P. Da
cia), 3. D Motoc (Tractorul Bra
șov). Clasament general : 1. Șt. 
lancovid (R. 12 Gordini), 2. N. 
Grigoraș (Dacia 1300), 3. E. Io
nescu (Dada 1300), Echipe : L 
LA.P. Daria, 2. Unirea Tricolor,
3. LTA. Timiș (P. ARCAN).

Steaua și Dtaamo !), tar finala de 
H-l se va disputa doar Intre 
sportivele de la Dinamo, Viitorul 
• Voința- Pentru prima oară se 
vor afla la start canotoarele din 
totul de perspectivă alcătuit în 
urmă eu doi ani. Ele vor con
cura, sub culorile clubului Viito
rul, ta 5 din eele t finale ale 
programului. La sftrșitul con
cursului se va face și selecția 
pentru Iotul ce ne va reprezenta, 
la finele acestei săptămînl, la 
tradiționala „Regată Moscova*

Progresul București — Dinamo 
3—3 : A.S.E. — Școlarul 9—9 ; 
Dtaamo — Politehnica 9—3 ; Mu
reșul — Progresul 1—12 ; Mureșul 
— A.s.E. 4—13 ; școlarul — Dina
mo 2—8 ; Politehnica — Progresul 
2—6. Clasament: 1. Dinamo Ip; 
1. Progresul 8 p ; 3. Școlarul 6 p;
4. A.S.E. 5 p ; 5. Politehnica 2p;
6. Mureșul 0 p.

Returul competiției va începe 
la 2 iulie, iar finala este progra
mată pentru data de 17 august.
• ta prima etapă a seriei a 

n-a din Divizia A s-au înregis
trat următoarele rezultate : Rapid 
Arad — Politehnica Cluj-Napoca 
f—6 (3—0, 3—2, l—o, 2—4) ; Pro
gresul Oradea — Mureșul Tg. 
Mureș 10—3 (2—0, 5—1, O 2, 3—0); 
C.Ș. Școlarul Buc. — Ind. linii 
Timișoara 10—3.

Cluj-Napoca ta o eursă pe cir
cuit și c alta de fond și ta toate 
trei s-a clasat pe primul loc. 
Ceva mai echilibrată s-a dovedit 
a fl lupta la categoria juniori 
■uri. La această categorie, la 
Tg. Mureș, pe primul loc s-a 
clasat E. Jebeleanu (Timișoara), 
ta timp ce ta Cluj-Napoca cursa 
pe circuit a revenit lui I. Vin- 
uiâ (Ploiești), Iar proba de fond 
tal Gh. Dânilă (Petrolul Ploiești). 
Iată cum arată clasamentele gene
rale ale „Cupei orașelor* după 
I etape ; juniori mici — L. Gh. 
Florea (București), 2. I. Radu 
(Brăila) 3. FL Coman (Bucu

rești) ; echipe : 1. București, 2. 
Brăila, 2. Voința București ; ju
niori mari : 1. I. vintilă (Ploiești), 
X Fl. Chițu (Ploiești), 3. Gh. Ma
rinescu (Voința București) ; echi
pe : 1. Ploiești, X București, 3. 
Petrolul Ploiești.

CEI MAI BUNI cicliști juniori 
din Capitală au luat startul, la 
sfîrșitul săptăminii trecute, ta 
campionatul municipal de fond, 
disputat în cadrul „Daciadei*. Aler
gările au avut loc pe șoseaua 
București — Alexandria, pe 40 
șl respectiv 80 km și au fost cîș- 
tlgate de Al. Dumitru (Olimpia) 
lh 12:00 — Ia juniori mici șl A. 
Plugarii (Voința București) 
2h 10:03 — ta juniori mari.

luni dupA-amiaza a avut 
loc campionatul municipal la 
contratimp pe echipe. Alergarea 
s-a desfășurat pe ploaie, pe auto
strada București — Pitești și s-a 
soldat eu un frumos succes ai 
reprezentanților clubului sportiv 
Olimpia care au reușit sâ cîștige 
titlurile atît la seniori cît și la 
juniori mici. Iată noii campioni : 
seniori — Olimpia (T. Drăgan, I. 
Cernea, A. Tănase. I. Totora) 
M km în lh 53:47 — me
die orară 42,100 km ; juniori mari 
— Voința (A. Plugaru, G. Mari
nescu, N. Tone, T. Radu) 
40 km în lh 01:20 ; juni
ori mici — Olimpia (G. Florea, Al. 
Dumitru. I. Dumitru, C. Petcu) 
28 km tn 32:00.
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/TURNEUL ȚĂRILOR SOCIALISTE" LA SCRIMĂ
Spadasinii noștri n-au păstrat ritmul inițial

