
ÎN PREZENȚA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
IERI S-AU DESCHIS LUCRĂRILE CONFERINȚEI
NAȚIONALE A UNIUNII

In prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a to
varășei Elena Ceaușescu, joi di
mineața s-au deschis în Capi
tală lucrările Conferinței națio
nale a Uniunii Artiștilor Plas
tici.

Au participat tovarășii Manea 
Mănescu, Iosif Banc, Virgil 
Cazacu, Constantin Dăscălescu, 
Ion Dincă, Dumitru Popescu, 
Iosif Uglar, Ștefan Voi tec și 
Miu Dobrescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
Sînt salutați, la sosire, cu multă 
căldură de membrii conducerii 
Uniunii Artiștilor Plastici.

Sculptorul Ion Jalea, artist al 
poporului, președinte de onoare 
al Uniunii Artiștilor Plastici, a 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, în numele conduce
rii Uniunii Artiștilor Plastici, 
respectuoasa rugăminte de a 
inaugura și vizita expoziția or
ganizată cu prilejul Conferinței 
naționale a Uniunii Artiștilor 
Plastici, în sălile Muzeului de 
artă al Republicii Socialiste 
România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
cercetează cu atenție lucrările 
prezentate in expoziție, zăbo
vesc cu interes in fața celor 
mai semnificative creații ale ar
tiștilor noștri plastici.

Artiștii care au participat la 
această intilnire adresează to
varășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu mul
țumiri călduroase pentru cinstea 
pe care le-au făcut-o vizitind 
expoziția, îndemn pentru a rea
liza opere valoroase care să

BOGAT PROGRAM DE ACȚIUNI 
IN CADRUL „DACIADEI**

Comisia Centrală de organi
zare a competiției sportive na
ționale „Daciada*, întrunită re
cent, a analizat stadiul pregăti
rii și desfășurării întrecerilor 
și acțiunilor la sportul de ma
să și de performanță.

Cu acest prilej s-au stabilit 
o serie de măsuri privind or
ganizarea in cele mai bune 
condițiunl a întrecerilor din 
cadrul „Daciadei*, atît in 
București, cit și in diferite lo
calități din țară.

începînd cu luna iulie a.e. 
vor fi cuprinse în întrecerile 
de la nivelul unităților de bază 
și localităților activități tehni- 
co-aplicative la radioamatorism, 
aero, auto și navamodelism, 
zbor cu și fără motor, parașu
tism, motocros.

MEDALIILE LA C. E. DE HALTERE — 
IMBOLD PENTRU SUCCESE VIITOARE

Orașul cehoslovac Havirov a 
găzduit timp de 9 zile, într-o 
organizare excelentă, cea de a 
37-a ediție a Campionatelor eu
ropene de haltere pentru se
niori.

Au fost înregistrate 7 recor
duri mondiale de seniori, per
formanțe deosebite au obținut 
și elemente tinere, nu numai 
consacrații. O comportare bună 
au avut și unii sportivi care 
s-au „văzut* mai puțin, în ul
timii ani, pe plan internațio
nal. Ne referim îndeosebi la 
sportivii țării gazdă și la concu- 
renții români.

Deși federația noastră a pre
zentat o echipă incompletă (6 
concurenți), aceasta a ocupat 
locul 8 în clasamentul celor 
26 de națiuni participante. Este 
un loc onorabil — ccl mai bun 
obținut pină acum la campio
natele continentale — dacă a- 
vem în vedere faptul că pri
mele 6 clasate au aliniat for
mații complete și că valoarea 
lor este de nivel mondial.

La Havirov s-au impus cu 
deosebire sportivii sovietici (8 
titluri din 10, la totalul celor 
două stiluri), urmați, cum era 
de prevăzut, de cei bulgari și 
de polonezi, care au cucerit 
cite un titlu.

Despre Ion Buta, cîștigătorul 
a două medalii de argint și una 
de bronz, s-au scris multe lu- 

ARTIȘTILOR PLASTICI 
îmbogățească cultura noastră 
socialistă, patrimoniul artistic al 
țării.

După vizitarea expoziției, to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat au participat 
la ședința inaugurală a confe
rinței.

Participant!! au întimpinat eu 
vii și îndelungate aplauze pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, ex- 
primindu-și cu putere recunoș
tința pentru condițiile create de 
conducerea partidului și statu
lui nostru infloririi artei și cul
turii românești, stimulării ca
pacității de creație a făuritori
lor de frumos din țara noastră.

Primit cu însuflețire și în
delungi aplauze a luat cuvintul 
secretarul general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului a fost urmărită 
eu vie atenție, cu profund in
teres și subliniată in repetate 
rinduri cu puternice aplauze de 
toți cei prezenți.

Ședința inaugurală ia sfîrșlt 
intr-o atmosferă entuziastă. în
treaga asistență aplaudă înde
lung, saiutind cu toată dragos
tea pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, aceste momente con- 
stituindu-se intr-o nouă și caldă 
manifestare de prețuire pro
fundă față de întreaga activi
tate a secretarului general al 
partidului, consacrată binelui 
șl fericirii poporului, creșterii 
prestigiului României socialiste 
in lume.

In cursul lunii septembrie, In 
afara întrecerilor sportive fina
le vor avea loc și alte acțiuni: 
expoziții, simpozioane cu tema
tică sportive, gale ale filmului 
sportiv, Serile Daciadei, crosuri 
de masă, Ștafeta Daciadei, tu
ruri cicliste ale județelor, ser
bări cultural-sportive cu ansam
bluri de gimnastică și altele.

Sîmbătă 23 septembrie, în 
Capitală va avea loc spectaco
lul sportiv care va cuprinde în 
forme adecvate, alături de ele
mente specifice competiției, mo
mente consacrate prezentării 
succeselor repurtate de poporul 
român in construirea socialis
mului, perspectivele de dezvol
tare a patriei.

în spectacol se va include și 
sosirea ștafetei naționale „Da-
ciada*.

Ion Buta, primul din stingă, pe podiumul învingătorilor la Havirov

cruri frumoase și în presa de 
peste hotare, care a apreciat 
că sportivul român a constituit 
— prin performanțele sale — 
cea mai mare surpriză a cam
pionatelor. Noi credem că, de 
acum înainte, Buta va trebui 
să rămînă la această categorie 
(ușoară), care-i convine cel mai 
bine. Pentru el, deplina consa
crare abia de-acum încolo tre
buie cucerită. Buta are o fru
moasă carte de vizită, dar el 
trebuie s-o confirme și s-o îm
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Ieri, în finala nr. 40 a „Cupei României11 la fotbal

UNIVERSITATEA CRAIOVA (3-1 cu Olimpia Satu Mare) 
A CÎȘTIGAT PENTRU A DOUA OARĂ CONSECUTIV TROFEUL

Flnala nr. 40 a „Cupei Româ
niei* la fotbal, moment care a 
încheiat o ediție desfășurată în 
cadrul marii competiții națio
nale „Daciada*, a adus ieri pe 
stadionul Republicii — in ciuda 
unui timp nefavorabil (ploaia a 
pîndit tot timpul stadionul Re
publicii), a concurenței televi
ziunii și a „El Mundialului* — 
aproape 10 000 de spectatori. 
Unui impozant grup de susți
nători ai Universității i s-a a- 
dăugat și un pilc de (într-ade- 
văr) simpatizanți de frunte ai 
Olimpiei. Plus bucureștenii care 
au ținut să asiste la ultimul 
act al stagiunii 1977/1978.

„Calculele hîrtiei*. nu prea 
agreate de... cupă, care le con
trazice adeseori, au fost respec
tate ieri : Universitatea Craio
va, favorita finalei, a învins pe 
Olimpia Satu Mare, merituoasa 
sa parteneră de întrecere, cu 
3—1 (2—0). N-a fost o finală 
care să rămînă, cum se spune, 
de neuitat.. Chiar dacă nu ne 
ducem cu amintirile prea de
parte decit acum un an, la a- 
cea dispută dintre formația cra- 
ioveană și Steaua, și avem re
pede o comparație în fața că
reia jocul de ieri nu are — sub 
raport calitativ — ciștig de cau-

0 VARĂ A TENISULUI 
CU MULTE DATE „FIERBINȚI" 
Campionatele europene de amatori la Brașov

Semnalul noilor starturi es
tivale a fost dat și pe tere
nurile de tenis. Jucători și ju
cătoare din eșalonul fruntaș al 
sportului cu racheta se întrec 
pentru puncte și titluri în di
ferite competiții, în țară și 
peste hotare.. Alții dau ultim 
retuș formei sportive, înainte 
de a păși între liniile albe 
ale zgurei sau gazonului.

Pentru tenismanil loturilor 
noastre reprezentative marile 
date ale verii sînt înscrise în 
calendarul competițional al lu
nii următoare. Echipa Româ
niei intră in actuala ediție a 
„Cupei Davis* — a 67-a — 

bogățească în competițiile care 
urmează : campionatele mon
diale șl, îndeosebi, J.O. de la 
Moscova. Numai muncind mai 
mult și mai bine, cu o conști
inciozitate exemplară, se va 
putea afirma in continuare.

