
ȘEDINȚA 
COMITETULUI POLITIC 

EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușeseu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, vineri, 23 iunie, s-au 
desfășurat lucrările ședinței Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

La primul punct al ordinii de 
zi, referitor la raportul cu pri
vire la proiectul Planului na
tional unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială a României pe 
anii 1979—1980 și la proiectul 
bugetului de stat pe anul 1979, 
au luat parte și membri ai Bi
roului Permanent al Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale.

La baza acestor proiecte stau 
sarcinile și obiectivele stabilite 
pentru această perioadă in pla
nul cincinal și în Programul su
plimentar de dezvoltare econo- 
mico-socială a României pină in 
1980. Propunerile de plan — sta
bilite printr-o strinsă conlucrare 
între organele de sinteză, minis
tere, centrale și întreprinderi — 
au in vedere aplicarea consec
ventă în viată a hotăririlor Con
gresului al XI-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului pri
vind trecerea de la acumularea 
cantitativă la o calitate nouă, 
superioară, și ca atare mai bu
na folosire a rezervelor de care 
dispun industria, agricultura, 
transporturile, toate ramurile 
economiei naționale, obținerea 
de rezultate economice supe
rioare, prin ridicarea producti
vității muncii și a nivelului 
tehnic al producției, reducerea 
cheltuielilor materiale, aplicarea 
în viață a cuceririlor revo
luției tehnico-științifice, sporirea 
eficienței și rentabilității între
gii activități. Proiectele de plan 
și de buget asigură îndeplinirea 
sarcinilor de ridicare a nivelu
lui de trai al poporului, prevă- 
zînd mijloacele financiare nece
sare pentru aplicarea celei de-a 
doua etape de majorare a retri
buțiilor, pensiilor și alocațiilor 
pentru copii.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere aportului 
direct al secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu — în discuții și ana
lize cu organele economice — la 
găsirea celor mai bune soluții 
pentru asigurarea echilibrului 

material, financiar și valutar al 
planului și creșterea eficienței 
producției tn toate ramurile, 
pentru realizarea prevederilor 
programului de creștere a nive
lului de trai al populației.

După completările și îmbună
tățirile stabilite în Comitetul 
Politie Executiv, proiectul Pla
nului național unie de dezvol
tare economico-soci sJ i a Româ
niei in anii 1979—1989 și proiec
tul Bugetului de stat pe anul 
1979 vor fi supuse dezbaterii șl 
aprobării plenarei Comitetului 
Central al partidului, iar apoi 
trimise spre legiferare Marii 
Adunări Naționale.

In continuarea lucrărilor, Co- 
mitettri Politie Executiv a ana
lizat raportul privind principa
lele condurii ce se desprind din 
activitatea desfășurată in luna 
mai în Întreprinderile care au 
trecut la aplicarea programului 
de reducere a săptămlml de lu
cru, adoptat de Conferința Na
țională a P.CJL

Comitete Politie Executiv a 
apreciat activitatea susținută 
desfășurau de organele șl or
ganizațiile de partid, de consili
ile oamenilor mnnefi din unită
țile economice care, potrivit 
eșalonării aprobate de conduce
rea partidului, au trecut la săp- 
tămîna redusă de lucru. Măsu
rile orga ni valori ee, politice și 
tehnico-economlee luate an asi
gurat in marea majoritate a uni
tăților industriale care au trecut 
la săptămina redusă de lucru 
îndeplinirea și depășirea sarci
nilor de plan la producția fizică, 
productivitate, ridicarea eficien
ței economice.

In același timp, s-a constatat 
că un număr de unități indus
triale nu au îndeplinit ia în
tregime condițiile stabilite pen
tru trecerea la reducerea săptâ- 
minil de lucru. Comitetul Poli
tic Executiv a hotărît ea birou
rile comitetelor județene de 
partid, birourile executive ale 
ministerelor să analizeze temei
nic modul în care s-an îndepli
nit, in semestrul I al acestui an. 
sarcinile stabilite de conducerea 
partidului cu privire la extin
derea aplicării reducerii săptă-
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Odihnă activă și sport în trimestrul IV

VACANTA DE VARĂ TREBUIE SĂ ÎMBOGĂȚEASCĂ 
COPILĂRIA FERICITĂ A GENERAȚIILOR ÎN PLINĂ FORMARE'

Marea recreație a rccuxxri ra fi jn-vrUzi dr rrsu-MK reprize 
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A început vacanța d 
tineretului studma du 
noastră. prilej Uneven, 
dihnă. de refacere dup 
rodnic de muncă șa csvățatura. 
dar și de îmbogățire In cxretî- 
nuare a csuoa’icteior dome
nii dintre cele mai (Ererse. P» 
tema bogatei palete de atSivî- 

creație a vacanței. am fusrtaî 
c convorbire cu cocL unr 
Cornelia Râjruaru. firertorci 
D.recției de științe sociale ae- 

MnUsierul Educației Si în-.-Jță-

— Vacuațele aa — ia statal 
nostru sariilrrt — valențe as st
aple, îndeosebi de ordin edu
cativ. contribuind la formarea 
unor generații sănătoase și vi
guroase. Sportul este ua p»cs
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■ujor pe vacantei de
tari. Vi rugăm si ne preri-
n‘j ct $mnifriții deosebite
r> area 
iiri.

actuala vaeaatft de

— Vacanța de sară 1978 se 
d-jflsma sub semnul ma

te sărbători ale poporului 
stm — împlinirea a 2 959 de 
i de la formarea primului 
ri dae centra’tzat și inde- 
nâent aniversarea a 138 de 
. de la revoluția burghezo- 
njocratâcâ din 1848, care a

FRUMOASĂ VICTORIE A ATLETELOR ROMÂNCE 
ÎN CONCURSUL INTERNATIONAL DE LA KOLN

Simbătă 24 iunie 1978

rea evenimentelor de acum 
șase decenii legate de formarea 
statului național român unitar. 
In cinstea acestor evenimente 
eu largi semnificații politice 
vor fi organizate o serie de 
manifestări cultural-educative, 
in condițiile deosebit de pro
pice ale vacanței, continuîn- 
lu-se astfel acțiunile educative 
ile școlilor, organizațiilor de 
■ocii și de tineret, din perioada 
— .ului de invățâmint. Prezența 
entuziastă, angajată, a copiilor 
și tineretului ia Festivalul na- 

onal .Cin tarea României” și 
a marea competiție națională 
.Daciada" va da un conținut 
xtrem de bogat activităților 

recreative inițiate cu prioritate 
in aer liber, în cele mai pito
rești zone ale țării, la munte 
și la mare.

— Ua eșalon important de c- 
levt, din clasele I—VTH, a și 
fost cuprins in asemenea acti
vități. Elevii din licee vor fi 
și ei peste puțin timp bene
ficiarii acestei etape de odihnă. 
Ce surprize Ie sînt rezervate pe 
planul activității sportive ?

— Ca și in anii precedenți, 
vacanța mare are o bogată a- 
gendă sportivă, pe măsura gri
jii permanente pe care parti
dul ți statul nostru o acordă 
copiilor, tinerelului. Elevii cu 
aptitudini in sport, de pildă, 
cei care activează în unități 
cu profil sau in cluburi spor
tive școlare — mai bine de 
5 000 — vor fi cuprinși, pe baza 
unui plan comun, alcătuit de 
ministerul nostru, împreună cu

Interviu realizat de 
Tiberiu STAMA
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După consfătuirea tehnicienilor eșalonului fruntaș

COMPETITIVITATEA PI PLAN INTERNAȚIONAL-PRIMUL CRITERIU 
DE APRECIERE A MUNCII ANTRENORILOR DE FOTBAL 

valoare ? De unde sa I luam t (iac sa ni l „liucic~ ? 
Cum ? Lucrlnd mal suit și mai M«c !

IflHB SK 1 MataUa Marășesci, 4. Fița Lovin—la 1500 m!

O Nu avem fotbaliști de 
SA 1 creștem !

S-au spus unele lucruri — 
chiar dacă nu neapărat noi — 
interesante și de utilitate prac
tică în consfătuirea de joi a 
antrenorilor divizionari A, con
sfătuire la care au participat 
și conducătorii și medicii echi
pelor respective. Așa, de pildă, 
referindu-ne la cîteva dintre 
luările de cuvint, prof. Angelo 
Niculescu a ridicat, printre al
tele, problema activizării ju
cătorilor, strîns legată de creș
terea responsabilității lor față 
de fotbal ; Mircea Radulescu a 
arătat că, în prezent, este ne
voie, poate mai mult ca ori- 
cînd, de o întărire reală a per
sonalității antrenorilor ; Ion 
Motroc a vorbit despre clima
tul de muncă necesar realiză
rii unei instruiri de calitate ; 
Traian lonescu a scos în evi
dență obligativitatea reconside
rării integrale a activității cu 
juniorii și copiii ; Gheorghe 
Ola a relevat rolul fondului 
tehnico-tactic în definirea ju
cătorului de performanță.

S-a încercat, de asemenea, să 
se dea și o explicație a si
tuației actuale din fotbalul nos
tru, insuficient de competitiv, 
încă, pe plan internațional. 
„Fondul de jucători de valoare 
este redus", au afirmat o parte 
dintre antrenorii divizionari’ A. 
Așa să fie oare ? Fără îndo
ială că o asemenea afirmație 

cuprinde și un sîmbure de ade
văr. In ultimii ani, numărul 
jucătorilor apți a faee față ce
rințelor fotbalului modern a 
fost într-o relativă descreștere. 
Dar tot atît de adevărat este 
că, de la un timp, ne-am cam 
obișnuit să toi spunem : „N-avem 
valori". Și cu asta mulți se 
pun la adăpost de reproșuri, 
fug, intr-un fel (de ce să n-o 
spunem 7), de răspundere. Bine 
că s-a descoperit cauza cauze
lor și, ca și clnd ne-am găsi 
în fața a ceva imposibil de 
rezolvat, se așteaptă interven- I 
ția... intîmplării. Să vină de ; 
undeva jucători de valoare. De 
unde ? Nimeni nu știe precis, 
dar toți așteaptă. De ce ? „Pen
tru că este mai ușor să ne 
tinguim, spunea antrenorul Va
lentin Stănescu. și mai greu 
este să muncim ea să creșicm 
jucătorii de care avem nevoie 
sau ea să-i corijăm, cu răbdare, 
pe cei care pot fi — și tre
buie — recuperați pentru per
formanță".

SĂ SE MUNCEASCĂ, DECI. 
MAI MULT ȘI MAI BINE. 
Asta ar fi principala conclu
zie desprinsă din consfătuirea 
de lițcru a antrenorilor divizio
nari A, concluzie pe care, de 
fapt, am mai auzit-o de multe 
ori enunțată și In alte împre
jurări asemănătoare. Dar cînd 
oare se vor hotărî cei în cauză 

să facă acest lucru ? Pentru că 
vorbe s-au spus mereu și încă 
foarte frumoase. In schimb, ia 
fapte s-a trecut mai rar și.

Mihai IONESCU

(Continuare iu pag. 4—5)
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In ultima etapă a campionatului de rugby

FARUL - LA UN PAS DE TITLU -
JOACĂ CU UNIVERSITATEA TIMIȘOARA

Miine, la ora prânzului, va 
cădea cortina peste o nouă e- 
diție (a 61-a) a campionatului 
primei divizii de rugby. Ul
tima etapă va însemna, după 
toate probabilitățile, o sărbă
toare rugbystică pe malul mă
rii, acolo unde virtuala cam
pioană Farul Constanța, sus
ține meciul de „bun rămas" in 
acest sezon în compania echi
pei Universitatea Timișoara. Se 
întilnesc, așadar, in fața atît 
de numeroșilor și pasionalilor 
spectatori dobrogeni. prima 
campioană din provincie (1971/ 
72 — formația studențească bă
nățeană) și echipa care a reu-

MCNCHEN. 23 (Agerpres). 
Atleta româncă Ileana Silai a 
icrmiaai învingătoare in proba 
fr Minări de 1508 m din cadrul 
concursului internațional desfă- 

I șurat pe stadionul central al 
I orașului vest-german Koln. în 
' această cursă, dominată de 
I concurentele românce, Ileana

SUai a realizat timpul de 4:u3j, 
fiind urmată de coechipiera sa 
Natalia Mărășescu — 4:04.2,
Brigitte Kraus (R. F. Germa
nia) — 4:05.2. Fi t a Lovin 
(România) — 4:08,4, Vesela Ja- 
s.aska (Bulgaria) — 4:08.5. Jane 
Merrill (S.UĂ.) — 4:09,7, Penny 
Vi erther-Bales (Canada) — 
4 -.12,4 și Bernadette van Roy 
(Belgia) 4.14A

Dublul campion olimpic Al- 

șit ceea ce — nu cu prea 
mulți ani în urmă — ar fi 
părut irealizabil : „detronarea" 
Bucureștiului 1 Căci, ce altceva 
poate însemna un al treilea 
succes in numai patru ani ? 
Desigur, In mod teoretic, Fa
rul ar putea pierde titlul. Dar 
un eșec (sau un semieșec) pe 
propriul teren ar echivala cu 
o... minune. Iar in rugby mi
nuni nu se prea produc ! Va 
fi — credem — un spectacol 
antrenant, in care binecunoscu
ta elevi ai lui Mihai Naca (nu 
vor lipsi Bucos, Molrescu. Ia- 

(Continuare in pag. a 7-a) 

berto Juantorena (Cuba) a sta
bilit cea mai bună performanță 
mondială a sezonului în proba 
de 800 m plat cu timpul de 
1:44.38, iar în proba de 400 m 
garduri recordmanul mondial 
Edwin Moses (S.U.A.) a fost

ILEANA SILAI

cronometrat cu 48,20, de ase
menea cea mai bună perfor
manță mondială a sezonului.

Alte rezultate : feminin : 100 
m plat — Evelyn Ashford 
(S.U.A.) 11,33 ; 100 m garduri 
— Grazyna Rabsztyn (Polonia) 
12,85 ; 400 m — Aurelia Pen
ton (Cuba) 51,60 ; masculin s 
1 500 m — Thomas Wessing- 
hage (R.F.G.) 3:39,4 ; 110 m
garduri — Reynaldo Nehemiah 
(S.U.A.) 13,45 ; săritura cu pră
jina — Wladislaw Kozakiewicz 
(Polonia) 5,40 m ; 5 000 m — 
Toshihuko Seko (Japonia) 
13:35,8; 200 m — Silvio Leo
nard (Cuba) 20,32- -

aire.il


ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C. R.

VACANȚA
DE VARĂ
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minii de lucru și să stabilească 
măsuri corespunzătoare pentru 
ca toate întreprinderile să res
pecte criteriile obligatorii pen
tru acordarea zilei libere, și în 
primul rind îndeplinirea planu
lui la toți indicatorii.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărit convocarea ședinței ple
nare a Comitetului Central al 
P.C.R. în ziua de 5 iulie a.c.

★
în cadrul ședinței, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a prezentat 
o informare cu privire la vizita 
de stat întreprinsă împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu în Re
gatul Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord, la invitația 
Ma jest ații Sale regina Elisabeta 
a II-a și a ducelui de Edin
burgh.

Comitetul Politic Executiv a 
dat cea mai inaltă apreciere re
zultatelor vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care se 
constituie intr-un act politic în
cununat de un strălucit succes, 
exprimîndu-și convingerea că 
acest moment cu caracter istorie 
deschide o eră nouă in evoluția 
colaborării româno-britanice, se 
înscrie ca un eveniment excep
țional în viața internațională, in 
folosul și spre binele ambelor 
popoare, al cauzei cooperării si 
securității pe continentul euro
pean și in întreaga lume.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat pe deplin activitatea 
desfășurată de secretarul gene
ral al partidului, președintele ță
rii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și de tovarășa Elena Ceaușescu, 
în această nouă și deosebit de 
importantă acțiune politică, 
apreciind că, prin bilanțul ei 
extrem de bogat in planul dez
voltării raporturilor româno-bri
tanice, prin punctele de vedere 
exprimate in problemele com
plexe ale lumii contemporane, 
această vizită reprezintă un mo
ment de excepțională însemnă
tate, fără precedent in cadrul 
raporturilor dintre cele două 
țări și popoare, cu profunde 
semnificații în viața interna
țională.

Comitetul Politic Executiv a 
luat cunoștință cu sentimente 
de adincă satisfacție și vibrantă 
mîndrie de faptul că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost intim- 
pinați, in Marea Britanie, cu 
manifestări pline de cordiali
tate și stimă de către Regina 
Angliei, de primul ministru, de 
ceilalți membri ai guvernului și • 
alte personalități marcante ale 
vieții politice, economice, știin
țifice și culturale, precum și de 
masele largi de cetățeni.