LOTUL BOXERILOR ROMÂNI
PENTRU C.E. DE TINERET

Frumoasă, dar puțin scontată 
performanța spadasinilor noștri 
în „Turneul țărilor socialiste" 
de a fi prezenți cu doi trăgă
tori în finala probei individua
le. O calificare directă. Autori, 
Liviu Angelescu și Anton Pon
gracz. Două argumente puneau 
în cumpănă perspectivele tră
gătorilor noștri în această probă 
extrem de dificilă : valoarea cu 
totul remarcabilă a unor con- 
curenți, care aspirau de departe 
la calificarea, fără emoții, In 
finală, ungurii Fenyvesi, Kulcsar, 
Ostrics și Kolczonsy și sovieti
cii Hondogo, Karagian și Mu
rasov și apoi „dispariția", încă 
din preliminarii, a doi dintre 
spadasinii noștri de regularita
te. I. Popa și C. Bărăgan. Șl, 
totuși...

Competiția a debutat promiță
tor pentru scrimerii români. în 
turul I, Pongracz, I. Popa și Zi
daru au terminat în frunte, în 
grupele respective, în timp ce 
Angelescu s-a situat pe locul 
2, iar Bărăgan și Iorgu pe lo
cul 3. In turul II, Angelescu a 
forțat, terminînd pe primul loc, 
într-o grupă din care s-au mai 
calificat, în oțdine, Kolczonay, 
Zidaru și Iorgu, Pongracz a 
trecut și el mai departe (locul 
3). A ieșit din competiție, furnl- 
zînd cea mai mare surpriză a 
probei. Ostrics I Au rămas, de 
asemenea, și doi dintre spor
tivii noștri, I. Popa șl Bărăgan. 
Deci, doar patru români urmau 

aă țintească mai departe.
Comportîndu-se bine în pre

liminarii, Angelescu a ocupat 
poziția a 4-a în eliminări di
recte. în această fază avîndu-1 
ea adversar pe polonezul Uz. 
Reprezentantul nostru a câștigat 
cu 10—9. Apoi a tras cu Kara
gian. Din nou victorie, cu 
10—8. Finalist direct ! Pongracz 
repetă performanța iul Ange
lescu : el dispune, mai intli, de 
polonezul Kozejowski (10—5), 
apoi și de ungurul Papp (câști
gătorul „MonaT'-Ului), cu 10—8.

Ceilalți doi spadasini români 
au luptat curajos pentru a a- 
junge șl ei intre finaliștl. ra- 
tînd însă de puțin această posi-

DUPĂ BALCANIADA DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

bucată de vreme. Cu atlt mai 
mult cu dt echipa a început să 
practice un joc mai comblnatiT 
și mai rapid, iar serviciul a 
devenit în foarte multe situații 
efectiv o armă de atac și na 
doar un mijloc de repunere a 
mingii în joc (în cele trei par
tide susținute, spre exemplu, 
s-au făcut foarte multe puncta 
direct din serviciu). Poate fi 
reținut, de asemenea, jocul bun 
practicat în apărare.

Principalul cîștig înregistrat 
la această competiție — cum 
spuneam — rămîne însă clima
tul / propice de lucru, faptul că 
sextetul român s-a remarcat în 
primul rînd ca ECHIPĂ. O 
echipă care, evoluînd constant 
la nivelul atins în partida ca 
reprezentativa Bulgariei, poate 
obține rezultate superioare. Pen
tru aceasta însă — după cum 
aprecia și antrenorul de lot 
Sandy Chiriță — în perioada 
care urmează trebuie să se îm
bunătățească atacul in viteză și 
eficacitatea blocajului, iar ju
cătoarele verificate la Pernik 
(precum și cele intrate în ve
derile tehnicienilor noștri, dar 
care din motive obiective n-au 
participat la aceste întreceri) 
să elimine momentele 
taxare, de deconectare, 
în clipa în care echipa 
detașat (situații tipice, 
în campionatul nostru).

de re
apărute 
conduce 
dealtfel. 
Un prim 

prilej de corectare îl oferă tur
neul internațional de la Schve- 
rin (R. D. Germană) la care 
echipa noastră participă. înce- 
plnd de astăzi.