Deși nu s-a clasat decit pe 
locurile 5 ia „total* și pe 4 
la „aruncat*, Mircea Tuli a fost

Ion OCHSENFELD

(Continuare in pag. 2—3)

Jucătorii Universității Craiova, la puf ine momente după ce au 
intrat in posesia celei de a doua cupe, îji savurează succesul 
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ză. Meritele finalei nr. 40 sînt 
însă acelea că, în citeva rin
duri, pe mai multe porțiuni, 
disputa a fost atractivă, a ofe
rit spectatorilor faze fără de 
care, in adevăr, ea ar fi repre- 

direct în semifinalele europene, 
avind ca adversară redutabila 
reprezentativă a Cehoslovaciei. 
Jucăm pe terenul acesteia, la 
Praga, în zilele de 14, 15 și 
18 iulie. în săptămîna imediat 
următoare, Bucureștiul devine 
centrul unei importante com
petiții, găzduind una din gru
pele zonale ale „Cupei Galea*, 
trofeul suprem al echipelor de 
tineret „Speranțele* tenisului 
românesc vor avea de înfrun
tat pe cele ale Iranului, Ci
prului și R- A. Egipt Iar apoi, 
intre 24 și 30 iulie, reprezen
tativa noastră de seniori parti
cipă, la Plovdiv (Bulgaria), la 
tradiționalele întreceri ale Bal
caniadei. In fine, trecind de 
„ecuatorul* acestei veri, prima 
săptămină a lunii august ne va 
pune din nou in fața unui start 
important în care federația ro-

Rodu VOIA
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MÎINE, ULTIMA GALĂ DE SELECȚIE 
A BOXERILOR BUCURESTENI

Dol tineri co gabarit: Marian
întreruptă de ploaie, cea de 

a treia gală pugilistică de se
lecție din parcul sportiv Di
namo nu ne-a dat posibilitatea 
să apreciem decit clțiva 
boxeri de la categoriile mal 
mici. O bună impresie ne-au 
lăsat doi băieți cu gabarit ex
cepțional, pe fondul căruia se 
poate acumula zestrea tehnică 
necesară: Marian Tizmăneanu 
(Autobuzul) și Gheorghe Bru
mă (Rapid), Inalți, cu alonjă, 
cel din urmă chiar agresiv șl 
cu o stingă puternică. Am mal 
remarcat, dintre ceilalți com- 
batați, pe Dumitru Șchiopu șl 
Gheorghe Govici (Steaua). Ion 
Gurgu (Dinamo), Marcel Sirba 
și Marian Ifrim (Steaua).

Iată și rezultatele înregistrate: 
semimuscă — M. Constantin 
(St.) b.p. Tizmăneanu (Aut.); 
D. Șchiopu (St.) b.ab. 3 N. Cră
ciun (Met.); muscă — Gh. Go
vici (St.) b.p. Gh. Brumă (Ra
pid); cocoș — D. Cipere (St.) 

zentat un meci plat, cenușiu.
Secvențele de spectaculozita

te și de interes pentru tribuna 
s-au Înregistrat in prima repri
ză, cam de la jumătatea ei, 
cind a început un veritabil 
asalt al formației craiovene la 
poarta lui Feher. Tinărul por
tar sătmărean a avut interven
ții excelente, salvînd mingi 
foarte grele, făcînd ca scorul să 
rămînă 0—0 pînă cu numai trei 
minute înainte de pauză, deși 
tabela de marcaj putea să arate 
foarte bine și 3—0 pentru Uni
versitatea. Dar, în min. 18, 
Cîrțu a șutat de la 6 m și 
Feher a intervenit uimitor. Un 
minut mai tîrziu o centrare a 
lui Cîrțu este reluată puternic, 
cu capul, de Cămătaru, min
gea lovește gazonul și... trece 
peste bară ! Patru minute după 
aceea, o altă intervenție excep
țională a portarului Olimpiei la 
o nouă lovitură cu capul a lui 
Cămătaru. Nici in min. 29 nu 
va fi gol pentru craioveni, pen
tru că balonul trimis de Cămă
taru (în vervă, activ, periculos) 
a fost degajat de pe linia porții 
de fundașul Pinter. In min. 43, 
Universitatea marchează, în fine, 
după suita de ratări : Marca 
face o lungă cursă și pasează 
lui CÎRȚU (aflat în poziție de 
ofsaid nesemnalizată de tușierul 
N. Georgescu) rare trimite în 
plasă : 1—0 pentru craioveni, 
care profită de k.d.-ul adver
sarului spre a plasa o nouă lo
vitură : Kaizer greșește, făcind 
o fentă care a... lăsat trei ad-

Eftimie IONESCU

Tizmăneanu șl Gheorghe Brumă
b.p. FL Butnaru (D) ; mijlocie 
mici — I. Gurgu (D) b.ab.2 M. 
Chiriță (Voința); C. Chițu (D) 
b.ab.2 Ad. Sandu (URBIS), L 
Lupu (R) și M. Stamulea (Gr. R.) 
meci nul. M. Sirba (St.) b.p. T. 
Enache (R); mijlocie — M. Ifrim 
(St.) b.p. Gh. Butnaru (Met.).

Următoarea (și ultima) gală 
bucureșteană de selecție va 
avea Ioc sîmbătă, de la orele 
16, pe arena în aer liber a clu
bului Steaua (în caz de timp 
nefavorabil în sală) din Calea 
Plevnei. La „capetele de afiș* 
dinainte programate: mijlocie 
mică — M. Sirba (St.) — V. 
Cicu (D) și grea — V. Vrincea- 
nu (D) — N. Grigore (St.) se 
adaugă acum și meciurile ami
nate de ieri: mijlocie mică — 
D. Petropavlovschi (R) — N. 
Mocanu (Met.); mijlocie — V. 
Silaghi (D) — N. Vișan (M); 
semigrea — G. Donici (St.) — 
C. Florea (R); semimijlocie — 
I. Budușan (M) — M. Teofil 
(Voința).



Punctul nostru pe „i“ a avut dreptate STADIONUL- SCOALĂ A EDUC
■a

VIN DESTUI TINERI DOTAȚI 
SPRE SĂLILE DE BOX!

La puține zile după termi
narea campionatelor mondiale 
de box de la Belgrad, sol
date — după cum se știe — 
cu un usturător eșec pentru 
pugilismul românesc, la rubrica 
„Punctul pe i“ am publicat un 
articol intitulat „Chiar nu mai 
vin tineri dotați spre sălile de 
box Apelind la date statis
tice (ne refeream la rezultatele 
obținute de tinerii pugiliști ro
mâni la ultimele patru ediții 
ale C.E. pentru tineret), am în
cercat să combatem opinia pcr- 
trivit căreia regresul borșului 
românesc s-ar datora reținerii 
tineretului nostru de a prac
tica acest sport.

Argumentele pe care le a- 
duceam sînt completate azi cu 
performanțe recente, obținute 
chiar în anul în care repre
zentativa de seniori s-a îna
poiat fără nici o medalie de 
la competiția supremă a ama
torilor. Mica delegație română 
participantă la C.E. pentru ti
neret de la Dublin (au fost nu
mai 6 boxeri) a revenit acasă 
eu două titluri de campioni și 
eu două medalii de bronz. Nn 
se poate spune, deci, că nu 
există în țara noastră tineri 
dotați, capabili să se impună 
in întrecerile cu reprezentanții 
altor țări. Numai că pregătirea, 
in continuare, a acestor talente 
nu trebuie lăsată la voia in- 
timplării.

Sportul de performanță ne
cesită o pregătire continuă, ști

ințific dirijată, la toate eșa
loanele. Succesele intr-o ra
mură sportivă nu pot fi asi
gurate decit PRINTR-O MUN
CĂ DE PERSPECTIVĂ, prin- 
tr-o grijă permanentă față de 
schimbul de miine, in așa fel 
incit în momentul în rare e 
nevoie să se efectueze schim
bări in echipa reprezentativă 
să existe mereu tineri bme pre
gătiți, gata să poată face față 
cu succes in confruntările in
ternaționale. Or, forul nostru 
de specialitate a neglijat a- 
proape total acest importam 
aspect al muncii sale !

D. Radu și L Joița — cam
pioni la Dublin — și alții ca 
ei smt tineri excelent dotați 
pentru sportul de performanță. 
Dacă pregătirea lor va fi ur
mărită și dirijată cu compe
tență și cu o atenție perma
nentă, mereu sporită, atunci 
timpul pină la J-O. de la Mos
cova ar putea fi suficient pen
tru ca ei să aducă noi xat; sfan
ții iubitorilor sportului cn mă
nuși din țara mustră. Dispu
nem de multi antrenori capa
bili să valoniH-e plenar talen
tul tinerilor, al ■umeroșilor ti
neri care Tin ta box Este ne
voie insă să Ii se asigure spor
tivilor respect, vi condiții op
time de pregătire a n h ae 
acorde tebnimenilor încrederea

GESTUL LUI CRISTIAN 
Șl AL COECHIPIERILOR SĂI

Sîmbăta trecută, derbyul hand
balului nostru, meciul dintre Di
namo București și Steaua, a ofe
rit miilor de spectatori o tacrîn- 
cenare fără precedent. Deși titlul 
era — practic — adjudecat de ele
vii lui Oprea Vlase, steliștii, orgo
lioși, au ținut extraordinar de 
mult la victorie. Era un mijloc 
de a repara ceva din prestigiul 
lor de deținători ai Cupei cam
pionilor europeni și de campioni 
ai țării. De cealaltă parte, și Di
namo București țintea izbînda, 
pentru ca succesul In cel de al 
XX-lea campionat să fie com
plet.

Din această opoziție de interese 
a-a născut un med aspru, fără 
menajamente, un meci in care 
s-au consumat energii dt pentru 
zece. Cine însă arbitru Pantei ie 
Cirkgeanu și Marin Marin au flu
ierai sfirșitul partidei, dnd tri
bunele au începu: să-i ovaționeze 
pe noii campioni, am avut senza
ția materializării noțiunii de fair- 
play. Cele două tabere, care se 
înfruntaseră timp de 60 de mi
nute, cei 24 de jucători, ce pă
reau — și fuseseră — adversari 
incfirj-.ți. deveniseră un tot, un 
vîrtej m care învinșii îi felicitau 
sincer, cu căldură, pe Învingă
tori.

L-am văzut pe Cristian Gațu, 
căpitanul roș-albaștrilor, îmbrăți- 
șîndu-i pe Cornel Penu si Ghiță 
lâcu, deși numai el știa cit de 
mare îi era mîhnirea pentru pier
derea celui de al 12-lea titlu. I-am 
văzut — și m-am bucurat — pe 
Birtalan și Kicsid, Tudosie și 
Munteanu, pe toți ceilalți din e- 
chipa Steaua, înșirați în monom, 
felicitîndu-i pe cei care în urmă 
eu cîteva minute le erau adver
sari, dar pe care îi consideră tot
deauna colegi și prieteni de sport, 
membri ai aceleiași familii a 
handbalului românesc. Cu astfel 
de sentimente, este firesc să fie 
posibilă reunirea celor mai bune 
forțe sub cupola echipei naționa
le, forțe care să acționeze pentru 
revenirea handbalului românesc în 
fruntea ierarhiei mondiale.