Președintele țării noastre a 
fost și de această dată apreciat 
ea personalitate proeminentă a 
vieții politice mondiale, expri- 
mîndu-se marea admirație pen
tru influența și contribuția pe

FESTIVALUL NATIONAL PIONIERESC DE MINIBASCHET, 
0 MARE COMPETIȚIE A CELOR MICI

Din nou freamăt, veselie, a- 
plauze pe terenurile de baschet 
din Constanța. La Casa pionie
rilor, la Clubul sportiv școlar 
nr. 1 și la Liceul energetic, 11 
terenuri au găzduit, timp de 
șapte zile, de dimineață și pină 
in amurg, cea mai mare com
petiție a celor mai mici bas
chetbalist! : Festivalul național 
pionieresc de minibaschet. des
fășurat anul acesta, la cea de 
a 12-a ediție, sub egida „Dacia- 
dei“. Au fost zile însorite. In 
care copiii au participat cu en
tuziasm la meciuri, s-au între
cut pentru „Coșul de aur“. au 
prezentat poezii și desene — pro
ducții proprii — care de care 
mai izbutite, au vizitat obiective 
de interes economic și turistic 
și, aflați la „doi pași" de Ma
maia. au beneficiat de vremea 
frumoasă petrecînd ore plăcute 
pe litoral.

Că la această ediție s-au în
registrat noi recorduri, nu a 
fost o surpriză. Minibaschetul 
pătrunde tot mai profund in 
rîndurile elevilor și acest fapt 
este oglindit în cifrele record : 
1 400 de participanți (anul tre
cut ..doar" 1200) din 32 de jude
țe. 124 de echipe (34 fete I, 38 
fete II. 22 băieți I. 30 băieți II) 
au ținut să arate că minibas- 
ehetul a mai făcut un pas îna
inte. că ceea ce părea o joacă 

care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
le are in abordarea construc
tivă a problemelor cu care este 
confruntată omenirea contempo
rană, pentru activitatea neobosi
tă pusă în slujba celor mai no
bile idealuri ale popoarelor, ale 
umanității.

Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. a reafirmat înal
ta sa prețuire pentru prodigioa
sa activitate desfășurată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
strălucit ilustrată și cu ocazia 
vizitei in Marea Britanie, în ve
derea promovării unor relații 
internaționale noi, care să asi
gure egalitatea deplină a tutu
ror națiunilor și țărilor, intr-un 
climat de înțelegere, conlucrare 
pașnică și respect reciproc. 
Această politică realistă, in a 
cărei elaborare și înfăptuire 
secretarul general al partidului 
deține rolul determinant, marile 
realizări obținute de poporul 
nostru in construirea socialismu
lui au sporit neîncetat prestigiu] 
României pe toate meridianele 
globului, in rindul tuturor po
poarelor, al opiniei publice de 
pretutindeni, a adus țării noas
tre nenumărați prieteni.

Comitetul Politie Executiv și-a 
exprimat, de asemenea, satis
facția și a adresat cele mai 
calde felicitări tovarășei Elena 
Ceaușescu, a cărei activitate 
științifică și-a găsit o nouă și 
strălucită confirmare prin înal
tele titluri acordate de presti
gioase foruri științifice brita
nice.

în legătură cu convorbirile 
oficiale româno-britanice, desfă
șurate într-un spirit de sinceri
tate și înțelegere reciprocă, Co
mitetul Politic Executiv a apre
ciat însemnătatea și multitudi
nea problemelor abordate, con- 
siderind că înțelegerile și con
cluziile la care s-a ajuns pre
zintă o importanță excepțională.

în acest sens, Comitetul Po
litic Executiv evidențiază ampla 
semnificație a Declarației co
mune. semnată, Ia încheierea 
dialogului la nivel înalt, de 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și primul ministru James Ca
llaghan, care proclamă voința 
României și Marii Britanii de a 
amplifica șl aprofunda conlu
crarea dintre ele, atit pe plan 
bilateral, cit și internațional, pe 
temeiul trainic al principiilor 
egalității în drepturi, respectu
lui independenței și suveranită
ții naționale, neamestecului în 
treburile interne și avantajului 
reciproc.

Totodată, Comitetul Politic 
Executiv subliniază cu satisfac
ție numărul mare de acorduri 
și documente convenite cu oca
zia vizitei, care, in ansamblu, 
creează un cadru deosebit de 
favorabil creșterii volumului 
schimburilor comerciale, extin
derii conlucrării economice in 
forme noi de ridicată eficiență 
— cum ar fi acțiunile de coo
perare in producție, in domenii

acum 10—12 ani. cind inimosul 
profesor Stelian Gheorghiu se 
străduia (după cum se vede, cu 
deplin succes) să reliefeze cali
tățile „baschetului mic", a de
venit acum o activitate „non 
stop", organizată, de amploare. 
Desigur,' organizarea unei com
petiții finale cu 1 400 de parti
cipanți cere eforturi deosebite, 
dar C.N.O.P.. C.J.O.P.. Casa
pionierilor Constanța, C.J.E.F.S. 
și F.R. Baschet s-au dovedit la 
înălțime, asigurînd condiții ex
celente. Mai mult chiar. în do
rința de a-i stimula pe mini- 
baschetbaliști. aceștia au fost 
răsplătiți — toți —cu mingi, tri
couri, pulovere, cupe, medalii.

Cit privește întrecerile pro- 
priu-zise. valoarea tehnică a 
Festivalului, perspectivele pe 
care le oferă baschetului de per
formanță, despre toate acestea 
ne vorbesc cîțiva specialiști, că
rora le-am solicitat „miniinter- 
viuri". Iată-lerăspunsurile: prof. 
Teodora Predescu, lector la ca
tedra de baschet a I.E.F.S., fostă 
internațională : „Excelentă se
lecție, pregătire bună pentru 
vîrsta respectivă. Cred, însă, că 
limita de vîrstă trebuie coborită 
Ia 12 ani" ; prof. Toma Velciov 
de la C.S.Ș. Oradea. ..veteran" 
al minibaschetului : „Muiți co
pii inalți, cu perspective de a 
deveni „giganți". Va trebui să 
ne ocupăm însă mult mai mult 
de pregătirea lor atletică, astfel 
ca Ia 16—18 ani să ajungă bas- 
chetbaliști-atleți, deci competi
tivi pe plan internațional"; prof. 
Ion Pasnicu, antrenor la C.S. 

de vîrf ale industriei și tehni
cii contemporane, societățile 
mixte, cooperarea pe terțe piețe 
— intensificării colaborării pe 
tărimul științei, invățămintului 
și culturii, al contactelor umane.

Comitetul Politic Executiv 
apreciază in mod deosebit re
zultatele obținute în sfera rela
țiilor economice, care deschid 
perspective ample cooperării 
româno-britanice in special in 
domeniul aeronauticii, al trans
porturilor, agriculturii și indus
triei alimentare etc. Aceasta de
monstrează. o dată mai mult, ca
pacitatea economiei românești 
in plin avint de a întreține și 
amplifica raporturi de coopera
re eu țări dezvoltate din punct 
de vedere economic, pe baza 
celor mai noi cuceriri ale știin
ței șl tehnicii contemporane.

în același timp, este reliefată 
Importanța schimburilor de ve
deri care au avut loc in pro
bleme esențiale ale actualității 
politice internaționale.

Comitetul Politic Executiv 
dă o inaltă apreciere hotăririi 
celor două țări de a conlucra 
tot mai strins pe pian extern, 
de a-și aduce, prin eforturi uni
te, o contribuție activă la în
făptuirea unei securități reale 
pe continentul european prin 
transpunerea in viață a preve
derilor Actului final de la Hel
sinki, la realizarea dezarmării, 
șl, in primul rind, a celei nu
cleare, la reglementarea pe cale 
politică a stărilor de încordare 
și conflict din Orientul Mijlociu, 
din Africa și din alte regiuni 
ale globului, la lichidarea feno
menului subdezvoltării și făuri
rea noii ordini economice mon
diale, la soluționarea probleme
lor complexe ale contempora
neității, cu participarea tuturor 
statelor, mari și mici, corespun
zător cerințelor democratizării 
relațiilor internaționale, Ia edi
ficarea unei lumi a păcii. înțe
legerii și cooperării intre na
țiuni.

Comitetul Politic Executiv 
consideră că întreaga desfășu
rare a vizitei, principiile afir
mate în eursul convorbirilor, 
perspectivele pe care ele le-au 
deschis pentru viitor, ilustrează 
in chip concludent ză este pe 
deplin posibil ca intre două țări, 
diferite ea orinduire socială, ca 
potențial și grad de dezvoltare, 
să se statornicească și să se ex
tindă relații bune, de colabora
re, atunci eind se pornește de 
la principiile coexistenței pașni
ce, de Ia dorința comună de a 
se acționa- in acest sens, cind 
Ia baza raporturilor interstatale 
se așează statornic principiile 
egalității in drepturi, respectului 
suveranității și avantajului re
ciproc. Desfășurindu-se in spi
ritul principiilor coexistenței 
pașnice și constituind o mate
rializare nemijlocită a acestora, 
vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, evoluția relațiilor 
româno-britanice au, de aceea,

Progresul București : „Am se
lecționat copii din peste 100 de 
școli din raza clubului nostru și 
am reușit să captăm spre baschet 
elemente pe care le consider 
deosebit de dotate, printre care 
Gabriela Ștefănescu (1,80 m — 
născută in 1965), Mioara Ciobanu 
(1,75 — 1965) și Nicoleta Ono- 
frei (1,74 — 1965). Nu este însă 
suficient. A fi înalt nu mai 
constituie „cartea de vizită" ca
re să-ți deschidă calea spre re
prezentativa țârii. Acum se cere 
muncă multă, de calitate. Aici 
intervine capacitatea noastră de 
a îndruma fetele pe drumul cel 
mai scurt spre marea perfor
manță".

Sînt deziderate la care sub
scriem, deoarece împlinirea lor 
înseamnă, de fapt, desăvirșirea 
activității începută atunci cînd 
copii de 8 ani au făcut primii 
pași în baschet.

Clasamente — GENERAL AL 
FESTIVALULUI : 1. C.S.Ș. Oradea 
61 p, 2. Progresul București șl 
Centrul școlar de baschet Bucu
rești 41 p, 3. C.S.Ș. Craiova 33 p; 
TURNEE — fete I : 1. C.Ș.B. 
București (prof. Floarea Roată), 
2. C.S.Ș, Sibiu. 3. C.S.Ș. Craiova, 
4. C.S.Ș. Bacău, 5. Șc. g 12 Tg. 
Mureș, 6 C.S.Ș. Deva ; fete II :
1. C.Ș.B. București (prof. Lavinia 
Vasiliu), 2. Casa pionierilor Med

gidia, 3. C.S.Ș. Oradea. 4. C.S.Ș. 
Sf. Ghcorghe. 5. C.S.Ș. Craiova, 
6. C.S.Ș. Bacău : băieți I: 1. C.S.Ș. 
Oradea (prof. Emit Ambruș), 2. 
Șc. g. 12 Constanța, 3. C.S.Ș. 1 
Constanța. 4. C.S.Ș. Steaua Bucu
rești, 5. C.S.Ș. Tîrgoviște, 6. C.S.Ș. 
Rm. vîlcea ; băieți II : 1. C.S.Ș. 
Botoșani (prof. Mircea Weiser),
2. Lie. „Bolyai" Tg. Mureș, 3. 

o semnificație care depășește ca
drul bilateral și dobindește o 
importanță principială, general 
valabilă, demonstrind că aceasta 
și numai aceasta este calea dez
voltării încrederii între state, 
adincirii conlucrării și coope
rării prietenești, menținerii și 
consolidării pârii.

Comitetul Politie Executiv 
constată cu vie satisfacție că vi
zita de stat a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu in Marea Bri
tanie a întrunii adeziunea plină 
de căldură, entuziastă, aproba
rea unanimă a întregului nostru 
popor.

Prin mii de telegrame, scrisori 
și mesaje, comuniștii, oamenii 
muncii și-au exprimat recunoș
tința fierbinte pentru modul 
strălucit in care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acționat și 
acționează eu cea mai inaltă 
responsabilitate față de desti
nele națiunii noastre socialiste, 
pentru înfăptuirea politicii in
terne și internaționale a parti
dului și statului nostru, a hotă
ririi or Congresului al XI-lea și 
Conferinței Naționale ale parti
dului, pe deplin corespunzătoare 
intereselor fundamentale ale 
poporului nostru, cauzei libertă
ții și independenței tuturor na
țiunilor lumii, înfăptuirii aspi
rațiilor lor de pace, colaborare 
și progres eoonomico-social.

în același timp, Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. 
subliniază cu mare satisfacție 
largul ecou pe care l-a avut in 
întreaga lume vizita de stat a 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu 
în Marea Britanie, eveniment 
apreciat ca un moment politic 
de seamă al vieții internaționa
le, ceea ce demonstrează aten
ția deosebită cu care sini ur
mărite acțiunile politice ale 
României și președintelui ei, 
rolul pozitiv, deosebit de cons
tructiv pe care il au în lumea 
contemporană, în căutarea și gă
sirea căilor care să ducă la o 
reală destindere, la soluționarea 
constructivă a problematicii com
plexe a omenirii.

Aprobind in unanimitate do
cumentele, înțelegerile și con
cluziile la care s-a ajuns eu 
prilejul vizitei. Comitetul Poli
tic Executiv a stabilit măsuri și 
a trasat sarcini concrete Con
siliului de Miniștri, ministerelor, 
altor instituții centrale, organi
zațiilor de comerț exterior, în
treprinderilor participante la 
cooperarea româno-britanică, in 
scopul aplicării ferme și înde
plinirii exemplare a acordurilor 
convenite, corespunzător Intere
selor poporului român, consoli
dării bunelor raporturi româno- 
britanice. cauzei generale a pă
cii, securității și colaborării in
ternaționale.

Comitetul Politie Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității de 
partid și de stat.

Autoare a 213 p înscrise : Edith 
Mathe, din clasa a Vl-a a li
ceului „Salomon Emo” din 
Gheorgheni, a primit „Cupa 
ziarului SPORTUL", oferită coș- 
geterului absolut al Festivalului

Șc. g. 12 Constanta, 4. Casa pio
nierilor Constanța. 5. C.S.Ș. Arad. 
t. C.S.Ș. Craiova ; DESENE : 
Claudiu Fintlna (Șc. g. 12 Cons
tanta) : POEZII : Luminița Cristea 
(C.S.Ș. Bacău) ; COR : C.S.Ș. Ba
cău și Șc. g. Roșiori de Vede ;

„COȘUL DE AUR": Lia Bată 
(C.S.Ș Deva) 26 p (din 30 posibile), 
Mihai Dumitrescu (C.S.Ș. Pitești) 
25; TALIE; fete I: Maria Tașcă (Șc. 

g. 21 Ploiești) 1,83 m, fete II : An
gela Crăciun (C.S.Ș. Constanța) 
1,69 m. băieți I : Constantin Ban- 
cea (C.S.Ș. Oradea) 1.79 m. bă
ieți II : Sorin Smeu (Casa pio
nierilor Constanta) 1,67 m : coș- 
geter absolut al Festivalului, re
compensat cu „Cupa ziarului 
Sportul" : Edith Mathe (C.S.Ș. 
Gheorgheni).

(Urmare din pag. 1)

C.N.O.P.. C.C. al U.T.C., 
C.N.E.F.S.. cu instituții și or
ganizații de masă care au a- 
tribuții în domeniul sportului, 
in tabere speciale organizate 
pentru atloți (Căminul Alpin, 
Poiana Izvoarelor, Lacul Sărat, 
2 Mai-Mangalia, Brașov, Cimpu- 
lung Muscel), gimnaști (Man
galia. Deva, Rm. Vilcea). volei
baliști (Piatr3 Neamț, Suceava, 
Piatra Arsă), handbalisti (Ti
mișoara, Hunedoara), fotbaliști 
(Ineu, Bacău) etc. Acolo, viito
rii sportivi de performanță se 
vor odihni și. paralel, vor con
tinua procesul de pregătire in 
vederea competițiilor din ca
drul „Daciadei", sub Îndruma
rea unor cadre didactice, a u- 
nor antrenori cu o înaltă cali
ficare tehnică și pedagogică.

— Altfel spus, pregătirile 
sportive se vor intensifica a- 
cum, in plină vacanță...

— Pregătirile, dar și întrece
rile sportive propriu-zise. deoa
rece vor avea loc, în perioada 
care urmează, importante exa
mene sportive, toate înscrise 
sub genericul „Daciadei". Am 
in vedere, printre altele, Te- 
tratlonul atletic al școlilor ge
nerale (Focșani, 11—12 iulie), 
finala Pentatlonului atletic șco
lar și a Concursului de ștafete 
(Timișoara 15—17 iulie), Con
cursul republican al înotători
lor din unitățile cu profil (Re
șița. 20—23 iulie), Campionatul 
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directorul Direcției de științe 
sociale, activități educative și 

sportive din Ministerul Educației 
și Invățămintului

școlar de șah pe echipe (Breaza, 
24—30 iulie), Campionatul re
publican de gimnastică al șco
lilor generale (București, 9—12 
august), Criteriul de fotbal al 
elevilor (Ineu, 8—25 august), 
Cupa „Scînteii tineretului" la 
tenis (Costinești, 8—10 septem
brie). Repet, n-am amintit de- 
cît o parte dintre competiții.

— V-ați referit la elita ele
vilor sportivi, la copiii și ti
nerii care vizează încă de pe 
băncile școlii performanța. Cum 
iși vor petrece vacanța ceilalți 
elevi, marea tnasă a tineretu
lui studios ?