TELEX O TELEX • TELEX ® TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Cu prilejul unul 

concurs disputat In Spania, me
xicanul Daniel Bautista, campion 
olimpic, a stabilit cea mai bună 
performanță mondială la marș In 
proba de o oră, acoperind distan
ța de 14,430 km. Pe 20 km, Bau
tista a fost cronometrat In 
lh 23:37,3 ® Cursa de maraton de 
la Dembno (Polonia) a revenit 
atletului polonez Rysz.ard Mars- 
zak, cronometrat pe 42,195 km In 
2h 15:27. • Proba de 3 000 m plat 
din cadrul concursului de la 
Helsinki a fost cîștigată de fin-

1. O.R.S.S.,

Pe planșă, spadasinii români 
bilitate. Astfel, după un 8—10 
cu Murasov, Iorgu a pierdut tn 
extremis, cu 10—11 (!) La Ber
ger, în primul tur de recalifi
cări și se va opri. Zidaru, în 
schimb, după un reconfortant 
10—5 La Jablonowskl. care ne-a 
dat mari speranțe, l-a a avut 
drept adversar pe Papp. înce
putul a fost neinspirat pentra 
Zidaru. care a tatonat prea 
mult Adversarul său a profi
tat alungind la un moment dat 
la 4—1. Zidaru a schimbat tac
tica, a făcut eforturi deosebita 
pentra a reduce din handicap. 
Șl reușește : ajunge La »—0 1 
Apoi, spre neșansa trăgătorulta 
român, ta un atac Oră orizont, 
lama tui Papp I se oprește ta— 
ciorap. Șl pierde la limită I

In finala probei. Uvta Aa- 
gelescu a pornit în trombă. tn- 
registrind trei victori! Ca 
Pongracz. Karagtaa șt Papp), 
lăslnd Impresia că nu va avea 
probleme pentru a se desprinde 
în tiștigător. cu atit mai asuM 
cu cit principalul său comment 
Fenyvessi. pierduse la Karaglao. 
In continuare. însă. Angeieaeu 
n-a mai păstrat ritmul inițtaL 
pierzi nd Ia Ilondogo fl>—5 !) șl 
Fenyvessi (3—5). fiind nevoit

un prilej de repunere a 
în joc. Jucătorii convo- 

i continuare la lot (din- 
prezenți la Pernik doar 
și. parțial. Pop șl Țer-

Cit privește evoluția forma
ției noastre masculine — pentru 
care Balcaniada a însemnat o 
nouă etapă în procesul de pre
gătire pentru campionatele mon
diale din luna septembrie — 
reținem. In primul rînd, criza 
de ridicători de valoare, pre
cum și jocul stereotip (de
modat) desfășurat in aproape 
toate partidele. De aici si ex
plicația lnfringerilor suferite ta 
fata Iugoslaviei și Bulgariei, că
rora nu le-a fost greu sâ gă
sească antidotul pentru jocul 
practicat de voleibaliștii noștri. 
Atacul a fost pregătit aproape 
fără excepție, după aceeași 
schemă tactică, in apărare s-aa 
comis destule greșeli (în spe
cial la dublaj), iar serviciul a 
reprezentat de nenumărate ori 
doar™ i 
mingii 
câți în 
tre cel 
Bădiță 
bea au corespuns) trebuie să 
înțeleagă, în primul rînd. faptul 
că, pentru a se impune, o echi
pă trebuie să evolueze cu totul 
altfel decît a făcut-o reprezen
tativa noastră la Balcaniadă. 
Jocul combinativ și în viteză 
practicat de voleibaliștii bulgari 
și iugoslavi, sistemul defensiv 
bine pus la punct al acestora 
au fost exemplare. Iată dteva 
aspecte la care formația noas
tră masculină (în 
s-a simțit firește 
tovan — folosit 
fiind accidentat, 
Indisponibil), s-a 
tară. Firește, pînă în septembrie 
ar mai fi timp pentru reme
dierea deficiențelor semnalate.

cadrul căreia 
lipsa lui Tu- 
foarte puțin, 

și Dumănoiu, 
arătat defid-

interna-
echipa

landezul Markktt Lalne — 7:54,3, 
urmat de Ari Paunonen — 7:55,1.

HANDBAL • Turneul ‘ 
țional masculin disputat la Ma
drid a fost ciștigat de 
Steaua Roșie Belgrad, care a în
trecut In meciul decisiv cu sco
rul de 25—23 (16—11) formația lo
cală Atletico. • Continutndu-șl 
turneul In R.F. Germania, selec
ționata masculină a U.R.S.S. a 
susținut un meci In compania 
formației S.G. Dietzenbach. Hand- 
baliștil sovletld au obținut vic
toria cu 26—14 (15—9).