Tribunele priveau emoționate la 
scena din mijlocul terenului. Și, 
deodată, aplauzele au devenit și 
mai puternice. De această dată 
nu mai erau adresate numai în
vingătorilor, ci și învinșilor. Ges
tul lui Gațu și ai săi îi adusese 
pe steliști pe aceeași treaptă a 
podiumului de onoare, pe care se 
aflau colegii și prietenii lor de la 
Dinamo București.

Hrîstache NAUM

dania ei de a obține promovarea 
in Divizia A de fotbal. în ciuda 
acestor circumstanțe, antrenorul 
echipei din Galați, fostul interna
țional Gheorghe Constantin, nu e- 
zita să declare public că forma
ția din Buzău ar fi meritat ori
cum victoria, pentru că a jucat 
mai bine ! Deci. în loc să-și gă
sească o scuză (importantă în mo-

UN EXEMPLU CARl*
SĂ RĂMINĂ I

Urmărind meciul Chimia Turnu 
Măgurele — Muscelul C impui ung, 
In noua sa calitate de observator 
federal, fostul arbitru Gheorghe 
Popovici a ținut să menționeze un 
fapt care l-a impresionat deose
bit, deși de-a lungul anilor a pu
tut vedea pe terenurile de fotbal 
multe și variate aspecte, și fru
moase și mai puțin frumoase...

Despre ce este vorba ? Gazdele 
deschiseseră scorul și arbitrul par
tidei, Sever Drăgulici, se îndrep
ta spre centru. Din urmă a fost 
ajuns de portarul Muscelului, 
Stan, care a început să protesteze, 
susținînd că golul fusese înscris 
din poziție de ofsaid. Dar golul
nu avea nici un viciu, astfel că,

RESPECTUL FAȚA DE
îi? cursul ^Săptămîuii olimpice**, 

două fapte. printre multe altele, 
ne-au rețmuz atenția, nu numai 
pentru că omorau eît se poate de 
potrivit even.nw.ntui, ci si pentru 
că ele se constituie în tipice

Împrejurare.
In cursul unui important con

curs atletic de Juniori, pe Sta- 
thoraxi Repuhhe£. elevul V asii e

După „Trofeul Iugoslavia*' la handbal feminin

HANDBALISTELE NOASTRE MAI AU MULT DE MUNCIT
Interviu cu antrenorul principal a! iotului, prof Fr. Spier

ADEVĂR
Selever, de la liceul „Mihail Emi- 
nescu** din Satu Mare, cunoscut 
sprinter în categoria sa de vîrstă, 
nu ezită — după încheierea seri
ilor la proba de 200 m plat — să 
se prezinte la arbitri, aflați într-o 
dificilă dispută privind ordinea 
sosirii, și să anunțe că el a ocu
pat locul 3, și nu locul 2. cum se 
crezuse. Deși în acest fel el rata 
calificarea în finală, (scopul ve
nirii sale la București), Vasile Sele
ver a procedat ca un adevărat 
tînăr comunist, punînd adevărul 
mai presus de interesul personal!

In același timp, la Buzău, echi
pa F.CJfi. Galați pierdea cu 0—1 
(printr-o contestată lovitură de la 
11 m) un important meci în stră-
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lung < 
Copil, 
un noi 
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ATAȘAMENTUL FAȚĂ

A FOST MAL~
..Jntîlnire decisivă, pentru de

semnarea echipei câștigătoare a 
Balcaniadei de volei, desfășurată 
recent la Pernik, între reprezen
tativele feminine ale Bulgariei și 
României. Prima șansă aparținea, 
desigur, gazdelor. Cu atît mai 
mult cu cit din sextetul nostru de 
bază se accidentase în ajun una 
dintre jucătoarele cele mai bune 
ale turneului : Doina Săvoiu,
Deși accidentată, Săvoiu l-a ru
gat mult pe antrenorul Chiriță 
aă-i permită, totuși, să joace. Și 
Doina Săvoiu s-a numărat prin
tre cele mai bune din teren, con
tribuind In mare măsură la ob
ținerea victoriei și, implicit, la 
clasarea reprezentativei noastre pe 
locul L Pentru evoluția din aceas

tă par 
voiu a 
Marian 
jucătoj 
ția 197:

„.în 
Iugosls 
ceri b 
s-a pz 
Și, tot 
demnă 
cel ma
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CAMPIONATE • COMP]
Săptămina trecută. în pitoreas

ca localitate PoU, de pe malul 
Adriaticei, s-a consuma: © ahi 
ediție a puternicului turneu fe
minin de handbal dotat cu „TRO
FEUL IUGOSLAVIA-. Victoria 
finală a revenit, la golaveraj, se
lecționatei Uniunii Sovietice, 
înaintea echipei R. D. Germane, 
locul 3 fiind ocupat de echipa 
Ungariei, Formație a-s
clasat foarte modest, tub aștep
tări și posibilități, pe locul 
după prima reprezentativă 
Iugoslaviei și devansînd doar 
chipa secundă a țării gazdă.

După întoarcerea delegației din 
Iugoslavia, am solicitat ■iitrm ti
rului principal Francisc Spier un 
interviu avînd ca temă principa
lele cauze care au determinat ea, 
din cele 5 jocuri disputate, echi
pa noastră să piardă 4. unul — 
cel cu formația B a iugoslaviei— 
terminîndu-se la egalitate. Deci, 
nici o victorie !

ia

S.

e-

_ fl:

MEDALIILE LA C. E. DE HALTERE-IMBOLD PENTRU SUCCESE VIITOARE
(Urmare din peg. 1)

omul nr. 2 al delegației de hal
terofili români la aceste „eu
ropene". El deține un record 
valoros la categoria cocoș, eu 
245 kg, corectînd cu 7.5 kg 
vechiul record al lui V. Rusu. 
Cu puțină „transpirație* (ne 
referim la greutatea sa corpo
rală), el ar fi putut ciștiga o 
medalie de bronz la «aruncat*. 
Cîntarul nu l-a „ajutat*4 însă. 
arătîndu-1 mai greu cu... 100
de grame decit câștigătorul lo
cului 3, la acest stil ! Iată o 
problemă care trebuie sâ stea 
în centrul atenției antrenorilor

Chim si Vn-gil Dociu au ocupat 
locul 9. dar credem că posibi
litățile lor sini mai mari. Pri
mul a avut insa o comportare 
mai slabă la .aruncat4*, ratind 
de două ori la 132.5 kg iar V. 
Dociu nu a reușit 130 la 
.smuls*.

în general, se poate spune că 
sportivii noștri s-au prezentat 
bine pregătiți la Havirov. Expe
riența căpătată ia aceste cam
pionate va trebui să fie folo
sită pentru necontenita îmbu
nătățire a performantelor. Tre
buie să fie clar că numai eu 
un progres radical se pot vira 
locuri fruntașe in clasamentele 
mondiale și continentale.

„CUPA SPERANȚELOR" 
LA TIR

O interesantă competiție, con
sacrată în principal tinerilor 
trăgători, se va desfășura la 
sfîrșitul acestei săptămini, în 
București. Incepind de azi 
.Cupa speranțelor* va fi găz- 
duită de poligonul Tunari (pro
bele de pușcă, pistol, talere $i 
mistreț alergător) ți de parcul 
Herăstrău (Întrecerile de tir cu 
arcul). în principal, se urmă
rește evidențierea elementelor 
talentate și in formă in vederea 
completării loturilor republi
cane de senioare și de juniori, 
care vor participa la campio
natele continentale (29 august — 
3 septembrie, la Helsinki) și la 
.Cupa Prietenia” (18—24 sep
tembrie. Havana). Concurenții 
vor căuta, de asemenea, să ob
țină haremurile de participare 
la campionatele naționale și fi
nalele „Daciadei”. Pentru toate 
probele vor fi alcătuite numai 
clasamente individuale.

Pentru a participa la un con
curs internațional în proba de 
mistreț alergător, a plecat spre 
Wroclaw (Polonia) un lot al
cătuit din trăgătorii I. Mihai, 
S. Manea și V. Cenușoiu (an
trenor, M. Fciccatu).

ÎNTRECERI
ALE AUTOMOBILIȘTILOR

• In cea de a doua etapă a 
campionatului republican de ra
liuri s-au înregistrat următoarele 
rezultate : clasa „Dacia 1300“, 
grupa I — 1. D. Banca — C. 
Zămescu (I.A. Dacia Pitești), 2. 
D. Grndu — V. Iordănescu (Uni
rea Tricolor), 3. P. Cojoc — I. 
Bulele (TTA Dolj) ; cl. „Dacia 
1303“, gruna a D-a — 1. L OI-

teaau — O. Scobai (I. A. Dacia 
Pitești), 2. V. Marcov — P. Bo- 
teanu (TTA Timiș) 3. V. Ștefan— 
M. Simion (Unirea Tricolor). în 
clasamentul general, pe locul in- 
tfi s-a clasat cuplul L Oiteanu — 
O. S cobai, iar pe echipe IT A 
Timiș.
• Simbătă și duminică, județul 

Maramureș va găzdui două inte
resante concursuri automobilisti
ce de tradiție, contînd ca etape 
în campionatele republicane de 
viteză pe circuit și viteză in 

coastă. Ca de obicei, viteza pe șo
sea se va desfășura în centrul 
municipiului Baia Mare, iar viteza 
în coastă la Gulii. Printre cei 
care vor fi prezenți la start In 
cele două concursuri : Șt. Ianco- 
vici, E. lonescu, Z. Szentpali, M. 
Busescu, N. Grigoraș, D. Gîndu, 
L Mianoff, A. Bellu, L Balint