— Practic, toți cei peste trei 
milioane de șoimi ai patriei, 
pionieri și uteciști — elevi, deci, 
pe diferite trepte de școală, 
români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — vor fi 
cuprinși intr-o diversitate de 
acțiuni sportive organizate pe 
plan central sau județean. Pe 
plan central, spre exemplu, vor 
fi organizate, printre altele, ta
bere de pregătire pentru apă
rarea patriei (la carturi, tir, 
modelism, alpinism, parașutism- 
aviație etc.). Programul vacantei 
cuprinde tabere pentru „salo
petele albastre", elevii partici- 
panti, cu însuflețirea care îi 
caracterizează, la taberele de 
muncă de pe șantierele Dună- 
rea-Marea Neagră, Nedeia- 
Măceșu, la construcția sau în
frumusețarea unor școli sau o- 
rașe, la culegerea de plante 
medicinale și la campania a- 
gricolă de vară. Pe plan jude
țean se vor organiza colonii 
pentru șoimii patriei, tabere de 
odihnă de 7, 10 și 14 zile, nu
meroase excursii și drumeții, în 
cadrul cărora exercițiile fizice 
și sportul vor fi nelipsite.

— Taberele, concursurile și 
competițiile din cadrul „Dacia
dei", celelalte acțiuni specifice 
vacanței mari însumează un vo
lum uriaș de muncă, presupun 
— pentru reușită — colaborarea 
nemijlocită a tuturor factorilor.

— Intr-adevăr, pentru ca cel 
de-al patrulea trimestru (cum 
a fost sugestiv numită vacanța 
de vară) să fie bogat în roade, 
beneficiarii multiplelor acțiuni 
sportive să fie toți copiii pa
triei, se impune o conlucrare 
strînsă, o colaborare substan
țială înțfc toți factorii din pe
rimetrul școlii. Aceasta în
seamnă că alături de cadrele 
didactice se vor afla — ca și 
în alți ani — activiști ai or
ganizațiilor sportive, de pionieri 
și tineret, ai sindicatelor și or
ganizațiilor de femei, ai unor 
ministere. Numai așa, prin e- 
fortul nostru, al tuturor, prin 
spirit de organizare, competență 
și dăruire vom reuși să trans
punem în viață indicațiile con
ducerii de partid și de stat, să 
facem din acest trimestru al 
vacanței an trimestru al bucu
riilor împlinite, îmbogățind prin 
fapte, prin acțiuni sportive cît 
mai atractive și mai pline de 
conținut educativ, copilăria fe
ricită a genei ațiilor în plină 
formare.



ÎNTRECERILE finale ale „daciadei" continuă
UN LARG CADRU ORGANIZATORIC 

OFERĂ MARI POSIBILITĂȚI 

DE PARTICIPARE Șl AFIRMARE

PROGRAMUL COMPETIȚIILOR 
DE MASĂ SI DE PERFORMANTĂ 

PE LDNA IULIE
Acțiune prioritară în Progra

mul de dezvoltare a activității 
de educație fizică și sport din 
tara noastră pe perioada 1976— 
1980, competiția națională „Da
ciada**, organizată din ini
țiativa tovarășului NI COLA E 
CEAUȘESCU, secretar general 
al partidului, a angajat practic 
întreaga noastră mișcare spor
tivă intr-o acțiune multilate
rală de atragere a tineretului, 
a tuturor categoriilor de oameni 
ai muncii in practicarea siste
matică, organizată a exercițiilor 
fizice, sportului și turismului.

Conștienți de sarcinile de înal
tă răspundere ce le revin pen
tru îndeplinirea integrală a o- 
biectivelor menite să contribuie 
la reușita totală a țelurilor 
mișcării noastre sportive, atît 
în domeniul sportului de masă 
cit și în cel de performanță, 
factorii cu răspunderi și atri
buții au acționat cu mai multă 
responsabilitate și inițiativă în 
organizarea și desfășurarea u- 
nor acțiuni numeroase, atrac
tive, cu un bogat conținut, care 
să corespundă cerințelor oame
nilor muncii. Este semnificativ 
în acest sens să subliniem fap
tul că la intrccerile sportive 
din cadrul „Daciadei*, această 
amplă acțiune cu caracter na
tional, au participat peste 4 mi
lioane de copii, tineri și oameni 
ai muncii, din unitățile școlare, 
din întreprinderi, instituții și 
din mediul rural, ceea ce re
prezintă cea mai largă mobili
zare realizată la competițiile 
sportive de masă. Acest fapt 
a creat un cimp larg de valo
rificare a celor mai bune tra
diții, de manifestare a iniția
tivelor valoroase menite să a- 
sigure dezvoltarea intensă a e- 
ducației fizice și sportului de 
masă, atragerea unui număr 
tot mai mare de practicanți. 
Aceasta explică în parte și suc
cesele repurtate, spre exemplu. 

de reprezentanții județelor Har
ghita, Alba, Brașov, Prahova, 
Maramureș, Suceava la între
cerile desfășurate în ediția de 
iarnă a „Daciadei”, în cadrul 
căreia reprezentanții acestor 
zone geografice au ocupat locuri 
fruntașe, multi dintre ei cuce
rind titlurile de campioni ai 
„Daciadei".

Odată cu debutul manifestă
rilor din cadrul ediției de vară 
a „Daciadei", întrecerile au că
pătat o și mai mare amploare, 
ele desfășurindu-se de la ni
velul unităților de bază, aso
ciațiile sportive din întreprin
deri și instituții, din școli și 
de la sate, pină la cel al fi
nalelor pe țară, toate competi
țiile demonstrind dorința tine
retului, a tuturor oamenilor 
muncii de a practica exercițiile 
fizice și sportul, de a se re
crea in mijlocul naturii. Pină 
în prezent, în ediția de vară 
a „Daciadei" s-au organizat în
treceri finale pe tară la 12 dis
cipline in sportul de masă $1 
Ia 11 ramuri in cel de perfor
manță, acțiunile reliefînd buna 
pregătire a sportivilor, entu
ziasmul participantelor. La 
București, cu prilejul „Crosului 
tineretului*. la Alba Iulia. cu 
ocazia întrecerilor liceelor mi
litare. la Pecica-Arad. în „Cupa 
U.N.C.A.P.” sau Ia Constanta, 
la „Festivalul pionieresc de 
minibaschet", miile de specta
tori prezenți alături de partici- 
panți au arătat că „Daciada" 
reprezintă un puternic stimu
lent in practicarea sportului de 
masă, în timp ce la Galați, 
Baia Marc, Oradea. Suceava sau 
Timișoara, sportivii de perfor
manță, juniori și seniori, au de
monstrat, în aceeași măsură, că 
ampla competiție națională con
stituie un cadru organizatoric 
eficient pentru o pregătire de

osebită pentru afirmarea celor 
mai talentați tineri, care pot ur
ca treptele consacrării. întrece
rile sportive de performanță au 
scos, totodată, in evidență nu
mărul crescut de participant 
în etapele de masă — numai 
la judo, de pildă, au fost pre- 
zenți peste 10 900 de sportivi 
—, obținindu-se. de asemenea, 
rezultate cu mult mai va
loroase. comparativ cu edițiile 
precedente. S-a ilustrat încă • 
dată, in mod convingător, că 
„Daciada* poate reprezenta un 
cadru de afirmare a talente
lor. stabilindu-se cu acest pri
lej 9 recorduri naționale. A- 
proape fără excepție, finalele 
au fost bine organizate, con
stituind o adevărată sărbătoare 
a sportului românesc. ele sti- 
muiind dezvoltarea activității 
sportive in cadrul județelor, 
valorificind la un nivel supe
rior baza materială existentă, 
inclusiv obiectivele sportive 
care an fost date de curind 
in folosință.

Acțiunile desfășurate pină 
acum sub egida marii compe
tiții naționale au demonstrat 
că această amplă întrecere a 
sportului romanesc are un im
portant rol educativ, de for
mare multilaterală a maselor 
largi de oameni ai muncii. In 
spiritul dragostei nemărginite 
față de patrie și partid, față de 
conducătorul iubit al poporului 
nostru, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Perioada următoare are o 
bogată agendă competițională, 
atît pentru sportul de masă, 
cit și pentru cel de perfor
manță. Sînt programate compe
tiții la toate disciplinele, in 
asociațiile sportive, urmînd ■ 
se desfășura și o serie de fi
nale la atletism, aeromodele, 
judo. înot, pentatlon modem, 
tir. fapt care, ca și pină acum, 
menține „Daciada* în actuali-

Luna iulie va avea pe agenda sa înscrise numeroase în
treceri care se vor desfășura sub semnul marii 
ționale „Daciada'. Acțiunile, programate atit 
masă cit și în cel de performanță, vor reuni 
ți tinere din întreaga țară.

lată programul principalelor manifestări care

IN SPORTUL DE MASA :

• Dinamoviada de tir pentru militarii M.I., 1-2 iulie, 
rețti.
• „Cupa U.G.S.R." la aeromodele, 1—2 iulie. Galați.
• Atletism-tetratfon (categoria 10—14 

Focșani.
• Atletism, pentatlonul școlar (categorii 

iulie, Timișoara.
• Atletism, concursul de ștafete ai 

14-19 ani), 16—17 iulie, Timișoara.
• Aeromodele, zbor liber (categoria 

Pitești.
„Cupa U.T.C.* la judo (categoria 
Făgăraș.

Bucu-

iulie.

iulie.

ani). 11-12 iulie,

a 14—19 ani), 16-17

elevilor (categoria

19-25 ani). 16-20

14-19 ani), 29-30

SPORTUL DE PERFORMANȚA :

Sărituri in apă (seniori), 6-9 iulie. București, 
înot (seniori), 7-9 iulie. București.
Pentatlon modern (seniori). 18-23 iulie. Bucurați. 
Atletism (seniori), 21—23 iulie, la București.

tate, reunind pe toate bazele 
sportive mii și mii de parti
cipant!. Trebuie să menționăm 
și manifestările cu caracter pro
pagandistic, care vor contribui 
— prin mijloacele specifice — 
la întărirea convingerii despre 
necesitatea mișcării, a practică
rii exercițiilor fizice in folosul 
sănătății și întăririi capacității 
de muncă.

Miile de școlari, care se 
bucurii în această perioadă de 

competiții na- 
în sportul de 
la start tineri

»or avea loc :

frumoasele zile de vacanță, au 
posibilitatea să-și valorifice e- 
nerglile, să-și consacre o parte 
din preocupări activității spor
tive. Dealtfel, pentru a se a- 
sigura un cadru optim, tabe
rele de vacanță, aflate la munte 
sau la mare, precum și clubu
rile din școli beneficiază de tot 
mai bune condiții pentru men
ținerea la cote superioare a 
Întrecerilor din cadrul „Da
ciadei*.

SPORTUL- O PAGINA 
FRUMOS ILUSTRATĂ 

ÎN MINUNATA 
CARTE A COPILĂRIEI

o ușoară mișcare ritmică si ta
bloul a prins contur : o hartă 
vie, cu munții semeți șl marea cea 
albastră, o Românie desenat* dla 
micuțe trupuri cu inimi volnice, 
de șoimii el de azi, făuritorii ei 
de mîine. „Trei culori cunosc pe 
lume—* — și cîntul se înalță din 
glasurile copiilor, vibrant, răsco
litor, spre un senin albastru...

Și, astfel, rind pe rînd, șoimii 
patriei din grădinițele sectorului T 
al Capitalei au început, „să În
toarcă paginile frumos colorate 
ale unei imaginare cărți”, po
vestind despre copilăria lor feri
cită, despre preocupările lor, des
pre „visurile lor de oameni mari 
și harnici, asemenea părinților”, 
cum spunea Elena Borodi. secre
tar cu propaganda al Comitetu
lui de partid al sectorului.

„Eu vreau să fiu constructor”, 
„Eu vreau să fiu mecanic*, „Eu 
marinar aș vrea să fiu. să port al 
patriei drapel, departe” — și in 
imagini sugestive pe verdele ga
zon, copiii de la grădinițele 57, 
94. 195. 217, 218, 230. 218. M.A.N. 
1, in reușite costume de cons
tructori. ceferiști sau „lupă de 
mare” (autori: părinții) dau par
că viață gindurilor lor Înaripate.

Dar, pină atunci, vor trebui să 
crească mari șl volnici. Șl tova
rășa educatoare le-a spus adesea 
că trebuie să fac sport, pentru 
că alttd nu se poate șl ei au în
vățat bine „lecția” Acum o de
monstrează mtctl baschetbalist da 
M .94” Șl .208“, fotbaliștii de la 
.217- și „218“, cel care se Întrec 
la „alergare” (de la grădinițele 
ISS, 221. 259, C.A.M. și M.A.N. 1) 
și în „ștafeta sportivă” (de la 
208, 221, 229), in aplauzele părin
ților, care se mtndresc cu copiii 
lor, care îți promit in glnd că 
acolo, la looul lor de muncă, vor 
race totul pentru ca viitorul ur
mașilor lor să lie tot mal lu
minos.

— O nouă pagină se-nțoarce. în 
albe costume, eu rachete pe mă
sură, cei ce știu, la 8 ani ai lor, 
cine-1 Hie Năstase și Virginia 
Rurld — șoimi de la grădinițele 
40. 111 și C.F.R. — ne dezvăluie 
preferințele loc sportive. Clnd a 
urcat pe podiumul de premiere. 

Corina Stoenescu avea soare In 
priviri. A luat cupa, a prlvlt-o un 
moment nedumerită, apoi a aler
gat (nici nu se putea altfel, de 
vreme ce a fost prima la „vite
ză”) spre colegii ei. La rindul lor. 
micuții au privit trofeul cu mln- 
drie. „E al nostru”, a spus cu 
timiditate un prichindel. „E al 
nostru 1“ au reluat in cor ceilalți. 
Și atunci, ca șl Corina la pre
miere. toți strînseseră la rîndu-le, 
soare în priviri. Era, doar, primul 
lor trofeu In cadrul „Daciadei” I

Dar cite pagini n-a avut aceas
tă .carte” I Au mai .scris” in ea. 
tot in imagini colorate, și șoimii 
de la grădinițele 38. 27, 79. 82. 90, 
și cei de la 200. 221 și 229 și cel 
de la I.C.R.A. 1 șl 2, adică cel 
aproape 1000 de copii care au luat 
parte la această sărbătoare. Pe 
cine să evidențiezl T E foarte greu, 
pentru că. așa cum remarca șl 
Cornelia Negoiță, inspectoare la 
Inspectoratul școlar al sectorului 
(autor, alături de C.E.F.S.. al a- 
cestei acțiuni) „toată lumea a 
muncit cu dragoste șl pasiune, din 
dragoste și pasiune pentru copii, 
pentru a le asigura o activitate cu 
un bogat conținut educational, 
pentru a-1 forma ca oameni de 
nădejde, cum ne cere partidul”.

Emanuel FANT4NFANU 
Modesto FERRARINl

CONCURSURI...
Consiliul județean Argeș al Or

ganizației pionierilor și-a făcut a 
tradiție din organizarea „In os- 
petie-, în diferite localități ale 
județului, a unor competiții spor
tive. Intr-un astfel de cadru au 
avut ioc recent In comuna mon
tană Sulei, situată la circa 54 km 
de Pitești, etapele județene la 
orientare turistică șl tir, Între
ceri cuprinse In „Dacladă”. Cel 
peste 189 de reprezentanți a! șco
lilor generale și caselor pionieri
lor din 25 de localități ale jude
țului au fost primifi și găzdulți 
cu mult* dragoste de locuitorii 
comunei, care se aflau pentru 
prima dată In această plăcut* 
postură. Sătenii au luat parte eu 
entuziasm la concursurile orga-

Pe stadionul din P. Neamț

MIȘCARE, VOIOȘIE, TINEREȚE
Pe șoseaua asfaltată de la 

poalele muntelui Pietricica, stră- 
bătînd largile și Înfloratele bu
levarde ale orașului Piatra 
Neamț — neținînd seama de 
rafalele de ploaie care se suc

cedau 1* fiecare 10—15 minute 
— se îndreptau spre stadionul 
de sub munte numeroși tineri
și tinere, dar și bărbați și fe
mei trecuți de prima tinerețe. 
Faptul de a vedea tribune pli
ne înseamnă 
terul sportiv 
constata că 
interesați de 
Așadar, cu cel 
minute înainte

pentru repor- 
bucuria de a 
oamenii sînt 
actul sportiv, 

puțin 30—W de 
de ora începerii

întrecerilor tribunele stadionu
lui deveniseră neincăpătoare. a- 
fișele impinzite prin tot orașul 
și care anunțau deschiderea fes
tivi a Spartachiadei militare de
vară a Ministerului Apărării 
Naționale și închiderea anului 
sportiv școlar făcindu-și efectul. 
Timp de două ore. cit a durat 
spectacolul, nimeni nu a plecat, 
deși ploaia n-a contenit să ca
dă...