ȘAH • în turneul feminin de la 
Plotrkow Trlbunalskl (Polonia), 
după 5 runde, conduce Nina Je- 
sellant (U.R.s.S.) cu 4% puncte, 
urmată de Szmaduska (Polonia) 
— 4 puncte.

• La Nesebar (Bul- 
desfășura tnceplnd 
11-a ediție a tradl- 

.Țărmul soarelui*. 
România,

Biroul Federației române de 
box a stabilit lotul de pugi
list! care vor participa, între 
8 p H iunie, la campionatele 
europene de tineret de la Du
blin (Irlanda). Vor face depla
sarea : Dumitru Șcliiopu (seml- 
muscă). Daniel Radu (muscă).

Angelescu (stingă) ți Pongracz. 
Foto ; V. BAGEAC

sâ ocupe, tn cele din urmă, doar 
locul 4.

Iată clasamentul final : L 
Csaba Fenyvessi (Unzaria) 4 ▼, 
2. Valeri Hondogo (U.R.S.S.) 3 v 
(+7), X Asot Karagian (U.K S.S.) 
3 T (4-4). 4. Liviu Angelescu 
(România) 3 v (—2), X Jeni 
Papp (Ungaria) 1 v. 4. Anton 
Pongraes (România) 1 ▼.

Ari, proba pe echipe Ia flo
retă feminin si spadă.

Tîberiu STAMA

Pe podiumul C.E. ele baschet feminin

2. IUGOSLAVIA, 3. CEHOSLOVACIA
POZNAN, M (prin telefon)- — 

Clșugătoarea celei de a 18-a 
ediții a campionatului european 
de baschet feminin fiind antici
pat cunoscută — reprezentativa 
U.RA,S„ învingătoare pentru a 
14-a oară — interesul pentru în
trecerile din Palatului spectaco
lelor șl culturii a-a limitat la 
celelalte trepte ale podiumului, la 
cam candidau echipele Iugosla
viei, Cehoslovaciei șl Franței. Pri
ma problemă rezolvată a fost 
aceea a medaliei de argint care 
a revenit formației Iugoslave, în
vingătoare tntr-o manieră catego
rică in medul decisiv cu Franța. 
Avtnd-o pe Harta Demșer-Veger 
(pentru a T-a oară la C.X.) tn 
formă excepțională, anturată de 
baschetbaliste complete precum 
Vukița Mitici, Sofia Peklcl, Jorlța 
Djiraskovid sau Dolj ana Malstro- 
vid, selecționata iugoslavă a câș
tigat eu n—«Ș (44—28), dar au 
fost momente etnd a condus șl 
ea S da puncte. Oboseala piese
lor da bază ale echipei Franței

„EVENTUL" LUI HENRY RONO DESCHIDE
NOI PERSPECTIVE ALERGĂRILOR DE FOND
• AVANTAJUL ALHTUDMi. DM MM ALES AVANTAJUL MUNCH |
• UMFI SPECTACULOASE LA ORIZONT i 13
$1 3 M94UTE P 000 M OBSTJ • PE OND

MONDIAL LA 10 000 M I

MINUTE (5 000 M) 
UN NOU RECORD

Ianuarie, tntr-o pe*

PUNCT FINAL IN „PREMIUL l'HUMÂNITE"
Dotlcrul român L Câruțașn

Competiția cicliști «Premiul 
ziarului l'Humanltâ* »-a Înche
iat tn localitatea Aulnay sous 
Bota (Franța), locul întîi în 
clasamentul pe echipe și «Cupa 
Marcel Cachin" revenind for
mației Cehoslovaciei 
55:12, urmată de R. 

mană — 25h 03:00,
Franța — Bh 04:02.

— 24h
D. Ger- 

F.S.G.T.- 
România

TURNEUL DE TENIS
DE LA ROLAND GARROS

YACHTING
garia) se va 
de astăzi a 
ționalei regate
Participă sportivi din 
R.D. Germană, Ungaria. U.R.S.S.

șl Bulgaria.

Ashe — Deart
Marks — 

.4-4, 6-3;t—®. 3 .o, 
— Kmlewitz

Till Cercel (pană). Mihai 
lescu (ușoară), Ștefan 
(semlmijlocie), Floricel 
reanu (mijlocie mică),
Gârgavu (mijlocie) și Ion Joi ța 
(semigrea). Antrenori : Teodor 
Niculescu și Eustațiu Mărgărit.

Nieu- 
Imbre 
Ungu- 
Vasiln

GuP 
faci-
dup*

(Franțolse Qulblier, Irene 
dom, Catherine Malfois) a 
litat succesul iugoslavelor.