O LA INVITAȚIA Consiliu
lui Central al U.G.s.R„ o e- 
chipă de lupte greco-romane 
din Stara Zagora (Bulgaria) a 
efectuat un turneu în țara 
noastră, evolumd la Pitești și 
Slatina. în ambele întîlniri au 
cîștigat sportivii români : L.C. 
Dacia Pitești cu 9—3, iar Alu
mina Slatina cu 8—4. • DU
MINICA s-a încheiat cea de a 
7-a ediție a „Săptămînii spor
tive reghinene“, manifestare 
polisportivă organizată de Vo
ința Reghin. Tinerii de la 
Coop. Progresul au cîștigat la 
fotbal, tenis de masă și șah, 
iar cei de la Coop. Lemn- 
metal la atletism, popice și 
volei. • PE LACUL CIUPER
CA, din centrul municipiului 
Tulcea, s-a desfășurat între
cerea de caiac-canoe dotată 
cu „Cupa Danubiu". Pe pri
mele trei locuri s-au situat : 
C.S.M. Delta Tulcea 117 p, 
Danubiu Tulcea 65 p și Steaua 
60 p. S-au remarcat Rodica 
Dăicăreanu (Delta) — la caiac 
1, Dobre Nenciu (Danubiu) — 
la canoe 1 și Gheorghe Nițu 
(Șc. sp. Tulcea) — la caiac 1. 
• PE SPLENDIDELE TRASEE 
turistice sucevene, peste 100 de

^^CORESPOMpEMTlIMC^TICl
tineri au participat la expe
diția cielo-turisticâ „Floarea 
prieteniei**. • ÎN NOUA SA
LA de sport din Urziceni s-au 
întrecut pentru calificarea în 
Divizia națională de juniori și 
școlari la volei echipe din ju
dețele Ilfov, Tulcea, Ialomița, 
Constanța și municipiul Bucu
rești. Au obținui calificarea 
formațiile Știința Buftea la bă
ieți și Olimpia Călărași la fe
te. • CEI MAI BUNI ATLEȚI 
ai fazei județene Dîmbovița în 
«Cupa U.N.C.A.P.", concurs ce 
a avut loc la Găești, au fost 
Elena Predescu (Aninoasa) și 
Marin Victor (Petrești) la îee 
m, Nițu Dumitru (Morteni) la 
greutate, Vasilica Gociu (Mor
teni) la 1500 m și Gheorghe 
Primejdie (Cringuri) la 800 m. 
• DIN INIȚIATIVA clubului 
sportiv Dunărea Galați, la Slo
bozia Conachi a luat ființă un 
centru de inițiere în spartul 
luptelor. De îndrumarea tine
rilor se ocupă prof. Vasile

Crețu și Instructorul Petrică 
Savin. • .CUPA OLTUL* la 
șah. găzduită de Casa de cul
tură a sindicatelor din Sf. 
Gheorghe, a revenit echipei 
județului Harghita cu 9,5 p, 
urmată de Sibiu «,5 p și Bra
șov 8 p. Diploma de onoare 
a fost acordată jucătorului T. 
Scridon, care a totalizat 3,5 p 
din 4 posibile. • APROAPE 
50 de fete și băieți din Plo
iești au participat la etapa 
municipală a • competiției de 
patinaj pe rotile. Elevii de la 
Liceul „CJ3. Gherea“ și Școa
la generală nr. 4 au fost 
printre animatorii întrecerilor. 
• IN CADRUL întreprinderii 
de construcții metalice din 
Caransebeș a luat ființă, din 
inițiativa instructorului Ion 
Iorgovan, o secție de lupte 
(libere). Cei mai buni dintre 
cei 50 de membri ai Loii sec
ții au și participat la un con
curs, în compania luptătorilor 
de la Vulturii textila Lugoj.

• ÎN FINALA CAMPIONATU
LUI național școlar de halte
re, care a avut loc recent la 
Constanța, cei mai „voinici" 
au fost elevii de la C.S.Șc. 
Constanța care au cîștigat con
fruntarea, totalizînd 98 p. Au 
urmat în clasament C.S.Șc. 
Cluj-Napoca 83 p și C.S.Șc. 
Galați 68 p. • RECENT, pe 
stadionul „CAROM" din muni
cipiul Gh. Gheorghiu-Dej s-a 
desfășurat o mare festivitate 
sportivă, constînd din de
monstrații de gimnastică 
(sportivă și artistică), hand
bal, minifotbal, volei, judo și 
diferite jocuri distractive. • 
TINERII de la A^S. Olimpia 
Oradea și Mondiala Satu Ma
re s-au întîlnit la Oradea, în 
cadrul unei duminici cultural- 
sportive. Au avut loc întreceri 
de handbal, tir, șah, fotbal și 
popice. „Revanșa" — în aceas
tă vară — la Satu Mare.

FINALIȘTII C.N. 
DE SENIORI 

Șl Al „DACIADEI" 
VOR CONCURA IN NOUL 

BAZIN „23 AUGUST"
Biroul F.R. Natație a stabilit 

recent ca finalele campionatelor 
naționale de seniori și ale „Da- 
ciadei" să se desfășoare. între 7 
și 9 iulie, în Capitală, în bazinul 
descoperit „23 August", care va fi 
inaugurat cu acest prilej. Tot
odată, federația a stabilit urmă
toarele haremuri care condițio
nează acordarea titlurilor : 100 m 
liber : 53.8 (m), 60,2 (f), 200 m li
ber : 1:58,0—2:10,0 ; 400 m liber: 
4:12,8 — 4:36,0 ; 800 m liber :
9:34,0 ; 1 500 m liber : 16:30,0 ----- ;
4X100 m liber : '
4/X2D0 m liber 
bras : 1:08,6 — 1:17,4 ; 
2:33,0 — 2:46,0 ; 100 
1:01,0 — 1:05,5 ; 200 m 
2:10,6 — 2:20,0 ; 100 m
59,8 — 1:05,5 ; 200 m
2:10,5 — 2:23,0 ; 200 m 
2:16,0 — 2:26,0 ; 400 m 
4:50,0 — 5:06,0 ; 4X100 m mixt : 
4:08,8 — 4:33,0.
TURNEUL DE ȘAH DE LA 

TIMISOARA, ÎNAINTEA 
’ ULTIMELOR 

DOUA RUNDE
Turneul internațional feminin 

de șah de la Timișoara (unul din
tre cele mai puternice organizate 
în țara noastră) Iși consumă fi
nișul sub semnul aceleiași lupte 
pline de încordare, de echilibru

3:43,0 — 4:09,0 ; 
8:10,0 ; 100 m 

200 m bras: 
m spate : 

spate : 
fluture : 
fluture : 

mixt : 
mixt :

Fe-RELATĂRI DE LA : I. 
țeanu, L. Maior, C. Pompiliu, 
I. Mîndrescu, D. Moraru-SIiv- 
na, M. Avanu, T. Siriopol, Gh. 
Briotă, B. Mathos, N. Magda, 
P. Enache, Gh. Grunzn și I. 
Ghișa.

(Urmare pag. 1)

mână de specialitate va avea 
rol de organizatoare — Cam
pionatele europene pentru ama
tori. Locul de desfășurare : te
renurile parcului sportiv Di
namo din Brașov, special ame
najate pentru acest eveniment; 
datele : 31 iulie — € august.

In aceste zile, sediul de ac
tivitate a jucătorilor din lot 
s-a mutat la Progresul, unde 
antrenorii Șt. Georgescu și V. 
Serester conduc pregătirile. Fârâ
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0 ÎNVINSĂ DEMNĂ, LA MARGINEA PODIUMULUI
4. SPORII! STIBENRSC

• Puncte realizate : 38 (31 acasă + 7 tn deplasare : victorii cu 
F.C.M. Reșița, F.C. Constanța și F.C. Bihor, egal cu Politehnica lași) 
procentaj : 55,8 ta sută,
• Goigeterii echipei : lorgulescu 12 goluri (10 acasă + 2 ta depto-

‘ 7 (5+2), M. Sandu 4 0+1).
Tânâsescu 2 0+1). Grosu

»n Teleleu, ins- 
din Cîmpu- 

area lui Vasile 
gajat pînă acum 
l-a întrebat pe 

dus la arbitru, 
s-a grăbit să-l 
in că golul fu— 
amentar. Și. ca 
ocuit în poartă. 
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sare), O. lonescu 8 (s+o)7 Rădulescu" 
Chihoio 6 (4+2), Munteanu 3 (3+0), 
2 (1+1). Stroe 2 (2+0), Cozen 1 (1+O).

• Jucători folosiți : 19 — Cazon (34 
233 — 2 cartoncșe galbene), O. lonescu

de meciuri — totalul notelor : 
___________________ _____________(33—225—5), Chrhoio (32-207-0).

lorgulescu (32-200-4), RădtJescu (31-236-0), Stroe 01-175-1), Râdv- 
eanu (29—198—0), Munteanu (29—177—1), Tânâsescu (27—184—3), Monec 
(25—159—1), Ciugarin (21-133-5), Grig o re (20-132-0), Grow (20-95-0), 
Cățoi (17-84-2), Șerbănicc (16-74-4), M. Sandu (15-82-4), Lazăr (7- 

44-0), Predea nu (7—30—0), Ciomoavâ (2-11-0).
• Cartonașe roșii : Tănăsescu (etape a 29-a).
• A beneficiat de 2 penaityuri (1 acasă + 1 ta deplasare), transfor

mate de Chihaia.
• A fost sancționată cu 10 penahyurl (4 acasă + 4 ta deplasare): 

7 transformate, 3 ratate.
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Cînd, în vara anului trecut, an
trenorul A. Niculescu părăsea 
cîrma tehnică a formației stu
denților bucureșteni, in viața a- 
cesteia s-a creat un moment de 
mare cumpănă. Și mul ți se între
bau atunci, poate pe bună drep
tate: ce se va întîmpla cu Spor
tul studențesc ? Unii, cei mai 
sceptici, n-o vedeau scăpînd de 
retrogradare. Alții, optimiști, afir
mau nu fără unele rezerve că 
„alb-negrii" au șanse, totuși, să 
termine întrecerea pe undeva pe 
la mijlocul clasamentului. Adică 
să repete figura din ediția de 
campionat 1976—77. cînd s-au cla
sat pe locul 7 cu 35 de puncte și 
golaveraj 34—34.