Primii care au evoluat pe ga
zonul îmbietor al stadionului au
fost ostașii. După ce s-au ali
ntat în fața tribunei oficiale — 
unde era prezent tovarășul Pe
tru Enache, prim-secretar al 
Comitetului județean Neamț al

ÎN OSPEȚIE
nizate tncurajind cu ardoare co
piii găzdui ți ți apLaudindu-i pe 
fruntași. La rindul lor, micii par
ticipant 1* competiție au plecat 
cu amintiri frumoase d:n Sulei 
despre pitorescul comunei. dar 
maî eu seam* despre ospitalita
tea locuitorilor el, coti lor prie
teni. lat* echipele clștigitoare 
care au devenit campioane ale 
județului : orientare turistic* : 
Ctmpulung 1 (fete) și Sulci 8 
(bAleți). la școli generale : Cîm- 
pulung (fete) ți Topoloveni (bă
ieți). la Casele pionierilor; tir : 
Rucăr (fete) și Suid (băieți), la 
țcod generale ; Pitești (fete) șl 
Vedea (băieți). la Casele pionie
rilor. (Iile FETEANU, corespj.

P.C.R. — și au ascultat cuvin- 
tul de deschidere rostit de ge- 
neral-maior dr. Marin Drags, 
președintele comisiei de organi
zare a Spartachiadei. ei au ofe
rit aplaudate numere de gim
nastică. Pini la lăsarea serii, 
ostașii aveau să mențină inte
resul numeroșilor iubitori ai 
atletismului. întrecerile de aler
gări și sărituri ridicindu-se la 
un bun nivel.

Au urmat elevii școlilor din 
Piatra Neamț. Nu exagerăm 
afirmind că numărul școlarilor 
— care au făcut parte din multele 
reprize de gimnastică — a fost 
mai mare de 3000. iar fantezia 
profesorilor care au fost coor
donatori s-a dovedit inepuiza
bilă. atit in alegerea exercițiilor. 
cit și a costumației. Ne-ar tre
bui foarte mult spațiu pentru a 
descrie, fie oricît de succint, 
evoluțiile fiecărui colectiv. De 
aceea ne vom mărgini să trans
criem numele școlilor și lice
elor care au evoluat : Școala 
generală 4 (prof. Virginia Mun
teanul. liceele de construcții $1 
forestier (C. Paveliuc și Viori
ca Vlasa). Liceul industrial nr. 1 
(T. Mușat). Liceul Petru Rareș, 
Liceul industrial de chimie.

Ion GAVRILESCU

ȚINALA M TARA

A „MARȘU’tl MȘTAȘILOP“
Sub egida marii competiții na

ționale „Daciada*. la Cluj-Napo- 
ca se desfășoar* duminică finala 
pe tar* a „Marțului poștașilor”. 
La start se vor alinia dștigătorll 
etapelor Județene și pe Munici
piul București. In proba masculi
nă se va acoperi distanța de S OM 
metri, iar in cea feminină — 
2 OM metri.

Startul se va da Inceptnd de la 
ora J, din centrul municipiului.

La Tulcea

PE FUNDALUL 
IMPUNĂTOR

AL ORAȘULUI...
Complexul sportiv „Delta* din 

Tulcea e unic prin așezarea lui. 
stal in tribună și asiști, bunăoa
ră. la frumoasele întreceri din 
cadrul „Daciadei* organizate — 
duminica trecută — cu prilejul 
închiderii anului școlar. Pe co
vorul verde al terenului de fot

bal apare echipa de gimnastică 
moderni a Liceului pedagogie. 
Sub conducerea prof. Olimpia 
Voicu, micile gimnaste (clasele 
speciale I—ni) execută un »- 
trăgător dans cu temă de vacan
tă. în clipa următoare, pe funda
lul stadionului, apare chiar va
canța. adică plecarea în tabere cu 
trenul care iese grăbit din gara 

orașului, ducînd șoimii și pionie
rii la munte sau la mare.

Da. Complexul sportiv „Delta* 
din Tulcea e unic prin așezarea 
lui I Stal In tribună și asiști, In 
continuare la amplele manifes
tări organizate sub genericul 
„Daciadei*. Pe terenul centrai 
apar ambițioasele formații spor
tive ale Liceului industrial Na- 
vrom. „Ucenicii mărilor" sSnt 
bine pregătiți, iar In final execu
tă o aplaudată repriză aplicativ* 
inspirată din viitoarea activitate 
pe nave. In clipa următoare, pe 
fundalul stadionului zărești *- 
lunectnd domol pe Dunăre un* 
din motonavele pe care vor lucea 
elevii de la Navrom. zărești, dla 
tribunele acestui modern com
plex tport», Întreg orașul 1 rea» 
tuL cu numeroasele lui macarale 

trebăluind de zor, alcătuiește 
fundalul Întrecerilor sportivilor 
de la A. S. Pescărușul. Apoă, 
uriașe platformă industrială, În
tregind tabloul tinerilor de 1* 
A.S. Alumina, aflați. de aseme
nea in Întrecerile „Daciadei*. 
Apoi, lacul Ciuperca, pe apele 
căruia îți dispută întîietatea — 
tot tn cadrul „Daciadei” — caf*- 
Cițtii ți canoiștii de la elubulO* 
sportive Danubiu, Delta șl Of 
bel sportiv școlar. In sfirșlt, ăb- 
leza. elegantele edificii ți bloeoet 
de locuințe, adică fundalul altor 
întrecea din cadrul „Daciadei* 
susținute de sportivii din între* 
municipiul Tulcea.

VasH* TOFAN



ale divizionarelor A

țVOllllt MODESTĂ ÎN CAMPIONAT, IN CONTRAST CU CEA DIN CUPA ’
Deși dispune de unul din cele 

mai bune loturi de jucători (din
tre care nu mai puțin de 5 au 
evoluat și în prima reprezenta
tivă a țării — Bălăci, Ștefănescu, 
Marcu, Tiiihoi, Crișan — iar alți 
10 au făcut parte din celelalte 
selecționate, olimpică și de tine
ret), deși clubul are o puternică 
pepinieră în care au fost crescuți 
majoritatea componenților lotu

lui de azi și care continuă să pro
ducă din plin — Universitatea 
Craiova a „parcurs" în ediția 
1977/1878 unul din cele mai SLA
BE campionate ale sale din u ti- 
mui deceniu. Cea mai tînărâ 
dintre cele 18 divizionare A a 
fost O DECEPȚIE. Temperamen
talul public oltean — și nu nu
mai el — A CREZUT în noua e- 
chipă, care se plămădea văzînd 
cu ochii. O aștepta sus, pe po
diumul campionatului. Mai sus 
decît in ediția precedentă. Aș
teptări îndreptățite, nu numai 
din simplu orgoliu, cît mai ales 
pentru faptul că Universitarei 
Craiova se prezenta în competi
ție cu o garnitură tînără. talen
tată, cu un lot de jucători va
loros cum n-a mai avut vreo
dată. Dacă pe orice suporter al 
echipei, pe orice amator de pro
nosticuri sportive l-ai fi întrebat 
(acum un an pe timpul acesta) 
cine va ciștiga următorul titlu 
(adică cel de azi, dobindit
Steaua) cu certitudine că 8 din 
10 i^ar fi indicat pe studenții 
Bănie. Dar, cum se știe. e. 
numai că n-au ajuns în fruntea 
campionatului, ci s-au a Sa: la
un moment dat în mari chinuri: 
la sfîrșitul turului abia adunase
ră 16 puncte (din 18 posibile a- 
casă). ceea ce îi plasa în zona 
retrogradării ! E adevărat, retu
rul a salvat-o pe Universitatea, 
prin cele patru puncte aduse din

deplasare, însă bilanțul ei gene
ral răjnine negativ, total nemul
țumi tor.

Care a fost,, de fapt, cauza nr. 
1 care a trimis echipa pe tobo
ganul nereușitelor sale ? „Cam
pionatul a fost atacat cu o pre
gătire necorespunzătoare* 4 (Con-

titlu 
de

din 
nu

in consecință randamentul lor a 
scăzut vizibil. Dealtfel, trecerea 
de la un program excesiv de e- 
xigent la unul cu libertăți prost 
Înțelese de unii dintre jucători a 
văduvit echipa de forță, de pros
pețime în jocuri, a dus cliiar la 
crearea unei atmosfere de suspl-

6. UNIVERSITATEA CRAIOVA
• Puncte realizate : 35 (29 acasă + 6 în deplasare : victorie cu 

Politehnica lași, egaluri cu Politehiica Timișoara, U.T.A., Corvinul și 
Jiul) — procentaj : 51,4 la sută.

• Golgeterii echipei : Balac’ 12 goluri (9 acasâ + 3 în deplasare), 
Marcu 8 (7+1), Crișan 5 (4+1), Cîrțu 4 (2+2), Comătaru 3 (1+2), 
Beldeanu 3 (3+0), Donose 2 (1+1), Tiiihoi 2 (1+1), Ungureanu 
1 (0+1), Țicleanu 1 (1+0), Purima 1 (1 +G), Mustafa — autogol.
• Jucători folosiți : 21 — Marcu (33 de meciuri — totalul notelor : 

221 — 0 cartonașe galbene), Purima (33-209—2), Ț'deanu (33—192—1), 
Ștefănescu (31— 229—1), Tiiihoi (31—204—4), Crișcn (29—178—2), Cîrțu (28- 
162-1), Ba loci (27—188—8), Negrită (26-171-2). Câmătoru (26-138-1), 
Beldeanu (22-139-5). Ungurearj (22-92-0). Donose (20-135-4). Lung 
(15-98-0), Irimescu (15-59—4). Bold’d (12-88-0). Purocrw (11-74-0). I. 
Constantinescu (6-33-0), Bernecnu (5-26—C), Geolgău (4-27—1), Stân- 
cescu (3-19-0).

• Cartonase roții : nici unul.
• A beneficiat de 6 penaityuri (3 acasă + 3 in deplasare): 4 tran- 

sformate (Crșas 2. Marcu și Balaa, cite unul), 2 ratata (Ștefănescu 
și Marcu).

• A fost sancționată ce 5 penaltyuri (1 acasâ + 4 in deplasare) : 
4 transformate. 1 ratat.

dune, ceea ce a subminat spiri
tul de echipă, unitatea moral-su- 
fletească a unei forma.ii plecată 
pe drumul promițător al recon
strucției. De aici, incapacitatea 
de exprimare lucidă In teren, 
încălcări ale disciplinei de joc în 
fazele de apărare și atac, solda
te cu ieșirea din 
(povestea amară a 
lipsă de constanță 
(ce se câștiga în 
merdea acasă).

Cum spuneam mai sus, returul

Cupa cupelor 
penaltyurilor), 
In campionat 
deplasare se

a reprezentat — Intr-un fel — 
o salvare a craiovenllor, expli
cată astfel de noul antrenor al 
echipei, Ilie Oană, „prin partici
parea mal conștientă, mai activă 
la pregătiri a Întregului lot cra- 
iovean, chiar și a lui Bălăci și 
Marcu, despre care auzisem că 
sînt refractari la solicitări ma
xime. Evident, echipa are mari 
datorii și mari resurse totodată, 
pentru ca să-și depășească con
diția din acest an și din anul 
trecut. Din capul locului, noi 
.intern nemulțumiri pină și de 
ceea ce am realizat (sub aspec
tul jocului șl al rezultatelor) In 
partidele cu Dinamo București, 
(a). Politehnica Iași și Corvinul 
(d), partidele considerate de noi, 
In contextul rețurului, drept cele 
mai bune*.  Neîndoielnic ci unele 
semne bune care s-au arătat In 
sezonul de

craioveni
urmarea _______  _____________ _
In parte a atmosfere: de muncă 
reakzată * 
me Oană. Și care sint 
semne bune ’ Iată doar _____
din eie : • muncind mai respon
sabil. Universitatea Craiova a 
ajuns din nou pe treapta cea mai 
Înaltă a ..Cupei României*  ; •
Câmătaru a devenit un adevărat 

’ vtrf de atac datorită unei schim
bări radicale In viața sa sportivă 
și particulară, titularizindu-se In 
echipă împreună cu Țicleanu și 
Ungureanu, • Marcu a avut un 
final de campionat la realele lui 
disponibilități • Geolgău a fost 
reprofilat ca dublură de „libero*  
a lui Ștefănescu, reușind cîteva 
jocuri excelente. Cu aceste plu
suri, obligațiile ciștlgătoarei „Cu
pei României*  au crescut consi
derabil 1...

DOUA TREPTE MAI JOS, PE UN LOC (încă)

randa-

htiași capricios Dumitrache, o 
dat*  foarte bun *1  de două ori 
figurant. Poate tocmai de aceea 
s-a ajuns la situația ca, pe lista 
marcatorilor de la Jiul, să figu
reze nu mai puțin de I jucători, 
iar In fruntea lor s*  fie Mu Ițesc u 
ți nu un atacant din linia lntli.

• VACANȚA FOTBALISTICA. c- 
ceste zile, component:; loturi or c r- 
zîonare A se află intr-o scurtă va
canță. In prima decadă a lunii iu
lie, echipele de primo divizie vor 
începe pregătirile in vederea noultr 
sezon, imediat după terminarea se
zonului, componenții loturilor A ș 
olimpic au fost supuși, k> Centrul de 
medicină sportivă din Capitală, unu' 
examen medical, pe baza căruia ju
cătorii care au nevo:e de tratament 
au fost trimiși în localitățile ba'neare 
Indicate pentru aceste tratamente.

I
I i J1

SIMBATA

7. JIUL PETROȘANI
• Puncte raafizata : 34 (29 acasâ + 5 m deplasare : victorie cu 

U*orarsKat«u  Craiova, ega uri cu Corvinul, AS.A și Politehnica Timi
șoara) — pjoccmtoj 50 la sutâ.
• Golpe tarii echipe»: Mulțeseu 11 goluri (7 acasâ + 4 In deplasa- 

rai, Dueutroche 11 (9—2), Sâfojan 8 (7+1), Bucurescu 7 (4+3)» Ciu- 
P*i  4 P-1). Stole»- țâ 4 (4+0), Bâdin 3 (2+1). Stoica 3 (3+0), Gr. 
r». i p+q.
• fecâteri Moșiți : 17 — Gupitu (34 de meciuri — totalul notelor : 

235 - 2 ecdonațe galbene). Gr. Petre (34—197—3), Mulțeseu (33-222-4), 
Stochița (33—211—2), Cavai (32-212-0). Bădin (32-211-6), Bucurescu 
f31-l«B-1). SMca (27—161—0), Sălăjan (27-153-7), Dumitrache (25-144- 
9. Rus, (25—141—7), P. Nicolae (25-128-2), Toma (22-127-4), Homan 
(13—34—0), Covaci (11-49-0). Dosan (10-40-0), Topor (6-15-0).
• Cortonațe roții : Sălăjan (etapa a 841), Dumitrache (etapa a 12-a 

p*  a 29-a), Stoica (etapa a 21 -a), Rusu (etapa a 31-a).
• A beneficiat de t penaltyuri (5 acasâ + 1 in deplasare); 4 tran

sformate (Sălăjan 2, Gupitu ,i Dumitrache, cite 1), 2 ratate (Dumi- 
troche p Mulțeseu).

• A fost sancționată cu 5 penaltyuri (1 acasâ + 4 in deplasare), 
toate transformate.

ailor de legătură" dintre apărare 
p atac, atfică Mulțeseu (in con- 
dnuare „creierul*  echipei) și 
Stoichiță, jucătorul cu progresul 
» mai Însemnat din tot Iotul. 
Dar Jiul n-a mai avut ceea ce 
constitui» un punct torte in anul 
trecut, adică atacul. La capriciile 
an Bucurescu (excelent Intr-un 
mec. șters In altul) s-au adăugat 
eoborirea In anonimat * lui Sălă- 
jaa (anul trecut chemat chiar la 
lotul național) șl fluctuația ace-

Dealtfel, peste 50% din goluri au 
fost opera apărătorilor și a celor 
din linia a doua. De multe ori, 
fundașii centrali au scos echipa 
din... necazuri. Cind Dumitrache, 
Bucurescu și Sălăjan au vrut să 
joace, a jucat și Jiul; cind nu, 

echipa a trecut prin momente 
grele, deoarece înlocuitori pe mă
sură n.u s-au găsit. Nici nu aveau 
de unde să se găsească. Formația 
din Petroșani a avut cel mai 
redus lot de jucători și dacă Du-

ȘTIRI • ȘTIRI

• CURSURI DE PERFECȚIONARE 
PENTRU ARBITRI. Obișnuitul curs de 
p*rf«cționor«  a arbitrilor d n lotul A 
wo avea loc anul acesta — între 31 
ui*  și 3 august — la Cîmpulung Mol
dovenesc. La acest curs au fost 
«mrîct și component ii grupului de 
foști jucători care au absolvit școala 
•ie calificare de la Brașov, din acest 
on, și av și condus jocuri de Divizia

C și din Divizia naționala de ju
niori. Intre 24 și 26 iulie va avea loc 
la București un curs de perfecț onare 
a arbitrilor internaționali din țările 
socialiste.
• „U« CLUJ-NAPOCA - METEOR 

FRAGA 5—0 (2-0). Divizionara B clu
jeana „U“ a dispus la o clara dife
rența de formația cehoslovaca Meteor, 
colega de categorie 
arâtind o deosebita 
Au marcat : 
Răduțâ și Berindei. 
resp.).