Pentru medalia de bronz, 
un med echilibrat, cu dese ră>- 
turnări de scor șl un final ’ ‘ 
tant, foarte tînăra echipă a 
slovaciei a învins pe cea a 
țd eu 67—66 (30—31). Alte 
tate : Polonia — Ungaria 
(31—30), Cehoslovacia — ~ 
96—71 (52—41). La ora la care
transmitem au rămaa de disputa» 
partidele : U.R.S.S. — Ungaria șt 
Iugoslavia — Polonia, care nu 
mai pot Influența poziția prime
lor trei clasate : 1. U.R.S.S., 2. na- 
goslavia, 3. Cehoslovacia.

Ultimele rezultate 
pentru locurile 8—13 : 
R.F.Q. 51—40 (27—21), ___
Suedia 87—02 (35—34). Clasamen
tul final al grupd : 1. - ■
Mp,». Italia I p, 3. R.F.G. 4 
4. Olanda 4 p, 5. Spania I p. 
Suedia 4 p.

Dwnitru STANCULESCU

palpl-
Cehu- 
I'ran- 
rezuȘ- 
70—44 

Bulgaria 
la

în tumeUl 
Olanda —
Spania —

România

î
j

lorii «platourilor înalte* prezin
tă, datorită condițiilor specifice 
de viată la altitudine, modificări 
biologice care le asigură un »- 
vantaj (demonstrat) fată de •- 
lergătoril crescuți șl pregătiți la 
șes, tn privința capacității de 
transport șl de utilizare a oxige
nului (cheia alergărilor de semi
ton! șl fond). Acest potențial 
Inițial superior explică în bună 
măsură performanțele unor Kef- 
no, Jlpcho, Boit sau Rono. da» 
fără o pregătire de specialftata 
la nivelul celor mal ridicați pa
rametri al antrenamentului con
temporan ele n-ar fi fost posi
bile. Exista prejudecata că fon- 
dlștil kenieni se antrenează puțin 
(chiar Klmobwa a declarat că a- 
leargă numai 160 km pe săptă- 
mlnă). Programul Iul Rono ofe
ră explicația adevărată a recor
durilor sale (ușurate, e drept, da 
avantajul ontogenetic). în pe
rioada pregătitoare aleargă 3» 
km in flecare zi, dar toate an
trenamentele se Încheie cu serH 
de 100 m. O dată pe săptămină 
parcurge serii de 800 m In a- 
lergărl cu pantă mică. Iar da 
clteva ori pe lună aleargă 10 km 
tn pantă accentuată. Primăvara 
(sezon competițional In S.U.AJ 
se antrenează 
care zi. după 
alergare de 
antrenament 
la ara li, 10 
Deci : muncă

naturală ._  ______
— 13:08,0 și 13)5,4 I Și.

eurînd mai puțin da 
10.000 ml

de trei ori tn fle- 
stereotipul : 20 km 
durată dimineața, 
specific („bucăți-) 

km alergare seara. 
+ talent + pre- 

(In aceastădispoziția 
ordine I) 
poate, in 
27:30,0 la

Vladimir MOflARU

printre animatorii cursei
(combinata sindicală CIBO Br*- 
șov-Metalul Plopeni) 25h 18:18, 
Olanda — 25h 22:16. Polonia — 
25h 33:55, Iugoslavia — 25h 38:25, 
Irlanda — 25h 42:17, U.R.S.S. — 
261128:04, Bulgaria 26h 29:33

La individual, cursa a fost 
cîștigată de rutierul francez Pa
trice Thevenard, care în cele 
trei etape a totalizat timpul de 
8h 15:39. Pe locul doi s-a cla
sat cehoslovacul Heller, iar lo
cul trei a fost ocupat de fran
cezul Moron — ambii 1a 23 sec. 
Dintre concurenții români s-a 
remarcat Constantin Căruțașo, 
aflat printre animatorii prime
lor două etape.

Cea de-a 3-a și ultima etapă 
a cursei (Amiens — Aulnay 
sous Bois, 166 km) a fost ciș- 
tigată de ciclistul sovietic Ka
minski, cronometrat cu timpul 
de 4h 03:22.

INDOOR-uri ATLETICE
Consiliul Asociației europene de 

atletism a stabilit ca Întrecerile 
campionatelor europene pe teren 
âcop&rît din 
desfășoare in localitatea Sindel
fingen (R.F. Germania), • In zi
lele de 23 șl 24 februarie. Ia 
anta 1981, competiția va fi găz
duită de orașul francez Grenoble.

anul 1980 să m