„Conjunctura in care am pre
luat conducerea echipei — declara 
a doua zi. după învestitură *L 
Rădulescu, noul antrenor princi
pal — este favorabilă. Mă refer 
la faptul că predecesorul meu, 
prof. A. Niculescu, a lăsat o for
mație bine construită, echilibrată, 
cu o personalitate colectivă re
marcabilă. In această idee, soco
tesc că mie și colegului meu V. 
Kraus ne revine sarcina de a cul
tiva fi perfecționa tot ceea ce a 
fost bun pină acum în modul de 
exprimare al echipei, pentru a o 
readuce la nivelul frumoaselor sa
le evoluții din urmă cu doi ani*.

Au fost simple vorbe cuvintele 
lui M. Rădulescu la ora primului 
său interviu, ca antrenor divizio
nar A ? Nu. Pentru că faptele — 
efect al efortului comun depus de 
jucători, antrenori și conducerea 
clubului — s-au dovedit la înăl
țimea promisiunilor, 11-le studen- Mihai iONESCU

NUMAI ATÎT POATE DINAMO ?
Evidențiind buna comportare a 

echipei Dinamo București în par
tidele din toamna trecută cu Atle
tico Madrid în C.C.E. (cu deose
bire jocul de la București), forma 
constant bună a unor fotbaliști ca 
Sătmăreanu II, Cheran. Custov, 
Vrînceanu, Dinu (parțial), credem 
că în al 60-lea campionat al țării 
comportarea dinamoviștilor nu 
poate fi despărțită de fluctuațiile 
lotului lor, care în decurs de 
două campionate a pierdut cîțiva 
jucători de certă valoare. Intr-a
devăr, deși trecuseră de prima ti
nerețe sportivă, aceștia s-au do
vedit, totuși, greu de înlocuit. Mai 
întîi, Dumitrache, apoi Nunweiller 
VI și, din toamna trecută, Luces- 
cu au schimbat tricourile alb-roșii 
cu cele ale Jiului sau Corvinului. 
Absența lor, coroborată, pe de o 
parte, cu uzura și anii care au 
trecut peste Dinu, Al. Moldovan 
ori Ștefan, cu accidentarea lui 
Cheran (piesă de bază în linia 
defensivă) și lipsa de formă, în 
cea mai mare parte a timpului, 
a unor titulari, ca a kil Dudu 
Georgescu, Dobrău, Augustin și 
chiar Lucuță, iar pe de alta cu 
valoarea mai scăzută a noilor ve- 
niți (Țălnar, Bădilaș, M. Nicolae 
etc.) au constituit cauza principa
lă a regresului manifestat In acest 
campionat de Dinamo. Mare dife
rență — de valoare — intre echi
pa de acum a clubului din șos. 
Ștefan cel Mare și, de pildă, a- 
ceea care a eliminat cu cîțiva ani 
în urmă pe Spartak Trnava.

Intr-adevăr, în niciuna din cele 
29 de prezențe în Divizia A n-a 
mai înregistrat Dinamo 13 IN
FRINGER! și un punctaj atît de 
slab : 36 p față de 49 realizate în 
campionatul trecut ! O scădere 
datorată ... creșterii valorii adver
sarilor ? Nu ! A REGRESAT Di
namo I Dacă defensiva echipei 
antrenată de frații Ion și Lică 
Nunweiller s-a apropiat cît de cît 
de o valoare acceptabilă, avînd în 
Sătmăreanu II un adevărat pilon, 
în schimb linia ofensivă a fost de 
foarte multe ori sub valoarea de
monstrată anterior, cu toate că a 
înglobat și pe cel* ce a cucerit în 
două rin duri titlul de golgeter al 
continentului.

In acest campionat Dinamo nu a

Germană, la Berlin și Zinno
witz, Tr. Marcu, M. Tăbăraș și 
tînăra Rodica Gheorghe. In Po
lonia evoluează B. Almăjan, A. 
Daraban și Elena Trifu, iar în 
Italia se află juniorii L. Bucur, 
S. Niculescu, M. Șovar, C. Ște
fan eseu, Luminița Sălăjan și 
Nadia Becherescu.

Cele mâi apropiate starturi 
sînt însă ale Wimbledon-ului. 
Acolo unde, începînd de sap- 
tămina viitoare, așii rachetei a- 
tacă cele mai invidiate titluri 
ale tenisului pe gazon. Printre 
protagoniști, llie Năstase 
Virginia Ruzici 
marcă ai tenisului nostru.

și
campionii de

SUCCESUL DE IERI DESCHIDE
UN NOU CONT DE ONOARE

SI DE MARE RĂSPUNDERE
Lnrvezsitatea a venit cu frumoasa Cupă a României de 

Craiova și pi-a dus-o, ieri, din nou acasă. Mai ușor de cit 
așteptau unii, plusul de valoare, de experiența, de clasă 
fotbaliștilor olteni spunîndu-și fârâ nici un echivoc cuvîntul 
in fața Olimpiei, merituoasă în urcușul ei surprinzător și 
^eclacuJos pînâ in această fază supremă a competiției.

După un campionat in care Universitatea a promovat cu 
o medie mediocră, aflată cu mult sub posibilitățile sale, 
după un campionat în care echipa a fost aplaudată cu ade
vărat acia in— ultima etapă, ambiția olteană s-a canalizat 
pe frontul nr. 2 al fotbalului intern, Cupa României. A câș
tigat-o ieri cu o dezinvoltură care ne-a dus cu gîndul încă 
din timpul partidei la adevăratele examene din Cupa cu
pelor. Să nu ne furăm din nou căciula din blana ursului care 
mai doarme încă in pădure ! E bine și e plăcut să fii primul 
in curtea ta. dacă insa mânînci bătaie cum ai scos capul 
pe stradă n-ai făcut mei o ispravă. Dacă reușești să depă
șești numai un singur tur cu vreo echipă cipriota sau mal- 
teză nu înseamnă in nici un fel că ai intrat în circuitul va- 
Jorilor fotbalului continental. Or. Universității Craiova 
este cazul șâ i ae pretindă — in sfirșit — înscrierea reală în 
acest ârruit și obținerea unei performanțe internaționale. 
Echipa arc mari posibiiitâți, are un lot foarte bun și este o 
greșeală de nearimis s-o mai acceptăm frinată de o automul- 
țumire mediocră atunci cînd poate — și toată lumea este 
convinsă că Universitatea POATE mult mai mult decît a rea
lizai în ultimii doi ani — să se ridice prin forțele ei la clasa 
ethopeană. Datoare de multă vreme, a sosit timpul ca echipa 
eraioveană ȘA-Șl PLĂTEASCĂ DATORIA față de aprigii 
gi suporteri, față de fotbalul românesc și numeroșii săi iu-

Nu mai putem accepta ideea ca această echipă cu har și 
cu nevaiorificate. pină acum, posibilități să fie trimisă acasă 
dopa primul examen internațional în care nu a știut su
biectul.

^Succesul de ieri deschide un cont de onoare și de mare 
răspundere, iar experiențe trecute ne obligă să le spunem 
fotbaliștilor craioveni că nimeni nu mai este dispus să le 
primească la toamnă bîlbîitele scuze de circumstanță.

Dacă ar fi fotbaliști slabi, nu le-am pretinde performantă. 
Dar nu sini.

Succes în Cupa râpelor !

la 
se 
al

Marius POPESCU

>5FINALA NR. 40 A CUPEI ROMÂNIEI0
(Urmare din pag. 1)

5. DINAMO
' • Puncte realizate : 36 (29 acasă + 7 ta deplasare : victorii cti
i F.C. Constanța ți F.C.M. Reșița, egalurl cu Conrlnul, Olimpia și 
' A.S.A.) — procentaj : 52,9 ta sută. ... .

• Golgeterii echipei s D. Georgescu 24 de goluri (17 acasa + 7 ta 
i deplasare), Dinu 7 (4+3), Vrînceanu 5 (4+11, Țălnar 4 (2+2), Augus

tin 3 (2+1), A Moldovan 2 (2+0). Mateescu 1 (0+1), Custov 1 (0+1),
' Ghlță 1 (1+0), Sătmăreanu 1 0+0), I. Moldovan 1 (1+0).

• Jucători folosiți : 23 — D. Georgescu (33 de meciuri —_ totalul no-
i telor : 209 — 0 cartonașe galbene), Lucuță (31—189—2), Sătmăreanu (30— 

209—3), Custov (29-171-2), Augustin (29-151-1), Țălnar (28-159-1). Vrin-
' cea nu (28-171-0), Dobrău (26-165-0), Dinu (24-170—4), Cheran (23- 
! 150-0), L Marin (23-138-2), A Moldova-» (20-114-2), Ștefan (19-118-
i 0). Dmgnea (W-93-0), L Moldovan (15-71-0), Ghițâ (12-70-0), Efti- 
i mescu (11—48—0), G. Sandu (11-50-0), Mateescu (10-52-0), Bulancea
1 (6-38-0), Bădlta? (4-18-1), M. Nicolae (3-11-1), T. Zamfir (1-0-0).

• Cartonașe roșii : G. Sandu (etapa e 17-a), Vrînceanu (etapa a 
i 23-a) ș! A Moldovan (etapa a 26-a).