Vidicsn

competiționalâ, 
verva de joc.
(2), Florescu, 
(I. LESPUC-co

DUMINICA

ATLETISM. Strada Maior Co
ra vu, de la oca 8 : circuit in
ternational de marș organizat de 
A.S.P.T.T.

BASCHET. Sala Floreasca, de 
la ora 15 : Politehnica — Crișul 
(f. A), Olimpia — Mobila Satu 
Mare (f. A). Rapid — I.E.F.S.- 
Lic. 2 (f. A). Progresul — C.S.Ș. 
Ploiești (f. A).

POPICE. Arena Laromet, de 
la ora 15 : Laromet — Turbine 
Freiberg (R.D.G.), meci feminin.

RUGBY. Teren Tei, ora 15 : 
R.C. Sportul studențesc — 
T.C.I. Constanța (Div. A) ; sta
dionul Olimpia, ora 17 : Dina
mo — Rulmentul Bîrlad (Div. 
A) ; stadionul Parcul copilului, 
ora 17 : R.C. Grivița Roșie — 
Rapid (Div. A).

BASCHET. Sala Floreasca, de 
la ora 8,30 : Politehnica — Cri
șul (f. A), Olimpia — Mobila 
(f. A), Rapid — I.E.F.S.-Lic. 2 
(f. A), Progresul — C.S.Ș. Plo
iești (f. A.).

FOTBAL. Stadionul Giulești, 
ora 11 : Rapid — Carpați Sinaia 
(Div. B) ; stadionul Autobuzul, 
ora 11 : Autobuzul — F.C. Șoi
mii Sibiu (Div. B).

POPICE. Arena Laromet. de 
la ora 9 : Laromet — Turbine 
Freiberg (R.D.G.), meci feminin.

RUGBY. Stadionul Steaua, ora
9 : Steaua — Știința Petroșani 
(Div. A).

e © e o o © o e e © e © e o 
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Divizia
de juniori,

ediția a ll-a

(Urmare din pag. 1)

soro

dintre 
echi-

clubului, severă, sanc- 
drastic pe doi 
buni jucători ai 

motive disciplinare), de

Turbatu, Bratu etc. 
fost, totuși, bun.
doua a pornit din 

serie de declarații... 
ale antrenorilor,

națională

procura 
tragere.

Trage 
avea k>

NUMER
Extraț 
Extrag 
Fond

primăvară pentru 
sin:. In primul rlnd. 

firească a reconsiderări:
de_ antrenorul-pedagog 

aceste 
câteva

Stelian TRANDAF1RESCU

mitrache, pentru acte de indisci
plină, a trebuit să stea 9 etape 
pe tușă (!), Sălăjan — 3, pentru 
proteste ___ __ 1___ _
Stoica — 3, pentru lovirea adver
sarului, Rusu — 3, pentru lovire 
sau cartonașe galbene (deci DIS
CIPLINA A FOST IN MARE SU
FERINȚA și cu urmări in compor
tarea echipei), antrenorii s-au aflat 
în situația de a nu mai ști pe 
cine să folosească. Au fost cazuri 
cind Jiul a avut pe foaia de ar
bitraj doar două rezerve ! inex
plicabil pentru mulți, tînărul Do- 
san a plecat la Minerul Lupeni, 
după terminarea turului, iar Co
vaci și Topor nu au dat randa
mentul așteptat. Indisciplina uno
ra, jocul dur al altora, lipsa de 
înlocuitori, toate la un loc s-au 
repercutat asupra randamentului 
echipei și de^ aici au urmat fluc
tuațiile de care aminteam.

Cu toate acestea, echipa din 
Petroșani a reușit să se situeze 
pe un loc destul de bun. Este 
consecința realizărilor de pe pro
priul teren, fapt ce reiese în mod 
pregnant din evidența golurilor 
marcate și primite : acasă: 40—13. 
în deplasare : 13—36. Satisfăcător, 
procentul golurilor marcate (dar 
am văzut cine a înscris) și foar
te slab al celor primite, pentru 
că în faza de apărare prezența 
lui "‘"J 
Bucurescu nu prea a existat. La 
Jiul nu joacă toți cele două faze 
— de atac și apărare.

Cavai — P. Nicolae (Rusu), 
Bădin, Ciupitu, Gr. Petre — Stoi
ca, Mulțeseu, Stoîchiță — Bucu
rescu, Dumitrache, Sălăjan a a- 
juns o formulă de echipă stan
dard. Cu plusurile și minusurile 

ei (am mai reproșa unor compo
nent ai echipei jocul prea dur), 
a terminat campionatul pe locul 
7, lipsit de griji. S-a coborît două 
trepte în clasament și încă nu e 
un pericol. Dar ce va fi mai de
parte ? Iată marea întrebare, du
pă cum grija cea mai serioasă ar 
trebui s-o constituie penuria de 
jucători tineri, de perspectivă. 
De fapt, în afara fundașului Gr. 
Petre, cine vine, cine se afirmă? 
Nimeni, căci despre echipa de 
juniori antrenorul Tr. Ionescu 
sintetiza astfel adevărata stare 
de fapt : „Fără nici un aport, 
pur formală* 4.

Constantin ALEXE

sau cartonașe galbene,

Sălăjan, Dumitrache sau

NOI ȘANSE DE CÎȘTIG!
Aveți prilejul să obțineți

• Autoturisme „Dacia 1300“
• Cîștiguri in bani de valoare fixă — 50 000 lei sau 

la alegere o excursie de 2 locuri în U.R.S.S. — Fin
landa sau în R.P. Ungară — Austria sau in R.P. Bul
garia — Turcia și diferența în numerar ; — 25 000 lei 
sau la alegere o excursie de 2 locuri în U.R.S.S. — 
Finlanda sau în R.P. Ungară — Austria sau în R.P. 
Bulgaria — Turcia și diferența in numerar ; — 10 000 
lei sau la alegere o excursie de 1 loc în R.P. Ungară 
— Austria sau în R.P. Bulgaria — Turcia și diferența 
în numerar, precum și cîștiguri în bani de valoare 
variabilă.

Se atribuie cîștiguri și pentru 3 numere din cele 24 
extrase ia faza I și din cele 18 extrase la faza a n-a:

Vă reamintim că :
— se efect-cază 5 extrageri repartizate în 2
— se extrag în total 42 de numere
— se acordă 13 category de cîștiguri.

RETTINtrn ! MM.U BILETELE DE 15 LEI VARIANTA 
SIMPLA AC DREPT DE PARTICIPARE LA TOATE 

KXTR.AGERILE I

PROCURAREA BIT ETE1 OR — PtXA LUNI » IUNIE

Unii poate au uitat deja. 
Reamintim. S. C. Bacău a cî$- 
tigat prima ediție a Diviziei 
naționale de juniori, competi
ție SOLICITATA de majorita
tea covirșitoare a tehnicienilor 
eșalonului speranțelor. Și nu 
numai de ei. Pentru că scopul 
întrecerii nu era altul decît a- 
cela de a CONCENTRA VALO
RILE, de a le filtra cu cea mai 
mare responsabilitate, de a le 
grăbi ascensiunea spre forma
țiile de seniori. Campioana de 
anul trecut, merituoasa învin
gătoare la finele celor 34 de 
etape, și-a înscris traseul spre 
titlu pe coordonatele cerințe
lor competiției. A jucat mai 
bine decit celelalte și a avut 
trei jucători care au evoluat 
— apoi — pe prima scenă : 
Antohi, Agachi, C. Solomon. A- 
eeeași primă ediție — pentru 
a porni de La particular la 
general — a lansat spre Divizia 
A nu mai puțin de 34 de ju
niori. Printre ei s-an numărat 
Irimescu, Geolgău. Gali, Lazăr, 
Nicșa, Petru, Orac. Țicleanu, 
Cernescu, Florean. Kiss, Ignat. 
D. Zamfir etc., unii dintre ei 
devenind titularii echipelor de 
seniori care i-au promovat. Al
ții au dispărut în anonimat, 
cum au fost Buică. Mânu. Stan- 
ciu, Preda, 
Bilanțul a

Ediția a 
start cu o 
sforăitoare 
sintetizate în următoarea idee : 
„ce a fost, a fost, să vedeți ce 
multe vom realiza în viitorul 
campionat !*.  Este adevărat, u- 
nii dintre antrenorii respectivi 
n-au mai putut să-și respecte 
promisiunea, fiind înlocuiți fără 
voia lor (I. Bukossy, C. Oțet), 
alții au fost promovați (M. 
Rădulescu, Al. Dan. Al. Muta). 
Și campionatul s-a Încheiat cu 
două mari surprize.

Prima : campioană a devenit 
Politehnica Timișoara, o echipă 
modestă, dar tenace. Victoria 
ei a fost facilitată de „sincopa" 
băcăuană după acel 1—9 cu 
Steaua de la București (con
ducerea 
ționînd 
cei mai 
pei din 
inconstanța formației constăn- 
țene și de... trezirea tîrzie a

celorlalte
F.^G Ar
Crrffova.

A dou 
mic de

ului 84 de 
natul țl977 
vați âițar 
mele fior 
Preda (F. 
și Zahiu
(C. S. Tî 
(Corvinul) 
(U.T.A.). 
Bolba (F. 
Ilie, Math 
reș), T. H 
Topor (Ji
Iași). Nu-i 
tul că nu 
mit bote 
NUMĂR
LOAREA 
dacă treb 
xigență t 
neri jucat 
pot fi inv 
cît 
poate dei 
trai 
șița, dar 
Zahiu ar 
atacant, d 
Constanța) 
promitea 
C. S. Tir 
căile indi 
deocamdat

Fină la 
veritabile 
pus sandi 
pe piscuri 
elevul 
Kleln, 
Dumitru 
lor colegi 
juniori șl 
trenor : I 
Ilie (ani 
toți patru 
deloc ră 
fotbalul 
duce lips

Privită 
date, ediți 
așadar, su 
Un pas i 
atit din 
nizatorie 
du-se 
decît 
și in

CONSFĂTUIREA TEHNICI

după cum arată și rezultatele, 
fără eficienta scontată.

Cineva spunea, deloc în glu
mă, că a lipsit poate un cîn- 
tar exact care să aprecieze 
munca in diferite etape, în. ra
port de obiectivele propuse a fi 
realizate. Și totuși, nu cîntarul 
credem că a lipsit, ci mai cu- 
rînd principiul (în baza căruia 
să poată fi cîntărite faptele) n-a 
fost cel mai bun. Iată, de pildă, 
dacă ar fi să judecăm după 
o socoteală făcută la modul 
global, echipele Steaua — cam
pioana țării. Universitatea Cra
iova — cîștigătoarea „Cupei 
României", F. C. Argeș și Po
litehnica Timișoara, clasate pe 
locul 2 și, respectiv, 3 în cla
samentul final al ediției de 
campionat 1977/1978, și-au atins, 
cum s-ar spune, obiectivele de 
performanță. Aceasta în ceea 
ce le privește pe fiecare în 
parte. Dacă însă ne referim 
la CEEA CE AU FĂCUT SAU 
TREBUIAU SA FACA PENTRU 
FOTBALUL NOSTRU, firesc

este să 1 
numai 
reprezent 
petițiile 
alte luc 
tante, cu

Ciți ju 
reprezent 
portul lo 
țională ?

Care e 
lor din 1 
la nivelul

Ce gr 
pe plan 1 
respectivă 
perspectiv 
versarl di 
tinental 7

Iată 
care ne o 
mai mult 
bilitate, 1 
de indepl 
fi conside 
nul unei 
din eșal 
lui nost 
sarcinile 
sa vor fi 
sub rapor 
litativ.

LO
27 IUNIE 1978

TRAGERE EXCEPȚIONALĂ



:RCĂRI=4 SPERANȚE...
pdențe la titlu, 
u tj^ersitatea 

Bărul mult mai 
H promovați in 
comparativ cu 
[nare cn un an. 
i'.ie a dat „A“- 
pri. din campio- 
ac ♦«st promo- 
[â:»®L; Iată nu- 
Lar.. Irimie și 
[Reșița). Borali 
constanța), Isaia 
e). Klein (F. C. 
pela și Tirban 

(F. C. Argeș), 
limpia), Oprean, 
fc.S.A. Tg. Mu- 
[ (F. C. Bihor), 
aaiț (Politehnica 
[ supărător fap- 

juniori au pri- 
riziei A. Nu de 
orba, ci de VA- 
rn o vâri lor. Or,
eintărim eu e- 
acestor 17 ti- 

[ari speranțe nu 
[din păcate, de- 
nntx^-ei. Irimie 
in fundaș cen- 
rta F.C.M. Re- 

a retrogradat !
Lătile unui bun 
echipa lui (F. C. 
krozradat ! Isaia 
[vină titular la 
. dar. plecat pe 
ei. și-a ratat, 
sarea.
I râm in PATRU 
ite care și-au 

pentru urcușul 
pâcrării : Turcu, 
Imte Ianovschi, 
i crescută de 
cu. și mai micii 
iromoție (vor fi 
șui) Bolba (an- 
klmar) și Costcl 

Titus Boroș), 
ui, eeea ce nu-i 
mai pentru că 

de atacanți 
primul rind.
[risma „recoltei" 
oua se situează, 
[iul precedentei, 
[s-a făcut, însă, 
pe vedere orga- 
urile disputîn- 
| mult mai bune 
[Precedent), cît 
pțvește instrui-

Florin Verigeanu (atacantul pe 
care antrenorii băcăuani au 
afirmat că-l vor promova din 
toamnă in prima echipă), deți 
flancat de doi adversari, va reu- 
și să șufeze la poartă (Fază din 
meciul de juniori S.C. Bacău — 

F.C. Petrolul)
Foto : Dragoș NEAGU

rea. S-a lucrat ceva mai mult 
cu jucătorii, dar încă INSUFI
CIENT raportat la necesitățile 
actuale. Rezultate mai slabe, 
deși s-a muncit mai mult ! Nu-i 
nici o contradicție. Intr-adevăr, 
s-a lucrat mai mult, dar 
s-a lucrat eu material de slabă 
calitate. Și ajungem astfel la 
miezul lucrurilor : SELECȚIA 
NECORESPUNZATOARE. Cam
pionatul nr. 2 al Diviziei na
ționale nu a fost bine pregă
tit din acest punct de vedere, 
majoritatea echipelor fiind al
cătuite în pripă, fără a se căuta 
cu tenacitate veritabilele ta
lente. Continuăm să refuzăm să 
credem că ele nu există. Ac
țiunea „1000 de speranțe" a 
demonstrat contrariul.

Laurențiu DUMITRESCU
i

OR EȘALONULUI FRUNTAȘ
• 1

Numai atunci se va putea 
spune că s-a muncit bine, că 

premisele obiective 
Altfel,

»
îbăm — și nu 

patru viitoare 
e țării în com- 
le — și despre 
Ut mai impor- 
L, de exemplu : 
au dat lotului 
care a_ fost a- 
la echipa na-

loarea jucători- 
opriu. raportată 
■majiței actuale? 

competitivitate 
ional are echipa 
ndindu-nc Ia 
runtării cu ad- 
. fotbalului con-

Uiva parametri 
ă reflectăm, cu 
tie și responsa- 

ce are fiecare 
I nu va putea 
îndeplinit pla- 

b — mai ales 
nțaș al fotbalu- 
[cît atunci cînd 
se în structura 
te integral, atît 
tativ, cît și ca-

există și 
ale unui real progres, 
ne vom amăgi mereu cu vorbe 
și ne vom mulțumi, ea și piuă 
acum, cu puțin. Iar munca, 
chiar dacă este de calitate, pe 
alocuri, dar nu și in ansam
blu. nu ne va aduce rodul îm
plinirii ei. Și va veni din nou 
un ' “ 
iar 
tru 
nu 
nu 
cluzie falsă — după cum arăta 
și președintele F.R.F.. Anghel 
Paraschiv — menită să escamo
teze fuga de muncă și de răs
pundere. Pînă cind ? Pină a- 
tunci cînd se va pune în prac
tică principiul obiectiv potrivit 
căruia toți cei care activează 
in sfera fotbalului de perfor
manță — antrenorii in primul 
riad — vor fi apreciați și răs
plătiți după eeea ce dau fot
balului nostru, pentru ca acesta 
să fie cu adevărat competitiv 
pe plan internațional.

bilanț, o nouă scadență, și 
vom spune că fotbalul nos- 
nu este bun și rezultatele 

s!nt cele dorite pentru că... 
avem jucători valoroși. Con-

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
IUNIE 1978,

loc tragerea
sectorului 2, din str. M. Emi- 
nescu nr. 89, la ora 17.

★
ASTA'ZI este ultima zi și pen

tru depunerea buletinelor la 
concursul Pronosport din 25 iu
nie 1978 !

• autoturis- 
ciștiguri in 

bilete se- 
inte- 

(25«/n).
mai puteți 

această

LOZ 
PUC

★
TO-2 de mîine va 
lașa de cultură a

TRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 23 IUNIE 1978
: 79 35 71 14 73 27 44 37 8
ll-o 72 32 10 46 78 84 80 38 21

e câștiguri : 1.068.126 lei din care 388.494 lei report.