• A beneficiat de 4 penaityuri (3 acasă + 1 în deplasare) : 3
' transformate {toate semnate de D. Georgescu), unul ratat (D. Geor-
! gescu).
i • A fost sancționată cu 5 penaîtyvr; (4 acasă + 1 ta deplasare) : 3 
i transformate, 2 ratate.

urcat niciodată mal sus de locul 
3 în clasament! A coboxlt însă 
șl pe locul 17, după etapa a 3-a 
din tur. pentru că fosta noastră 
reprezentantă In C.C.E. fi-a fă
cut un nedorit obicei din a în
cepe foarte slab campionatele. In 
ediția de care este vorba, după 
un e—• cu S.C. Bacău la Bucu
rești, a urmat 1—2 eu _Poli“ la 
Iași și apoi 0—1 cu Sportul stu
dențesc în primele trei etape I De 
ce această risipă de puncte T

Un salt înapoi (de pe locul 5 
pe 11) au făcut dinamoviștii du
pă etapa nr. 24. cînd au traver
sat un pasaj de trei înfrîngeri con
secutive (0—2 la Tîrgoviște. 1—2 
la București cu F.C. Constanța și 
2—3 la Ploiești) care au pus sub 
semnul întrebării reala valoare a 
actualului „11*. în special partida 
disputată la București cu F. C. 
Constanța — cînd ratările incre
dibile și-au dat mîna cu lipsa de 
angajament și cu supărătoare gre
șeli de tehnică și de tactică, 
inadmisibile chiar și pentru înce
pători, dar pentru -internaționali 
cunoscuți. cu îndelungate prezen
te atît în echipa națională cît șl 
în cea de club — a nemulțumit 
cel mai mult. Scăzuta forță de joc 
s-a manifestat. însă, cu deosebi
re în partidele din deplasare, de 
unde Dinamo n-a adus decît 7 
puncte (cite două de la Reșița

versari complet liberi. Din acest 
Snip s-a desprins CAMÂTARU, 
care a încheiat cursa sa cu un 
șut violent : 2—0 pentru Uni
versitatea (min. 45).

. Lungile momente de acalmie 
și de joc confuz ale reprizei 
secunde au fost întrerupte de 
șutul de mare spectacol al lui 
MARCU (min. 74). Extremul 
sting a craiovean a primit balo
nul de Ia Țiclcanu și a șutat, 
de la 35 m. cu forță și preci
zie, „ă Ia Haan*. mărind dife
rența echipei sale la trei go
luri. Acum va veni perioada cea 
mai bună de joc a Olimpiei. 
La două minute după „acțiunea 
Marcu", sătmărenii vor reduce 
din diferență printr-o lovitură 
la fel de spectaculoasă semnată 
HELVEI, o lovitură cu boltă 
care I-a bătut pe portarul Bol- 
dici : 3—1. Pină la urmă, par
că și spre a lăsa și o impre
sie bună, Olimpia realizează 
cîteva atacuri mai puternice, 
In care principalul animator a 
fost Mureșan. Finala se încheie 
cu o meritată și nici un mo-

ment pusă în discuție victorie 
a Universității Craiova (antre
nori : llie Oauă și Constantin 
Deliu), câștigătoare pentru a 
doua oară consecutiv a „Cupei 
României". Sperăm ca forma
ția din Bănie să-și marcheze 
„bisul“ " 
fie cit 
pelor“. 
trenori
Ștefan , ____ ,________
mai bună performanță din pal
maresul ei : intrarea în finală. 
I se cuvin deci remarcări pen
tru ambiția cu care a luptat pe 
acest al doilea front compcti- 
țional.

Arbitrul R. Siîncan _ ______
satisfăcător formațiile :

UNIVERSITATEA CRAIOVA : 
Boldici (min. 86 — Lung) — 
Ungureanu, Tilihoi, Ștefănescu, 
Purima — Donase, Bălăci (min. 
65 — Țicleanu), Beldeanu — 
Cirțu, Cămătarn, Marcu.

OLIMPIA : Feher — Popa, 
Smarandache, Marcu, Pintcr 
— Sabou (min. 73 — Bocșa), 
Kaizer, Bathori II — Mureșan, 
Hațieganu, Both I (min. 65 — 
Helvei).

din cupă printr-o evolu- 
mai bună în „Cupa cu- 
Olimpia Satu Mare (an- 

: Gheorghe Staicu și 
Czako) a obținut cea

a condus

Șl MEDICILOR DIVIZIONARELOR A
CAMPIONATUL TRECUI

Ieri dimineață a avut loc la 
București, In organizarea F.R.F., 
o consfătuire de lucru cu condu
cătorii, antrenorii și medicii echi
pelor din Divizia A. Scopul aces
tei reuniuni : analiza activității în 
sezonul trecut și stabilirea celor 
mai eficiente măsuri pentru „sta
giunea" 1978/1979. La primul punct 
al consfătuirii. Ștefan Covaci — 
vicepreședinte al F.R.F. — a pre
zentat o analiză a campionatului, 
insistînd asupra deficiențelor, nu
meroase, care s-au făcut simțite 
în comportarea celor mai bune 
echipe ale țării. In referat s-a 
subliniat că eforturile, preocupa
rea și mijloacele pentru crește
rea calității jocului nu au fost 
corespunzătoare, că mai cu seamă 
tehnicienii de La conducerea divi-

Șl Ctl CARE VINE

REȚINEȚI ! LA
»ttHUET973

TRAGERE EXCEPȚIONALĂ

Prono- 
bfletele 
tragere

In toate agențiile Loto 
sport se găsesc în vînzare 
pentru această atractivă _ 
care acordă : • autoturisme „Da
cia 1300* • cîștiguri în bani de 
valoare fixă — 50 000, 25 000, 10 000 
lei etc. șl de valoare variabilă 
• excursii în U.R.S.S. — Finlanda 
sau R. P. Ungară — Austria sau 
R. r. Bulgaria — Turcia. Se efec-

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
tuează 5 extrageri repartizate în 
2 faze. Se extrag In total 42 de 
numere. Cîștiguriie se atribuie pe 
13 categorii. Ku uitați î Biletele 
de 15 lei varianta simplă au drept 
de participare la toate extrage
rile I Procurîndu-vă mai multe bi
lete, vă măriți șansele de a vă 
număra printre marii cîștigători. 
ULTIMA ZI pentru participare — 
LUNI 26 IUNIE a.C.

Tragerea Loto de astăzi va avea 
loc la Casa de cultură a sectoru
lui 2 din str. M. Eminescu 89 la 
ora 17. Panoul cu rezultatele tra-

gerii va fi televizat la ora 19.
CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 16 IUNIE 1378 : categoria I : 
2 variante 
cia 1300) ; 
25-549 lei ; 
7.013 lei ; 
4.645 lei ;
872 lei ; cat. a 6-a

(autoturisme 
a 
a 
a

Da- 
a2- a : 3,50

3- a : 12,75
4- a : 19,25
5- a : 102.50

o iz xci ; vxii. n o-a X 274,75 a 
lei ; cat. X : 1.145,50 a 100
Report la categoria 1 : 388.49^ 
Autoturismele „Dacia 1300“ au 
revenit participanților SALATA 
ȘTEFAN din Pitești șl OPREA 
GRIGORE dm București.

a

zionarelor A, sprijiniți 
de conducerile secțiilor,_______
lor și asociațiilor, trebuie să mun
cească mai mult și mai bine pen
tru eliminarea carențelor arătate 
așa de pregnant de campionat. 
In continuare, Nicolae Irimie — 
prim-vicepreședinte al FJR.F. — a 
prezentat o informare asupra si
tuației disciplinare din activita
tea competițională, arătînd că 
s-au înregistrat nepermis de mul
te cazuri de abateri de la Tegulile 
sportivității, de la regulamentul 
competiției. S-a subliniat că mun
ca educativă din cluburi și aso
ciații lasă încă de dorit, că nu 
s-a făcut tot ceea ce trebuie în 
direcția educării sportivilor în spi
ritul unei abordări corecte, loiale, 
a întrecerii. Al -treilea referat, 
susținut de dr. Dumitru Tomescu, 
s-a ocupat de activitatea medici
lor de la echipele divizionare A, 
de raportul antrenor-medic, de 
importanta problemă a prevenirii 
accidentărilor prin măsuri 
secință, făcîndu-se o serie 
comandări de specialitate 
noul sezon.

Pe marginea referatelor .
ta te au luat cuvîntul, la discuții: 
llie Oană, Gh. Staicu, V. Sîănes- 
cu, Em. Jenei, Ion Nunv/eiller, 
Fl. Halagian, Angelo Niculescu, 
Mircea Rădulescu, T. Bone, Gh. 
Ola, L. Antohi, Ion Motroc, Du
mitru Nicolae-Nicușor, Val. Mun- 
teanu, Tr. Ion<jscu, Nicolae Pro
ra. In Încheierea lucrărilor con
sfătuirii a vorbit președintele 
F.R.F., Anghel Parascbiv.

neîncetat 
cluburi-

în con- 
de re- 
pentru

prezen-



NADIA COMANECI: 9,95, NOIA MAXIMĂ 
ÎN CONCURSUL DE LA ȘĂNHĂI 

Gimnastele noastre s-au înapoiat ieri 
din turneul întreprins In R. P. Chineză
Ieri după-amiază au revenit 

acasă echipele de gimnastică 
ale României (fete și băieți) 
care au participat la „Turneul 
internațional prietenesc cu in
vitați" de la Șanhai, așa cum 
l-au intitulat gazdele. Pe aero
portul Otopeni, conducătorul 
delegației, prof. N. Vieru, ne-a 
declarat :

„Sintem foarte satisfăcuți de 
participarea la acest mare tur
neu. Ne-am bucurat de primi
re și ospitalitate deosebit de 
calde pe tot timpul șederii 
noastre, Nadia Comăneci fiind 
in centrul atenției tineretului 
chinez, care o îndrăgește și o 
apreciază. Nadia a răspuns tot 
timpul amabilităților gazdelor 
iar Ia concursul internațional 
pe echipe a realizat exerciții 
excelente, dintre care acela la 
birnă a luat nota maximă din 
întregul concurs : 9,95. La să
rituri, paralele și sol ea a pri
mit, de asemenea, cele mai 
mari note : 9,90. Din păcate, la 
concursul individual nu a mai 
participat, deoarece nu am do
rit să riscăm recidivarea unei 
ușoare afecțiuni de la un pi
cior. Doresc să subliniez în 
mod deosebit marele progres 
realizat de gimnastele și gim- 
naștii din R. P. Chineză, care 
prezintă două echipe omogene 
ca valoare, dealtfel ciștigătoa- 
rele ambelor concursuri la care 
au participat reprezentative de 
fete și băieți din Canada,

CICLIȘTII CLUBULUI 
STEAUA ÎN R.D.G.

Cicliștii viteziștl al clubului 
sportiv Steaua au fost pentru cl- 
teva zile oaspeții orașului Forat 
din R.D. Germană. Sportivul ro
mân A Telegdl a cucerit primul 
loc In proba de viteză, după ce 
și-a disputat manșa finală In 
compania colegului său de club, 
FI. Negoescu. A. Telegdl a obți
nut un merituos loc doi șl la 
proba de 1000 m cu start de pe 
loc.

CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL
OFENSIVA A AVUT CIȘTIG DE CAUZĂ

BUENOS AIRES, 22 (prin telex). 
Ce limpezi par lucrurile acum, 
după trei săptăminl de lungi aș
teptări șl de calcule nesfirșite. 
Au fost parcă uitate clipele de 
reală dificultate prin care a tre
cut — mal ales în optimi — vi- 
cecampioana lumii, Olanda, ea șl 
marile neliniști ale „H“-lui gaz
dă, aproape scos din cursa pen
tru titlu cu cîteva zile In urmă. 
Scăpațl din strinsoarea emoțiilor, 
suporterii argentinieni au dat ia
răși frîu liber uriașei lor bucurii, 
zorile dimineții de joi găsindu-1 
reuniți într-un imens fluviu viu 
pe avenida principală a metropo
lei, „Nuevo Jullo“. Puțin le pă
sa de contestatarii succesului, de 
aluziile răutăcioase cu privire la 
întocmirea programului. De Ia 
Fillol la Ortiz, ai lor și-au făcut 
datoria, luptînd exemplar, năpus- 
tindu-se literalmente asupra por
ții peruane. „Totul pe cartea a- 
tacului", consemnul dat de con
ducerea tehnică a fost respectat 
întocmai. Șansa a fost de partea 
lui Menotti, numai cute pe frun
te. Echipa Perului, care nu fina
lizase nici o acțiune în preceden
tele meciuri, cu Polonia șl Bra
zilia, cu atît mal mult nu putuse 
ține piept tumultuoasei echipe ar- 
gentiniene, o echipă în care La 
Rossa, introdus în locul lui Ardi- 
les, a filtrat multe mingi utile 
pentru Luque, Kempes și Hou- 
sseman.

Dar marea surpriză de joi a 
eonstltuit-o Olanda. Clne-i mai 
dădea oare șanse după mediocra 
evoluție din grupele preliminare, 
unde pierduse în fața Scoției, e- 
gala iranului T Cine-1 mal acorda 
credit antrenorului Happel cînd 
acesta anunța, Înaintea semifina
lelor. schimbarea la față a for
mației sale T „Veți vedea o altă 
echipă a Olandei", declara el. Șl 
a urmat seria : 5—1 cu Austria, 
2—2 cu R.F. Germania, 2—1, cu 
Italia. Ca șl în partida anterioară. 

PROGRAMUL CELOR DOUA FINALE
£ • Simbătă : ITALIA — BRAZILIA, meci pentru locurile 3—4 4
ț (la TV la ora 22,30). ț
4 • Duminică : OLANDA — ARGENTINA, finala campionatului i
► mondial 1978 (la TV la 22,25). ' ț

R. P. D. Coreeană, Japonia, 
Franța și România, iar Olanda 
numai fete. După cum se știe, 
echipa noastră feminină a o- 
cupat locul al doilea, urmată 
de Canada, iar băieții s-au 
clasat pe locul al treilea, după 
echipele R.P. Chineze și R.P.D. 
Coreene. Concursul a fost de 
înalt nivel și ne-a folosit mult 
pentru pregătirea campionate
lor mondiale".

★
în seara zilei de 21 iunie, In 

marea Sală a Sporturilor din 
capitala Republicii Populare 
Chineze. Pekin, a avut loc o 
demonstrație de gimnastică sus
ținută de echipele României și 
R. P. Chineze. După intonarea 
imnurilor de stat ale celor 
două țări, sportivii celor două 
echipe au oferit spectatorilor, 
cifrați la aproape 18 000. un va
riat și spectaculos program, la 
toate cele cinci aparate. Evo
luția multiplei campioane olim
pice Nadia Comăneci la birnă 
și la paralele inegale a fost 
mult aplaudată de publicul 
spectator.

După terminarea programu
lui, Comitetul Național pentru 
Educație Fizică și Sport din 
R. P. Chineză a oferii in cinstea 
delegației sportive române un 
dineu, la hotelul Pekin.

Turneul echipelor de gimnas
tică ale României in Republica 
Populară Chineză s-a înscris în 
tradiționalele legături priete
nești dintre sportivii celor două 
țări, legături care cunoec o con
tinuă dezvoltare.

SELECȚIONATA MASCULINĂ DE HANDBAL 
A TĂRII LA „TROFEUL IUGOSLAVIA'1

Selecționata masculină de 
handbal a țării noastre va lua 
parte Intre 27 iunie și 2 iulie 
la tradiționala competiție 
dotată cu „Trofeul Iugo

slavia*. întrecerea, la care 
și-au mal anunțat pomrtparea

aceea cu echipa lui Schon, startul 
ta meciul eu Italia nu ie-a foot 
favorabil olandezilor. Dar ea și 
atunci ei au revenii puternic de- 
monstxlnd. între altele, o rară 
forță de recuperare morală. Pre
zența lui Neeskens ta mijlocul 
nucleului o'enaav al formației 
sale a dat roade. Johan al n-lea, 
cura 1 se spune pr-.etexruhd Iul 
Cruyff, a făcut aproape uitată 
(ta această a doua parte a me
dului) absența Iul Johan L coa- 
ducindu-și echipa spre o victorie 
la care puțini mai sperau. Golu
rile Iul Brandts și Haan au a- 
mintit, prin execuțiile lor, că in 
arsenalul fotbalului modera. că
ruia II stat caracteristice careu
rile aglomerate, intră și șutul da 
la distanță.

Ce se petrecea cu echipa lian
ei, a cărei comportare din prima 
repriză ne-a reamintit pe ..squa- 
dra azzurra" din memorabila se
mifinală de pe „Azteca" T Acum 
dispăruse din Joc. A avut, 
totuși, șansa, dacă o putem numi 
astfel, ca R.F. Germania să fia 
învinsă, la aceeași oră, pe tere
nul din Mendoza, de inconstanta 
Austrie. Altfel n-ar fi prins nici 
„finala mică" cu reprezentativa 
Braziliei. (Altă dată, în ’70, aces
te două echipe își disputau finala 
Mondialului mexican...).

Revenind la partida cap de a- 
fiș. Argentina — Olanda, J. Fer- 
ran, directorul revistei „France 
Football", vorbea astfel, miercuri, 
la centrul de presă : „Filtrul 
Mundlalulul ne-a adus in finală 
reprezentantele fotbalului ofensiv. 
Argentina — de la Începutul În
trecerii, Olanda — cu precădere 
din semifinale. Este o răsplată 
parțială pentru ceea ce ni s-a 
oferit ptnă acum, dar foarte bine 
venită, plină de învățăminte". Pe 
cine va primi duminică „Clubul 
celor cinei învingătoare" de ptnă 
acum la C.M. drept cel de-al șa
selea membru T Argentina T Olan-

DEBUT VICTORIOS
AL POLOIȘTILOR

ROMÂNI ÎN TURNEUL
DE LA VARNA

SOFIA, 22 (Agerpres). — în pri
ma zl a turneului Internațional de 
polo de la Vama, selecționata 
României a învins cu 8—5 (2—1, 
2—2, 2—0. 2—1) formația Bulga
riei. Celelalte două partide dispu
tate s-au Încheiat cu următoarele 
rezultate: U.R.S.S.—Australia 8—1 
(2—1, 2—2. 8—0, 2—0) ; S.UJL — 
Grecia 4—2 (1—1, 2—2. l—o. 0—0).

CONCURS Dl SĂRITURI
DE LA TRAMBULINĂ,

LA PRA6A
Participă ți sportivii români 
Magdalena Toth ți Alexandru 

Bagiu

Săritorii de la trambulină Mag
dalena Toth șl Alexandru Bagiu, 
Însoțiți de antrenorul Ion Uîeș, 
iau parte slmbâta și duminică la 
primul concura internațional al 
sezonului ta aer liber. Este vorba 
de o tradițională competiție găz
duită anual de orașul Praga, cu 
participarea unor săritori frun
tași din Italia, S.U.A. VESA S. 
bineînțeles, țara gardă Pentru 
Magdalena Toth întrecerile consti
tuie primul test al pregătirilor 
efectuate în vederea eampiocata- 
lul european de junioare din a- 
eest an ; pentru Alexandru Bagiu 
competiția reprezintă verificarea 
noilor salturi Induse ta progra
mul său de concurs, printre care 
triplu salt M jumătate metru 
trambulinei (coeficient de dificul
tate 23).

selecțkmaiele V R_S5 . Poloniei, 
Ungariei. Elveției și Iugoslaviei 
va avea loe in orașul Sabac. E- 
chipa rrxnănâ. antrenată de E. 
Tro5a și L. Pană, va cuprinde 
minte sume not, prezentmdu-w 
serios remaniata.

da ? Este tacă greu de anticipat 
deznodămtatul acestui Mundial 

. argentntan. In orice caz, ne aș
teptăm slmbătă și duminică la 
două finale mart. Argentina — O- 
landa pentru medalia de aur șt 
Italia — Brazilia pentru medalia 
de bronz.