PROGRAMUL
ULTIMEI

ETAPE
A DIVIZIEI B

Mîine are loc ultima etapă a 
Diviziei B, ediția 1977/78. în 
cele trei serii, în fruntea clasa
mentelor situația este destul de 
clară. Gloria Buzău (cu patru 
puncte avans). In sena I și 
Chimia Km. Vilcea, cu același 
număr de puncte avantaj, In 
seria a II-a, nu mai pot pierde 
primul loc. In seria a IH-a nu
mai un eventual egal sau eșec 
al formației băimărene, pe pro
priul teren, în fața echipei Me
talurgistul Cugir, coroborat cu 
victoria feroviarilor clujeni in 
jocul, de pe stadionul lor. cu 
Minerul Moldova Nouă ar pu
tea duce la schimbarea actua
lului lider : F.C. Baia Mare.

în schimb, lupta pentru sta
bilirea celor patru formații re
trogradate din fiecare serie este 
foarte complicată și în toate se
riile vor decide rezultatele eta
pei ultime.

SERIA I : C.S.U. Galați — Re- 
țor.ul Săvinești, Poetul Constan
ta — FC. Brăila. Ceahlăul P. 
Neamț — IC.LM. Brașov, Nitra- 
monia Făgăraș — C.S. Botoșani, 
Tractorul Brașov — Victoria Te
cuci, Viitorul Vaslui — Oltul Sf. 
Gheorghe, Steagul roșu Brașov — 
TjCJM. Galați. C-SM. Suceava — 
Gloria Buzău, C.F.R. Pașcani — 
Delta Tulcea.

SERIA A □-> : Muscelul Clm- 
pulur.fi — Celuloza Călăraș:. Eer- 
troputere Craiova — progresul 
Vulcan București, Prahova Plo
iești — Pandurii Tg. Jiu. Auto
buzul București — Șoimii Sibiu, 
T.C.H. Giurgiu — Gaz metan 
Medias, Dinamo Slatina — Meta
lul București, Unirea Alexan
dria — Chimia Rm. VUcea, Rapid 
București — Carpați sinaia, Me
talul Plopeni — Chimia Tr. Mă
gurele (azi, de la ora H).

SERIA A III-» : F. C, Baia 
Mare — Metalurgistul Cugir, 
C.I.L. Slghet — Minerul Lupenl, 
Gloria Bistrița — Dacia Orăștic, 
Mureșul Deva — „U‘ Cluj-Na
poca, U.M. Timișoara — Chi
mica TTraSvenl, Victoria Călan— 
Armătura Zalău, C.F.R. Cluj-Na
poca — Minerul Moldova Nouă, 
Victoria Cărei — C.F.R. Timișoa
ra, Avlntul Reghin — Aurul Brad.

Finala „Mundialului" văzută de antrenorii români

OLANDA-ARGENTINA 11-4!?
Pc „timpul de joc

...Nopțile albe ale „Mundia
lului" se sfîrșesc mîine, odată 
cu marea finală ! Olanda și 
Argentina au ajuns la capătul 
maratonului și fiecare vrea să 
fie învingătoare ! Cine va 
triumfa miine seară ? întreba
rea aceasta înconjoară globul 
de miercuri noapte. întrebarea 
aceasta am adresat-o, joi, celor 18 
antrenori principali din prima 
noastră divizie. Am notat răs
punsurile, in ordinea clasamen
tului. Deci, cine va eiștiga ?

Emerich Jenei (hotărît. dis
pus și să explice) : „Argentina ! 
Pentru că e echipa sud-amc- 
ricană care a împrumutat cel 
mai bine, mai mult chiar de- 
cît Brazilia, trăsăturile fotba
lului european. Iar. in plus față 
de fotbalul cariocas. argenti
nienii au și o dirzenie care ii 
va duce, cred, la triumful fi
nal".

Florin Halagian (nerefăcut, 
parcă, după ratarea -Cupei- și 
a titlului „la fotografie*)  : „O- 
landa ! Joacă complet E o e- 
chipă omogenă. Are și perso
nalități. chiar dacă a plecat 
Cruyff. Are și personalitate in 
joc. Olandezii știu ce vor !*

Angelo Niculescu (calm și 
subtil ca Întotdeauna) : „Acum 
3 luni am dat finala Olanda — 
Brazilia. A rămas Olanda !-

Mircea Radulescu (sinteză de 
rațiune și sentiment) : „Pentru 
fotbal, ar fi bine să dștige 
Olanda. Ar fi triumful fotba
lului modern, total. Nu cred 
insă că țara gazdă va „scăpa*  
acest prilej, ceea ce, sincer să 
fiu, nu m-ar bucura !* Deci, 
Argentina.

Ion Nunweiller (interogativ : 
socratic) : .Olanda joacă mai 
bine, nu ?!„. Olanda ne-a ofe
rit cele mai frumoase jocuri, 
nu ?!... Și chiar dacă nu mai 
joacă Cruyff, olandezii au e- 
chipa cea mai omogenă ! Ar
gentina e Insă țara gazdă și 
va căuta să ciștige primul ei 
titlu din istoria campionatelor 
mondiale".

Bic Oană (grăbit, atunci, joi 
dimineața, de finala „Cupei") : 
„Olanda s-ar părea că va cîș- 
tiga. A demonstrat de la meci 
la meci că are jocul cel mai 
complet. Și că e o mare valoare 
în fotbal !“

Leorclic" - cu cei 18
Traian Ionescu (decis, expli

cit) : „După valoare. Olanda ! 
Dacă va eiștiga Argentina, pen
tru mine va fi o surpriză !“

Ilie Savu (concis) : „Normal, 
Olanda va eiștiga ! Anormal, 
tara gazdă. Argentina !"

Nicolae Proca (puțin nostal
gic) : „înaintea începerii tur
neului final am „mers*  pe Ita
lia, Olanda și Argentina. Acum, 
după jocurile disputate pină la 
ora finalei, cred că Olanda pre
zintă echipa cea mai valoroasă, 
cea mai completă. Mă tem insă 
ea Argentina să nu-și ia „par
tea leului*.

Vi CÎȘTIGK OLWH:
11 răspunsuri

H CÎȘIIG\ milU:
4 răspunsuri

• 3 antrenori c au favorit

Ion Ionescu (reflexiv) : ,Tj» 
început am mizat pe... Spania ! 
Acum aș vrea Olanda ! Pentru 
că joacă un fotbal adevărat și 
a ajuns pe picioarele ei în fi
nală. Pină acum, olandezii 
ne-au oferit modelul fotbalului 
modern, care trebuie să-1 ur
măm. Mă Întreb Insă dacă vor 
reuși acum să treacă de han
dicapul de a lntilni țara gazdă, 
care le-a barat drumul spre 
„marea cupă" eu patru ani in 
urmă, la Miinchen !...*

Dumitru Nicolae-Nicușor (e- 
chilibrat ca întotdeauna) : „Ini
țial, credeam că Brazilia se va 
impune. Acum sint impresionat 
de formația olandeză. O echipă 
excelent pregătită, sub toate 
aspectele. Rezultatele de pină 
acum au relevat valoarea fot
balului olandez care, nu întîm- 
plător, și acum 4 ani a ajuns 
in finală. Duminică seara cred 
că Olanda va revanșa ultima 
finală pierdută".

Tiberiu Bane (după un timp 
de gîndire) : „Olanda 1 Este e- 
chipa cea mai omogenă, care

Antrenori divizionari A
știe ce arc d< făcut in teren".

Gheorghe Staicu (ferm) : 
„Argentina ! Pentru că joacă 
acasă ! Și a ajuns în finală 

’ jucînd toate meciurile acasă !...“ 
Ion Reinhardt (convins) : „O- 

landa e echipa cel mai bine
pregătită fizic ! Și cea mai com
pletă. De aceea va cîștiga în
fața Argentinei

Leonid Antobi (destins, re
laxat după „returul de forță" 
al ieșenilor) : „Am fost singu
rul din lotul Politehnicii care 
am indicat, acum o lună. O- 
landa în finală ! Acum cred
că va cîștiga titlul mondial 
pentru că are în lot cel mai 
mare număr de jucători care 
au participat la ultimul turneu 
final și. mai ales, pentru că 
E. Happel dispune de cea mai 
echilibrată echipă pe care ne-a 
arătat-o Mtmdialul argenti
nian".

Gheorghe Ola (meditativ) : 
„După valoare. Olanda ar tre
bui să ciștige. Argentina este 
insă țara gazdă și știți dv. cum 
e cu tara gazdă... Merg însă 
cu Olanda. Are forță la fina
lizare și trage foarte bine de 
la distanță. Amintiți-vă de go
lurile lui Haan din meciurile 
cu R.F.G. și Italia !...“

Valentin Stănescu (cu a- 
ceeași patimă în voce : aluziv) : 
„Dacă se va juca corect. Olanda 
va cîștiga. E mai bună, de de
parte !... Dar acest 6—0 înre
gistrat de argentinieni cu Peru 
îmi spune mie că pe tricourile 
de campioni mondiali scrie mai 
demult Argentina..."

Ion Motroc (metodic) : „De ce 
Olanda ? Pentru că toți jucă
torii participă la ambele faze, 
pentru că angajamentul în joc 
e total !“

Așa văd „cei 18“ finala de 
miine. Se detașează, deci, O- 
landa. Cu 11 preferințe directe, 
contra 4 (trei răspunsuri osci
lează), echipa „țării lalelelor*  
pare favorită, în pofida faptu
lui că joacă pe terenul adver
sarei.

Pe hirtie. in concepția antre
norilor noștri de Divizia A. O- 
landa a... ciștigat finala cu 
11—4 ! Rămîne să vedem ce 
va fi mîine, In atmosfera incan
descentă de la Buenos Aires I 

Mircea M. IONESCU

CLASAMENTELE CAMPIONATULUI DIVIZIEI C, EDIȚIA 1977-1978
SERIA I SERIA A III-a SERIA A V-a

1. MIN. G. H. 30 20 2 8 65-28 42 1. PROGR Br. 30 23 3 4 72-22 49 1. Ș.N. Oltenița 30 15 9 6 40-15 39
2. Lam. Roman 30 16 ( S 58-31 38 2. Ancora Galați 20 18 6 6 56-22 42 2. Automat. B. 30 12 12 6 43-27 36
3. Met. Rădâuți 30 ia i 11 63-39 37 3. U. Trie. Br. 30 15 8 6 55-25 39 3. Tehno. Buc. 30 14 7 9 39-34 36
4. Foresta Fălt. 30 16 5 a 44-29 37 4. Cim. Med. 30 16 6 8 54-34 38 4. ICSIM BUC. 30 14 6 10 44-32 34
5. Avlntul Fr. 30 15 7 a 45-33 37 5. I.M.U. Med. 30 15 6 9 40-32 36 5. Un. Tr. Buc. 30 10 14 6 30-22 34
6. Doma V. D. 30 15 3 12 60-39 33 6. Electr. C-ța 30 15 4 11 52-38 34 6. Electr. Buc. 30 13 7 10 31-28 33
7. Zimbrul Sv. 30 15 2 13 54-42 22 7. Pes. Tulcea 30 16 1 13 52-34 33 7. Abat. Buc. 30 13 6 11 36-32 32
a. Cet. Tg. N. 30 14 4 12 52-45 32 8. Chimdcx C-ța 30 12 8 10 52-46 32 8. Sirena Buc. 30 11 10 9 38-41 32
a. Cristalul Dor. 30 14 3 13 55-39 31 5. Șoimii C-vodă30 12 7 11 37-36 31 9. Automec. B. 30 13 4 13 36-34 30

ia. Ciment. Bicaz 30 12 4 14 42-46 28 1». Unirea Ef. 30 12 5 13 33-43 29 10. Voința Buc. 30 9 12 9 25-29 30
ii. Metalul Bot. 30 13 2 15 39-46 28 11. Oțelul Galați 30 11 3 16 39-41 25 11. T.M. Buc. 30 10 9 11 31-29 29
12. Șiret. B-cea 30 12 4 14 38-56 28 12. Dacia Un. Br. 30 8 5 17 31-59 21 12. FI. r. Buc. 30 9 11 10 26-28 29
12. A.S.A. C-lung 30 11 5 14 34-45 27 13. Gran. B-dag 30 8 5 17 32-66 21 13. Mec. fină B. 30 8 11 11 34-29 27
14. Brad. Roznov 30 1 6 15 32-47 24 14. Marina Mang. 30 9 1 20 40-65 19 14. Avînt. Urz. 30 9 7 14 33-56 25
15. I.T.A. P. N. 30 5 4 21 31-80 14 15. Aut. Făurei 30 5 8 17 26 58 18 15. Ș. TAROM B 30 3 12 15 24-42 18
li. Unirea Șiret 30 4 4 22 25-92 12 16. Min. Măcin 30 5 3 22 24-74 13 16. I.O.R. Buc. 30 6 5 19 26-58 17

SERIA A n-a SERIA A IV-a SERIA A Vl-a

1. CONSTR. Ia$i 30 22 5 3 85-20 49
2. C.S.M. Borz. 30 18 6 6 79-24 42
3. Letea Bacău 30 16 7 7 76-21 ii
4. E. Gh. Gh.-Dej30 17 5 8 57-23 39
5. Petr. Momești 30 16 2 12 48-36 34
6. DEMAR Măr. 30 14 6 10 36-42 34
7. Partizanul Bc. 30 14 4 12 48-42 32
8. Min. Com. 30 14 3 13 52-43 31
9. Constr. Vs. 30 12 4 14 32-50 28

18. Rulm. Bîriad 30 12 8 15 29-35 27
11. Nicolina iași 30 8 6 15 33-47 24
12. Oit. Tg. Ocna 30 8 5 16 26-51 23
13. TEPRO iași 30 8 4 17 27-49 22
14. Aripile Bacău 30 8 5 17 28-61 21
15. FI. Murgeni 30 8 3 19 33-86 19
16. Petr. Dărm. 30 6 4 20 23-82 16

1. CHIM. Brazi 30 21 5 4 66-17 47
2. Unirea Focș. 30 18 4 8 72-24 40
3. Din. Focșani 30 18 4 8 69-31 40
4. Chimia Bz. 30 14 7 9 54-36 35
5. Azotul Slob. 30 16 2 12 55-50 34
6. Petr. Băicoi 30 10 9 11 41-43 29
7. Petr. Berea 30 13 3 14 39-56 29
8. Olimp. Rm. S. 30 12 4 14 34-30 28
9. Luc. Focșani 30 12 4 14 40-44 28

19. A. Mineciu 30 13 2 15 36-45 28
11. For. Gug. 30 10 5 15 40-68 25
12. Petr. Bold. 30 10 4 16 34-44 24
18. Vict. Tind. 30 10 4 16 33-56 24
14. Vict. Lehliu 30 10 4 16 23-56 24
15. Petrolul Tel. 30 10 3 17 32-53 23
16. Vict. Floreștl H 7 8 15 23-43 22

1. VIIT. Sc. 30 23 1 6 95-24 47
2. Fl. More ni 30 21 5 4 71-17 47
3. Progr. Cor. 30 17 6 7 55-27 40
4. Dacia Pitești 30 15 6 9 68-42 36
5. ROVA Rș. 30 14 7 9 45-28 35
6. Met. Mija 30 14 6 10 45-34 34
7. Progr. P. 30 10 8 12 37-37 28
8. Petr. Videle 30 9 10 11 31-33 28
9. Cet. Tr. M. 30 9 8 13 36-44 26

19. Auto. C. Ag. 30 9 8 13 39-53 26
11. Recolta St. 30 12 2 16 33-69 2G
12. Cim. Fieni 30 8 9 13 28-49 25
13. Constr. Pit. 30 10 2 18 33-68 22
14. Chimia G. 30 7 7 16 30-54 21
15. Electr. SI. 30 8 4 18 31-81 20
16. Petr. Tîrg. 30 6 7 17 29-51 19

SERIA A V]EI-j1

Doriți liniște — meditație — reculegere?

ALEGEȚI
Doriți un peisaj fas
cinant ? DELTA VA 

AȘTEAPTĂ 
Doriți destindere 

și voie bună?
Dăruiți-vă cinci zile de 

inegalabile amintiri in 
Delta Dunării prin ex
cursiile organizate de în
treprinderea de turism, 
hoteluri și restaurante 
București. Filialele de 
turism din bd. 1848 nr. 4. 
bd. Bălcescu nr. 35, bd. 
Republicii nr. 68 și calea 
Grivițej nr. 140 au pro
gram zilnic intre orele 8 
și 20.

DELTA!

(Echipele clasate pe locul I in 
serii au promovat in Divizia B, 
iar rele de pe locurile 13—16 au 
reirogiadat).

1. C.S.M. Dr. T.S. 30 18 9 3 73-16 45
». Lotru Brezoi 30 15 6 9 49-34 36
I. Chim. Km. V. 30 15 6 9 38-26 36
4. Știința Petr. 30 13 8 9 55-30 34
5. I.O.B. Balș 30 17 0 13 53-36 34
6. Dier. Orșova 30 14 6 10 48-39 34
7. Min. Motru 30 15 3 12 43-40 33
8. Met. Sadu 30 13 4 13 35-42 30
9. C.F.R. Cv. 30 13 2 15 48-46 28

10. Progr. Bl. 30 11 6 13 33-38 28
11. Minerul Rov. 30 12 4 14 25-44 23
12. Constr. Tg. J. 30 11 5 14 38-51 27
13. Unirea Dr. 30 11 4 15 39-47 26
14. Constr. Cv. 30 11 2 17 54-57 24
15. Unirea Dr. T.S .30 11 2 17 45-69 24
16. Mec. Simian 30 5 3 22 25-86 13

SERIA iă VIII-a

1. MIN. Anina 30 17 7 6 56-24 41
2. Unirea Tom. 30 14 5 11 50-23 33
3. C.F.R. Sim. 30 14 3 13 45-42 31
4. Met. O.R. 30 14 3 13 48-52 31
5. Lamin. Nd. 30 14 2 14 48-43 30
6. Unirea Sin. 30 14 2 14 43-42 30
7. Met. Hun. 30 12 6 12 33-34 30
8. Gl. Reșița 30 14 2 14 52-54 30
9. Vuit. Lugoj 30 12 5 13 43-33 29

10. Electr. Tim. 30 14 1 15 50-51 29
11. Min. Orav. 30 12 5 13 42-45 29
12. Met. Bocșa 30 13 3 14 40-50 29

13. Min. Ghelar 30 14 1 15 32-48 29
14. Min. Vulcan 30 12 4 14 35-43 28
15. I.M. Crăștie 30 12 3 15 34-39 27
16. Nera Eoz. 30 11 2 17 30-53 24

SERIA A IX-a

1. ÎNFR. Oradea 30 19 6 5 57-19 44
2. Strung. Arad 30 19 3 8 51-22 41
3. Constr. Arad 30 17 3 10 41-21 37
4. Rapid Arad 30 16 4 10 47-28 36
5. Someșul S.M. 30 15 3 12 43-38 33
6. Voința Or. 30 14 3 13 42-32 31
7. Bih. Marghita 30 13 5 12 54-50 31
8. Min. llba 30 12 6 12 38-31 30
9. Oașul Negr. 30 14 2 14 41-40 30

10. Min. Sune. 30 12 3 15 41-43 27
11. Min. Bihor 30 12 3 15 38-58 27
12. Rapid Jibou 30 10 5 15 33-41 25
13. Rec. Salonta 30 10 5 15 28-41 25
14. Oțelul Or. P.G. 30 8 7 15 29-54 23
15. Gloria Arad 30 7 7 16 35-61 21
16. Voința Cărei 36 6 7 17 23-62 19

SERIA A X -ai .

1. MIN. Cavnic 30 18 5 7 64-21 41
2. Min. B. Sprie 30 17 2 11 62-35 36
3. Min. Bălța 30 16 4 10 44-31 36
4. Lăp. Tg. L. 30 17 2 11 45-42 36
5. Min. Rodna 30 16 2 12 67-40 34
6. Min. Băiuț 30 15 2 13 49-34 32
7. Unirea Dej 30 14 4 12 51-47 32
8. Oțel. Reghin 30 14 3 13 36-38 31
9. CUPROM 30 12 5 12 40-44 29

10. Bradul Vișeu 30 12 5 13 39-48 29
11. Constr. Cj-N. 30 12 5 13 44-55 29
12. Hebe Sing. 30 13 2 15 40-50 28
13. For. Bistr. 30 11 4 15 36-43 2G
14. Tehnof. Cj-N. 30 11 4 15 32-45 26
15. C.I.L. Gherla 30 12 2 16 37-64 26
16. Der. Cj-N. 30 3 3 24 26-75 9

SERIA A XI-a

1. POIANA C. 30 22 4 4 61-18 48
2. C.S.U. Bv. 30 18 6 6 51-28 42
3. Viit. Gh. 30 14 3 13 40-31 31
4. Torpedo Z. 30 12 7 11 35-31 31
5. Progr Odor. 30 13 4 13 45-40 30
G. Caraim. B. 30 14 2 14 41-40 30
7. Prec. Săcele 30 10 10 10 26-29 30
8. Min. Bălan 30 12 6 12 35-40 30
9. l.U.P.S. M.C. 30 12 5 13 35-3G 29

10. Metrom Bv. 30 10 8 12 34-29 28
11. Min. Baraolt 30 12 4 14 38-42 28
12. I.R.A. C. 30 11 6 13 29-43 28
13. Chim Or. V. 30 11 5 14 30-32 27
14. Carpați Bv. 30 10 7 13 24-27 27
15. Met. Tg. S. 30 12 3 15 30-35 27
16. CPL Sf. Gh. 30 4 6 20 18-71 14

SERIA A XH-a

1. IND. SIR. C.T.30 19 5 6 75-23 43
2. Metalul Aiud 30 18 3 9 49-21 39
3. Carpați Mirșa 30 16 6 8 51-34 38
4. Sticla Turda 30 15 5 10 41-28 35
5. Met. Sig. 30 13 5 12 46-39 31
6. Mureșul Ld. 30 12 7 11 41-46 31
7. inter Sibiu 30 13 5 12 32-39 31
8. Text. Cis. 30 12 5 13 44-37 29
9. Unirea A. Iulia 30 11 6 13 37-47 28

10. Met. C. M. 30 11 6 13 37-56 28
11. I.M.LX. Ag. 30 9 8 13 31-40 26
12. Autom. Med. 30 9 8 13 25-38 26
13. Utilai. Făg. 30 10 5 15 38-48 25
14. l.P.A Sibiu 30 10 5 15 29-46 25
15. Constr. A. T. 30 10 4 16 29-41 24
16. Soda O. M. 30 7 7 16 27-49 21

pulur.fi


„PRIETENIA“-CONCUR$UL CAMPIONILOR DE MlINE
^\\\\\\\\\\\^^^^^

*|*nițiate  la jumătatea deceniului trecut. 
Js I concursurile Prietenia, întreceri ale ju- 
Js “niorilor din unele țări socialiste, au de- 
0 venit, treptat, competiții tradiționale, cu un 
Șs loc bine determinat în calendarul competițio- 
sj nai internațional al vîrstei tinere.

Li s-a spus, la început, „concursul speran- 
țelor olimpice", pentru că disciplinele repre- 
zentate erau exclusiv cele de pe afișul J.O. 
Aria de cuprindere s-a lărgit, însă, datorită 

g: succesului deosebit al întrecerilor ți denumirea 
inițială a lăsat loc celei care figurează ți azi 
pe genericul importantei manifestări.

Ambele titulaturi sint sugestive și se com
pletează. La majoritatea rc murilor sportive 
concursurile Prietenia au fost, cu adevărat, în
treceri ale speranțelor olimpice. Au concurat 
și s-au afirmat in întrecerile prieteniei tinere 
talente care au devenit ulterior vedete olim
pice, campioni și medalîați Io campionate 

mondiale și europene ale seniorilor. Nadia 
Comâneci, Teodora Ungureanu, Neli Kim, Mi
hail Romankov, Jacek Wszola, Annelie Ehrhardt, 
Mihail Korkija, Pedro Perez-Duenas, Zvetki 
Zlateva, Ivan Hlinka, Grazyna Rabsztyn, Rose-

a

marie Witschas-Ackermann, Helmut Balderis - 
pentru a nu aminti decit o infimă parte din 
cei care, înainte de a cunoaște cele mai înal
te onoruri sportive, au avut, de-a lungul ani
lor, în drumul lor spre marea performanță, 
„escale” în concursurile Prietenia.

Li s-a mai spus acestor întreceri, pe bună 
mîine". 

la 
sau 
sau 
de 

mai

dreptate, „concursul campionilor de 
Valoarea competiției suportă comparația, 
unele sporturi, cu un campionat mondial 
continental al juniorilor. Mai mutt, la înot 
la gimnastică, „campionii de mîine” sînt, 
fapt, campionii de azi pentru că aici - 
ales — valoarea nu așteaptă numărul anilor...

Lunile de vară care urmează vor aduce din 
nou în arenă, la o serie de discipline, „pro
dusele in devenire*  ale mișcărilor sportive din 
majoritatea țărilor socialiste. Multi dintre parti
cipant» de acum se vor număra, neîndoios, 
printre protagoniștii Olimpiadei de la Mos
cova.

In rîndurile de mai jos vă prezentăm preo
cupările citorvo federații in direcția pregătirii 
juniorilor noștri core se vor prezenta la apro
piatele examene ale „Prieteniei*.

I

RESPONSABILITATEA DE A CONCURA ACASĂ!
Pentru a doua oară în isto

ria competiției atletice. între
cerile concursului Prietenia se 
desfășoară în țara noastră. 
Cîmpulungul muscelean le-a 
găzduit prima oară în 1970. Bucu- 
restiul le va primi acum, la 
început de august. 
Prietenia la atletism este, 
altfel, singurul care va avea 
Ioc în Roifi'ânia. în această 
vară. întrecerile lui se vor 
disputa pe Stadionul Republicii, 
în zilele de 4—6 august. Dacă 
vreți, chiar și numai pentru 
faptul că vor concura acasă, 
în fata spectatorilor proprii, a 
prietenilor si a familiilor, ti
nerii noștri atleti au obligația 
unei pregătiri temeinice si mi
nuțioase care să-i ajute să rea
lizeze un spor de calitate a 
rezultatelor actuale și, impli
cit, să se claseze 
fruntașe la diferite probe.

întrecerile atletice ale 
cursului Prietenia au avut tot-

Concursul 
de-

pe locuri

con-

deauna un ridicat nivel compe
titiv. care, cu siguranță, nu va 
lipsi nici acum. De aceea, ab
solut sigur, fără rezultate de 
mare valoare nimeni nu se va 
putea remarca! Antrenorul fede
ral Constantin Nourescu, răspun
zător de pregătirea juniorilor, 
ne-a relatat că In munca ti
nerilor noștri atleți este evi
dentă o responsabilitate spo
rită, dorința lor de a se com
porta cit mai bine. Pentru con
curs se așteaptă titularizarea : 
Luciei Negovan (Tg. Mureș) — 
100 m, Cristina Popescu (Cra
iova) — 200 rn, Nicoleta I+a 
(Craiova) și Sica Banea (Brăila) 
— 400 m, Cristina Cejeeara 
(Craiova), Eugenia Nieolae (A- 
rad). Ana Tfiroezi (Tg. Secu
iesc) la semifond. EJena Aflării 
(Deva) — 100 mg. Gabriela Co
teț (Focșani) — lungime. Doina 
Maxim (Reșița) — suliță. Gh. 
Marko (Tg. Secuiesc) — 5 000 
m. Aurelian Tarbă (C-lung) —

IU mg și 400 mg. Iulian Grw- 
măzesen (Iași) — prăjină. So
rin Tirichiță ~ 
tate. Mihai

etc.
tabăra 

ae va ține 
antrenamentele vor fi conduse 
de 
tri 
sil 
hai
Midvighi Hast) 
(Reșița). Atila Kalith (Tg. Se
cuiesc) ș*

(Rueurștil — greu- 
Biri fCraiova) —

de pregătire, care 
la cabana Voina,

unii dintre specialiștii nos
ed mai experimentați : le- 
Buzdagaa (Tg. Mureș). Mi-

Nistor (Craiova). Vasile
Daniel Mayer

RAMPA DE LANSARE A TALENTELOR
„Pentru noi — ne spunea an

trenorul federal Ion Crîsnic — 
concursurile Prietenia au consti
tuit dintotdeauna o competiție 
interesantă, pe care am tra
tat-o cu toată seriozitatea. An- 
grenînd în întrecere juniori de 
18 ani, din unele țări socia
liste, care reprezintă principa
lele forțe în sportul luptelor, 
concursul Prietenia constituie o 
reală rampă de lansare a ju
niorilor talentați spre marea 
performanță. Anul trecut, de 
pildă, la întrecerile găzduite de 
capitala R. D. Germane, re
prezentanții noștri au obținut 
două medalii de aur. două de 
argint, situlndu-se pe locul 3 
în clasamentul pe națiuni. La 
ediția precedentă, organizată de 
tara noastră, juniorii români de 
la stilul libere au cucerit pa
tru locuri L ocupînd locul se
cund in clasamentul pe na
țiuni".

— Pentru actuala ediție 
măsuri ati preconizat 7

— Concursul din acest an 
fi organizat de federația
R. P. Mongolă, la Ulan Bator, 
in perioada 2—6 august Cunoe- 
rind valoarea luptelor libere 
(fin tara organizatoare, am al
cătuit ua lot lărgit de sportivi 
care s-au remarcat In concursu
rile interne din acest an. Pre
gătirea acestor tineri a fost În
credințată unor antrenori cu re
zultate foarte bune in munca 
de creștere a juniorilor, cum 
sint Petre Poalelungi, Ale
xandru Geantă. Die Chirilă si 
Ștefan Stingu. Acest lot va 
efectua un stagiu de pregătire 
comună, urmat de o serie de

ce

va 
din

meciuri de selecție. Dintre ti
nerii susceptibili să facă paria 
din echipă ti amintim pe Gh. 
Bueseu (48 kg), V. Rotară și 
Șt. Goraș (52 kg), M. Risipita 
și P. Gheorghe (56 kg), Tr. Ma
rinescu (60 kg), T. Drăgan și 
L. Sandor (65 kg). D. Chirilă 
și D. Opriș (70 kg), A. Mun
tean u și I. Popa (75 kg). D. 
Cozarin (81 kg), Fl. Iordache 
și D. Mușat (87 kg). C. Ghemuș 
și L. Budeu (+87 kg). Spe
răm ca și de această 'dată spor
tivii noștri să se comporte cit 
mai bine.

Măsuri asemănătoare s-au 
luat și pentru o bună repre
zentare la concursul Prietenia 
de lupte greco-romane. care va 
fl organizat de federația ceho
slovacă. în perioada 7—9 iulie. 
In localitatea Girlicikuv Brod. 
Cum data de disputare a în
trecerilor de greco-romane este 
mult mai 
Simioa 
treseu 
cheiat 
gătire, 
supuși,
nor teste de selecție 
flcare eu ocazia concursului in
ternațional ee se desfășoară la 
Piatra Neamț, La aceste între
ceri vor fl prezenți și juniori 
mari din Bulgaria, R. D. Ger
mană și Ungaria. Printre cei 
care se apreciază că vor face 
parte din echipă se numără N. 
Fasolă 
(Rapid 
(Galați). 
Muscel), 
loja (Constanța) etc.

aproape, antrenorii
Popescu, Cornel Po

ți Eugen Hupeă au în- 
o scurtă etapă 
iar elevii lor 
chiar in aceste

de pre- 
vor fl 

zile, u- 
și veri-

(Suceava), P. Statidț 
Buc.), Gh. Pădararu 
M. Ștefan (Cimpulung 
L Matei (Suceava), L

TESTUL ÎNOTĂTORILOR
la doi nu «-a petrecut ața 
ceva. Acum, Insă, concurată 
Prietenia se bucură 0 din 
partea noastră de prețuirea 
cuvenită #, ca atare, la între
cerile programate ia Varșovia 
(10—13 august) vom prezenta 
un lot de speranțe, pe care 
nădăjduim să le vedem concu
rând in 1980. la Jocurile Oiim- 
păce de la Moscova. Este vor
ba de Cristina Seidl, Carmen 
Alexe (ambele de la C.SJȘ. 
Timjșoej-a). Edith Kuglis (Cri- 
șu! Oradea) care, împreună 
cu Irinel Pănulescu (Petrodti 
Ploiești), sînt prezumtive com-

Alergătoarea craioveancă Cristina Cojocaru dorește td fie ți la 
concursul Prietenia tot pe primul loc, ca ți anul trecut la Jocu

rile Balcanice ale juniorilor

CALITĂȚILE ATLETICE, 
EXAMEN DE BAZĂ LA BASCHET
„Mai mult ca oricind, ne-a de

clarat Gabriel Popescu, secre
tar al F.B. Baschet, „Cupa Prie
tenia*  din acest an reprezintă 
pentru selecționatele tării noas
tre ocazii de testare în condiții
le în care In baschetul interna
țional se petrec transformări de 
esență. Adică, jocul a devenit tot 
mai atletic, calitățile de viteză, 
detentă, torță, rezistență și Inde- 
minare căpătînd o pondere co
pleșitoare. Campionatul european 
de senioare, recent desfășurat In 
Polonia, * demonstrat cu priso
sință că baschetballstele-atlete 
au devenit ceva obișnuit. Aceea
și caracteristică a căpătat-o șl 
baschetul masculin.

La turneele care vor avea loc 
in Bulgaria (pentru băieți) și In 
Ungaria (pentru fete) partenerele 
de întrecere vor prezenta „noul 
val*,  așa cum vom face și noi. 
Precizînd că la „Cupa Prietenia*  
iau parte juniori șl junioare n, 
deed sportivi care debutează, cu 
acest prilej, În competițiile In
ternaționale de amploare, doresc 
să scot In evidență Însemnătatea 
calității generației actuale In 
perspectiva performanțelor pe 
care le va obține in viitorul a- 
proplat. Federația noastră do
rește să țină pasul cu actualita
tea, mal blne-zis să remonteze 
un handicap constatat nu odată 
cu nrilejul inttlnirllor ir 
nale. De aceea. a încurajat 
cuplurile de antrenori Gabriel 
N&stase — Mihai Fleșerlu fia 
fete) șl Octavian Șerban — Er-
1'il jiw   ■nu»

nest Torday (la băieți) de a se
lecționa elemente bine dotate ti- 

—; care amintesc pe 
------- Cluj-Na- 

(C.S.Ș. 
(C.S.Ș.