Gheotgbe NICOLAESCU

4 MECIURI IN 8 DECLARAȚII ÎNAINTEA ULTIMELOR 2 DISPUTE
liedurile de joi. din ultima eta

pă a grupelor semifinale, cu re
zultatele lor care au definitivai 
„careul" celor patru lormațM 
ce-și vor disputa finala campio
natului și. respectiv, partida pen
tru locurile 3—4, au declanșat, tot
odată, o adevărată avalanșă de 
declarații, supoziții asupra Intllnl- 
rilor finale șl chiar asupra fotba
lului In sine, asupra viitorului său. 
Pentru astăzi, declarațiile celor 
opt antrenori, una mai interesan
tă dedt cealaltă.

Partida care a generat cele 
mal multe discuții a fost aceea 
dintre Argentina și Peru, dato
rită scorului categoric cu care au 
ciștigat elevii lui Menotti. Acesta 
explică : „Nimeni nu ne putea 
rezista joi seara t înaintea medu
lui eram Insă destul de neliniștit: 
trebuia să marcăm un număr 
mare de goluri pentru a-1 ajunge 
și întrece pa brazilieni. Știam că 
echipa mea este capabilă de • 
eficacitate crescută. Dealtfel, in 
ultimele două partide cu Peru am 
ciștigat eu 3—8 la Lima șl eu 
3—I la Buenos Aires. Dar astă- 
seară am realizat cel mai bun 
meci al nostru de Ia Începutul 
turneului. Finala se anunță insă 
foarte dificilă. Olanda este echipa 
care merge cel mal bine. Este 
singura care etalează un verita
bil joc colectiv. Pentru a ne im
pune va trebui să jucăm ca 
astă-seară". Antrenorul peruvian, 
M. Calderon, este însă de părere 
că „meciul a fost pierdut dato
rită lipsei de resurse fizice a ju
cătorilor met N-am arătat ce 
știm dedt In primele 15 minute, 
tind scorul putea fi 2—0 in fa
voarea noastră. Oboseala acestui 
turneu a făcut ca fotbalul de ins
pirație, viteza de execuție șl a-

Cu R. W. Jones și R. Busnel

DESPRE VIITORUL 
BASCHETULUI ÎN LUME

Cu prilejul stagiului euro
pean al arbitrilor internaționali 
și al antrenorilor naționali, or
ganizat de F.I.B.A., au fost 
prezente la București persona
lități de frunte ale baschetului 
mondiaL Am folosit împreju
rarea pentru a solicita scurte 
interviuri secretarului general 
onorific al F.I.B.A., Renato 
William Jones (Anglia), și vice
președintelui federației, Robert 
Busnel (Franța), pornind de la 
întrebarea de fond pe care 
le-am adresat-o, privitoare la 
viitorul baschetului.

R. W. Jones (72 ani), a că
rui viață se confundă aproape 
cu istoria baschetului modern, 
pe care l-a slujit peste 40 de 
ani ca secretar general activ 
al federației internaționale (la 
a cărei întemeiere a fost co
autor), ne-a spus : _Nu există 
probabil nimic mai convingă
tor și mai simbolic pentru vi
itorul baschetului în lume dedt 
prezența inedită, aici, la Bucu
rești, la acest stagiu internațio
nal, a unor arbitri și antrenori 
din toate colțurile lumii. Pa-

R. W. JONES

lela noastră geografică este, 
cred, una dintre cele mal largi 
In sportul internațional. Fără 
nid o Îndoială, la numărul de 
practicant! deținem intiietatea 
la lume, cu cel 140 milioane 
de jucători afiliați. Ne bucură 
vestea că la Începutul lui au
gust. la Pekin, va avea loc un 
mare turneu international. A- 
ceste dovezi ale răsplndirii 
baschetului pe mapamond încu
nunează munca noastră de 
perspectivă, dar concomitent se 
nasc sarcini tot mai importante 
pentru federațiile naționale, care 
trebuie să se înzestreze eu 
terenuri, săli, arbitri, antrenori 
etc. Și Încă o chestiune de 
concepție : mie îmi impun mal 
mult 100 000 de jucători dedt 
orice medalie ! Deși sînt repre
zentantul unui organism consa
crat Îndeosebi sportului de per
formantă, insist mereu asupra 
faptului că trebuie să ne ocu
păm de sportul de masă. Din

sură ca treceau minutele. Na-a 
lipsit tonusul necesar pentru a na 
pune ta valoare calitățile".

Ernst Happel, unul dintre an
trenorii cei mal bine cotați ia 
acest moment, este de părere că 
„victoria Olandei est. meritată 
pe ansamblul meciului, cu toata 
că Italia a jucat mal bine In pri
mele 20 minute, ceea ce ne-a Îm
piedicat să ne facem jocul. NI 
l-ha putut. Insă, impune In re
priza a doua. Inițial, noi am ju
cat pentru un med egal, daz 
in pauza dintre reprize ml-am 
dat seama că putem ciștlga șl a- 
tund l-am trimis pe Neeskena 
(caza In primele 45 minute a a- 
vut sarcina să-l marcheze pe 
Boss!) in mijlocul atacului, unda 
a dat totală satisfacție. Finala, 
ea orice finală, este dificilă, dar 
nu pentru noi.-" De cealaltă par
te, antrenorul italian, Enzo Bear- 
xot, declară că „Italia a scăpat 
victoria tn prima repriză, etnd 
echipa noastră s-ar fi putut Îna
poia in vestiare cu trei goluri 
marcate, nu eu unul. După pauză 
linia noastră da mijloc, ca șl a- 
p&rarea, nu au mal ținut pasuL 
Cred că un rezultat egal ar fi re
flectat mal bina fizionomia me
dului".

Un joc spectaculos au realizat 
Brazilia și Polonia, prilej cu 
care a fost marcat cel mal fru
mos gol al ..Mundlalulul* argen
tinian, cd de-al 3-lea al Brazi
liei, după o nemailntllnltă sultă 
de trei bare I „Masată in mijlo
cul terenului, echipa Poloniei ne-a 
pus destule probleme in organi
zarea jocului nostru. în plus, ră
nirea Iul Zlco la începutul intll- 
nlril ne-a dezorganizat total, pen
tru că el trebuia si fie omul da 

1932, dnd am fondat F.I.B.AJ 
(cu 8 țări, printre care și Româ
nia), ne-am început activitatea 
cu un plan de viitor. După cum 
vedeți, perseverăm..."

R. Busnel (63 ani), „figura cea 
mai marcantă a baschetului 
francez" — cum 11 numesc en
ciclopediile sportive — mull 
timp director tehnic al echipei 
Franței și cunoscut teoretician, 
ne-a spus : „Baschetul euro
pean — pe care-1 cunosc mai 
bine — marchează de citiva ani 
o substanțială creștere cantita
tivă, dar, din păcate, și o scă
dere pe planul calității. Masa 
de jucători (și mai ales de ju
cătoare) nu mai ajunge în clasă 
pe cei mari. Printre cauze : ne 
lipsesc echipele de juniori și 
avem prea mulți antrenori de 
grad superior, în așa fel încî» 
nu mai are cine să se ocupa 
de chestiunile „mărunte", da 
pildă de tehnică... „Gigantis
mul" e o falsă problemă. în 
1973, cînd am făcut, la Barce
lona, experiența cu un campio
nat mondial rezervat jucători
lor de peste 1,80 m, a ieșit un

R. BUSNEL 
faliment. Sportul nostru a de-' 
venit, peste ani, dintr-unul de 
pură inteligență, un joc emina—J 
mente atletic, în care elemen
tele de tactică aproape se ig
noră. Chiar șl gigantă azi sînt 
bine pregătiți, așa că e o plă
cere sâ-i vezi jucînd. A tre
cut vremea uriașilor greoL’ 
Minibaschetul ar fi fost o so
luție pentru reînviorarea teh
nică a sportului nostru. Dar am 
constatat că doar 3 la sută din
tre practicanți continuă să ră- 
mînă în baschetul de perfor- 
manță cînd devin mad mart 
Cum să-i păstrăm ? La consfă
tuirea care a avut loe la Vama, 
«-a discutat posibilitatea de a 
impune, pentru echipele de ju
niori mid, obligația de a schim
ba după 10 minute de joc în
treaga formație. După cum ve
deți, viitorul baschetului nu na 
este indiferent...*

Victor BĂNC1ULESCU |

legătură intre mijlocul terenului 
și atac. Din momentul în care 
polonezii au început să slă
bească am găsit mal mult spațiu 
de manevră șl am putut juca pa 
contraatac", spunea antrenorul 
Coutinho. După ce a felicitat Bra
zilia pentru succes, J. Gmoch ■ 
declarat : „Nu pot spune că 
sînt fericit. N-am știut să profi
tăm de ocaziile de gol pe care 
le-am avut. Cred că echipa Po
loniei a arătat In această partid* 
că este o echipă demnă de gru
pele semifinale. Cu puțină șansă 
puteam fl in primele patru".

In sfirșit, clteva cuvinte despre 
partida Austria — R.F. Germania, 
importantă prin faptul că rezul
tatul ei a făcut ca, pentru prima 
dată din 196«, echipa R.F. Ger
mania să nu fie clasată Intre pri
mele patru formații din lume» 
H. Schon : „Apărarea m-a deza
măgit, Dacă ar fi fost mai a- 
tentă, n-am fl primit șl golul nr. 
3. în ansamblu, Austria a meri
tat victoria. Ne-au lipsit Zimmer
mann șl Flohe. în mod cert, a- 
ceastă echipă a R.F.G. n-are cla
să mondială dar, după meciul 
bun realizat In fața Olandei, nu 
credeam că va pierde In fața 
Austriei. A jucat fără ritm, fără 
viteză, fără voință". Desigur, 
celălalt Helmuth, este vorba de 
Senekowitsch, antrenorul Austriei, 
era mulțumit : „Echipa Austriei 
m-a derutat chiar șl pe mine 1 
In fața Olandei n-a jucat bine, 
pentru ca să fim primii care să 
clștigăm In fața campioanei lu
mii, demonstrînd că locul nostru 
in grupele semifinale a fost me
ritat. Cînd am plecat de acasă 
nu ni se dădeau prea multe san
ie. Ne Întoarcem insă la VÎena 
cu capul sus".
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