Dumitru 
loan Io- 

_____ ,____... ___ _ Gheorebe 
Aldea (C.S.Ș. Tg. Mureș), Sorin 
Ardeleanu (C.S.Ș. Brașov) și 
Lucian Vasilică (C.S.Ș. Botoșani). 
Hămlne de văzut dacă acești ti
neri șl coechipierii lor sint, din 
punct de vedere al calităților fi
zice, apțl să atingă cote înalte 

In baschetul Internațional. Oricum, 
căutările trebuie să continue f

zlc, printre ___
Adriana Mangu (C.S.Ș.. 
poca), Katalin Szabo 
Oradea) Bodica Paner 
Constanța), Cristina 
(C.S.Ș. S București), 
nescu (C.S.Ș. Pitești),

REUNIUNI DE SELECȚIE A BOXERILOR 
marți 37 iunie sint hai Niculescu, 
prevăzute două gale 
de verificare și se
lecție. la arena 
bucureșteană .Tim
puri noi*  (începmd 
de la orele 17). Vor 
participa la aceste 
reuniuni aproxima
tiv 50 de tineri bo
xeri. aleși și con
vocări la București 
de federație. Este 
vorba de sportivi 
născuți in anii I960, 
195! și 1962. din rin- 
durile cărora vor fi 
reținuți cei 22 se
lecționați care se vor 
pregăti pentru tur
neul „Prietenia*.

Sintem siguri, de 
pe acum, că lntr-o 
competiție 
trată ca 
neri in
Armare
Bacx, 
comnicu. 
Flori cel 
Vasile Gîrgavu, Mi-

Tumeul Prietenia 
reprezintă — anual 
— și pentru tinerii 
pugiliști români unul 
din testele cele mai 
importante, adevărat 
etalon al valorii In 
perspectivă. Tntilntnd 
cor.curenți dintre cei 
mai buni — euro
peni și asiatici, u- 
neori și americani 
(cubanezi) — junio
rii boxului nostru 
au ocazia să verifice 
potențialul „la zi" 
și mai ales să-și 
amelioreze expe
riența internațională 
in ring.

Anul acesta, tra
diționalul turneu va 
avea loc In orașul 
sovietic Ivanovo, in 
perioada 25—30 iu
lie. Apropierea a- 
eestor date a impus 
măsuri urgente de 
selecție și pregătire. 
Astfel, chiar pentru 
zilele de luni 26 și

concen- 
aceasta. ti- 
curs de a- 
ca Vanghde 
Florian Tîr- 

Ion Stan, 
Ungureanu.

_ Ma
rian Tocea, Dumitru 
Vllcu și mulțl alții, 
vor căuta să arate 
tot ce știu, pentru 
a se impune In o- 
chii selecționerilor. 
Iar cei ce vor par
ticipa la turneul de 
la Ivanovo sint da
tori să ne convingă 
că merită, fn conti
nuare. atenția celor 
ce se preocupă 
de pregătirea lotu
rilor naționale pen
tru Jocurile Olim
pice de la Moscova 
din 1930. Nu este ex
clus ca dintre acești 
băieți să răsară acele 
valori pe care se va 
întemeia (din nou) 
tăria pugiiismului 
românesc la nivelul 
seniorilor. Recentele 

de la 
euro- 

tineret de 
sint Incu-
în acest

performanțe 
campionatele 
pene de 
la Dublin 
rajatoare 
sens.

ANTRENORI TINERI, LA UN LOT TINAR
Un turneu care bate la ușă este cel al echipelor 

feminine, intre 16 și 25 iulie la Halle, in R. D. 
Germană și altul ceva mai îndepărtat, disputa 
formațiilor masculine, între 20 și 30 noiembrie in 
Uniunea Sovietică — iată cele două „termene*  de 
verificare ale acestui sezon, pentru noua gene
rație a handbalului fem-nin și masculin. Este 
vorba, firește, de cele două turnee Prietenia 
care, la fel ca și in anii precedenți, sint pregă
tite cu seriozitate, cu intenția, declarată, a pro
movării și rodării unor elemente noi și talen- 
tate. In acest sens, handbalul are o frumoasă 
tradiție, turneele de acest gen organizate de-a 
lungul anilor fiind, mereu, rampe de lansare 
a unor noi și autentice vedete. Numai in ul
timul an. la aceste competiții ale viitorului 
s-au afirmat Hcidrun Janesch, Gheorghița Mă
lai, Maria T6r6k, Ana-Maria Răducu, Elena Avă- 
danci (feminin), Bedivan, Croiloru, Flangea, 
Durău, Măricel Voinea (masculin).

'finind seama de data apropiată a turneului fe
minin handbalistele șt-au început pregătirea sub 
conducerea unui cuplu de antrenori la fel de 
tinăr : Dan Hotnog (Brașov) si Codruț Hanganu 
(Constanța). Se lucrează intens, cu seriozitate, 
in speranța că din lotul care numără citeva 
talentate jucătoare (Oltea Jalbă, Eva Gali, Au
relia Andrei. Rodie*  Ardeleanul vor fi promo
vate. in curind, chiar in prima garnitură a țării, 
handbaliste bine pregătite, apte să se Înscrie 
rapid și cu autoritate în lupta pentru afirmarea 
pe plan internațional.

Lotul masculin, care și el va face pregătiri 
temeinice in această vară, are ca antrenori pe 
fostul mare jucător Valentin Samungi și pe clu
jeanul Gh. Zamfir și numără în rîndurile sale 
citeva autentice speranțe cum sînt portarul timi
șorean Alexandru Buligan, ploieșteanul Mihai Du
mitru și gălățeanul Gh. Dogărescu.

ponente ale ștafetei româno 
4x100 m mixt la Olimpiada 
(fin anul 1960. Dintre băiați 
smintesc pe Sorin Plev, Mir
cea Clodam (ammdoi de la 
CKȘ. Reșița), Cristian Ungu- 
reann, Horia Rasovid (Lie. 2 
București).

Desigur, vor fi probleme da 
menținere a formei sportive 
deoarece concursul Prietenia 
are loc la puțină vreme după 
campionatele europene de ju
niori, dar sperăm ca repre
zentanții României să aibă o 
evoluție bună. Oricum, con
cursul Prietenia va deveni 
pentru înotătorii români ceea 
ce trebuia să fie de mas mul
tă vreme, adică prima „piatră 
de încercare" în calea lor spre 
marile competiții internațio
nale, europene, mondiale sau 
olimpice

EXPERIENȚĂ
FOLOSITOARE
PENTRU J. O.

Tinerii trăgători se vor 
întrece anul acesta in cadrul 

concursului Prietenia în
tre 18 și 24 septembrie. 
Gazdă va fl capitala Cu
bei, Havana. Cu acest pri
lej va fi continuată selec
ția elementelor tinere, do
tate, in progres evident și 
constant, in vederea conso
lidării lotului olimpic B, al- 

mare majoritate din 
aflati la poarta a- 
intemationale. Ro- 
elementelor aflate 
listele seiecționați-

cătuit in 
trăgători 
firmării 
darea 
deja in 
lor constituie un alt impor
tant obiectiv al acestei edi
ții a concursului Prietenia.

Să mai menționăm că a- 
nul acesta, competiția de tir 
se desfășoară într-o con
junctură aparte. Tinerii 
noștri țintași vor participa, 
intre 29 august și 3 sep
tembrie, la Campionatele 
europene pentru juniori 
(Helsinki), deci cu numai 
două săptămîni Înaintea 
concursului Prietenia. Așa 
câ. loturile pentru „euro
pene*  vor rămîne, in prin
cipal, nuclee și pentru în
trecerile de la Havana. Cele 
două competiții, foarte im
portante, vor însemna, in 
consecință, o sită deasă — 
și. sperăm, folositoare — 
pentru tinerii noștri candi
dați olimpici.
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REPUBLICANE DE CICLISM
Campionatele republicane de 

ciclism, inaugurate marți, în 
București, cu proba de 100 km 
contratimp pe echipe, continuă 
miine, la Cluj-Napoca, cu proba 
de semifond.

După o zi de pauză, cicliștii 
fruntași vor lua startul, marți 
27 iunie, in cel de-al treilea 
campionat pe șosea : proba de 
contratimp individual. Alergă
rile sint prevăzute a se disputa 
pe șoseaua Cluj-Napoca — Dej. 
Joi 29 iunie vom putea cunoaș
te și campionul tării la proba 
Individuală de fond. Cursa se va 
disputa pe ruta Cluj-Napoca — 
Huedin — Călâțele — Beliș și 
retur (158 km).

CAMPIONATELE 
NAȚIONALE Șl ALE 

„DACIADEI" 
LA GIMNASTICA 

PENTRU COPII
ORADEA, 23 (prin telefon). În

trecerile campionatelor naționale 
și ale „Daciadei* * la gimnastică 
pentru copii s-au încheiat, in 
sala A S. Armata din localitate, 
prin disputele concurenților de 
la cat a rv-a șl cat a m-a. la 
care au luat parte lt formații șt 
respectiv l formații. Arbitrii și 
spectatorii au apreciat dezinvol
tura cu care micii concureoțl au 
executat elemente dificile. In 
special la sol și la bară. La cat 
a IV-a, victoria a revenit echi
pei C.S.Ș. Sibiu care a prezentat 
un lot omogen, pregătit de antre
norii M. Weber, V. Hoațe, H. 
Stolz șl Aneta Boru. La cat a 
in-a, reprezentanții C-S.Ș. Bra
șov, antrenați de Gh. Blaj, au 
dominat net.

nusevici, Cristea, Mușat, Po
darii, Ioniță. FI. Constantin) 
vor încerca să înscrie cit mai 
multe Încercări.

Meciul de la Constanța ră- 
mânînd un „cap de afiș" al ul
timei etape, opinăm că jocul la 
cea mai înaltă tensiune se va 
desfășura la Gura Humorului, 
unde echipa locală Minerul are 
o șansă mai bună — victorie 
fi rezultat de egalitate — In 
fața echipei Olimpia București, 
pe care numai un succes ar 
mai putea-o menține In prima 
divizie. Sperăm să fie o par
tidă în care sportivitatea să 
stea pe primul plan !

Celelalte meciuri : ’Steaua — 
Știința Petroșani, R. C. Gri vița 
Roșie — Rapid (grivițenii vor, 
desigur, să-și ia revanșa). Di
namo — Rulmentul Bîrlad (un 
nou spectacol al dinamoviști- 
lor ?) — in turneul 1—8 ; R. C. 
Sportul studențesc — T. C. Ind. 
Constanța, Politehnica Iași — 
C.S.M. Suceava, Politehnica 
Cluj-Napoca — C.S.M. Sibiu — 
in turneul 9—16.

Desfășurată la Varna, a 23-a 
Conferință permanentă a fede
rațiilor de baschet din Europa 
și din Bazinul Mediteranean
* dezbătut probleme majore ale 
acestui joc sportiv, luind de
cizii importante. Despre unele 
dintre acestea, ea și despre 
eîteva precizări făcute vizind 
disputarea marilor competiții 
oficiale la care ian parte și 
selecționatele României, ne-a 
relatat secretarul F. R. Baschet, 
prof. Gabriel Popescu, prezent 
Ia această conferință.

„O hotărire importantă, por
nită de la o propunere la care 
a subscris și federația noastră, 
cu prilejul recentului campio
nat european din Polonia, se 
referă la promovarea direct in 
turneul final al C.E. a dețină
toarei titlului (de 20 de 
ani, fără întrerupere, echipa 
U.R.S.S.) și a formației țării 
gazdă (dacă aceasta este de 
acord). Ca atare, la „europe
nele" din 1980, din Iugoslavia, 
lupta în grupele preliminare va 
C desigur mai deschisă. Dis
cuții constructive s-au purtat 
In scopul combaterii brutalită
ților și indisciplinei (sezonul 
1977—1978 a prilejuit un nedo
rit record în materie de a- 
menzi și suspendări) și există 
certitudinea că, peste puțină 
vreme, regulamentul F I.B.A. 
va sancționa cu multă asprime 
abaterile de la disciplină. Alte 
propuneri : 
campionilor și Cupei 
Koraci" și 
edilii a campionatului mondial 
de juniori (1979. în Brazilia).

Iată care sint cele mai im
portante campionate : 1978 :
C.E. juniori, Italia, 22—30 au
gust (România în serie cu Iu
goslavia, Bulgaria, Polonia. Ce
hoslovacia, Turcia), C.E. cadete, 
Spania. 14—24 august (Româ
nia în scrie cu Franța, Israel,

Clasamente. CAT. A IV-A, E- 
ehipe : L C.S.ș. Sibiu 272,25 p ; 
2. C.S.Ș. Arad 269,20 p 1 3. C.S.Ș. 
Reșița 261,30 p ; individual com
pus : 1. M. Radar (C.S.Ș. Sibiu) 
56,20 p ; 2. G. Murariu (C.S.Ș. 
Lugoj) 55,70 p ; 3. A. Sandu 
(C.S.Ș. Sibiu) 55,55 p ; elștigători 
pe aparate : sol : R. Bora (C.S.Ș. 
Arad) 9,50 ; cal : M. Radar 1,40 
p ; inele : M. Radar 9,65 p ; 
sărituri : G. Murariu 0,50 p ț pa
ralele : G. Murariu 9,40 p ; bară: 
M. sandu 9,30 p ; CAT. A ni-A, 
echipe: L C.S.Ș. Brașov 253,20 p; 
2. C.S.Ș. Sibiu 250,65 p ; 2. Șc. 
gen. 10 Timișoara 250,20 p ; in
dividual compus : L L. Molnar 
(C.S.Ș. Gheorghenl) 54,55 ; 2.

A. Manta (C.S.Ș. Brașov) 54,45 
p ; 3. M. Petre (C.S.ș. 2 Bucu
rești) 54,10 p ; dștigătorl pe a- 
parate : sol : T. Butur (C.S.M. 
Cluj-Napoca) 9,35 p ; cal : A.
Manta 9,35 p ; Inele : A. Manta 
0,25 p ; sărituri : I. Pop (C.S.M. 
Cluj-Napoca) 9,20 p : paralel#:
L. Molnar 9,20 p; bară : C. Prișcă 
(C.S.Ș. Sibiu) 9,30 p. (I. GHIȘA, 
coresp.).

RALIUL MOTORETELOR 
MOBRA

SOVATA, 23 (prin telefon). 
Campionatul republican de regu
laritate și rezistență rezervat mo
toretelor românești MOBRA a În
ceput vineri. Concurențil au de 
parcurs, In prima fază a raliului, 
peste 600 km, impărțlțl in trei 
etape, cu plecările și sosirile in 
stațiunea Sovata. La startul eta
pei inaugurale s-au aliniat 55 de 
alergători din București, Brașov, 
Municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, 
Zămeștl, Sf. Gheorghe, Balș, 
Clmpuiung-Muscel, Clmpina, Tg. 
Mureș ți Ploiești.

Traseul primei etape : Sovata— 
Gurghiu—Miercurea Nirajului—
Slngeorz de Pădure—Sovata (185 
km) are patru posturi de control. 
Dificultatea traseului a făcut ca 
media orară să fie de numai 41 
km/h. Particlpanțll, eu o singură 
excepție — V. Cioca (C.S.M. Bor- 

Pentru a Informa Întreaga masă de cumpărători, în legătură 
cu livrarea autoturismelor din Import șl indigene, conducerea 
I.D.M.S. aduce la cunoștință publicului următoarele :

— autoturismul „DACIA 1300*  se obține numai prin înscriere 
la unitățile I.D.M.S. din București (Str. Valea Cascadelor nr. 24, 
sector 7), Pitești (Șos. București — Pitești, km. MO), Brașov 
(Șos. București, km. 165 Dtrste), Cluj-Napoca (Str. Mangalia nr. 
8—10), Timișoara (Calea Dorobanților nr. 63 A), Reșița (Str. 
Libertății nr. 1—8), Bacău (Calea Moldoveni nr. 98) și lași (Str. 
Republicii nr. 39) prezentlndu-se chitanța achitării lor Integrale 
sau în rate. In acest din urmă caz fiind nevoie și de dovadă 
t>P :

— la toate magazinele se primesc înscrieri pentru livrări pe 
anul 1979, cele din Pitești șl Reșița puțind onora mal devreme 
cererile ;

— toate magazinele livrează autoturisme „Dacia 1300*  cu 
promptitudine conform programării la Înscriere (nu există dis
ponibilități pentru livrarea în devans sau cu prioritate) ;

/ — prin toate magazinele se comercializează „Dacia 1300*  cu
i, radio, precum șl noul tip „Dacia 1300 E1*,  dotată cu echipa- 
' i ment suplimentar, pentru care diferența de preț se achită la 
i1 casă în ziua livrării ;
i' — întreprinderea de autoturisme din Craiova se află în stadiu
11 de construcție, $1 ded este prematur ca cetățenii să solicite 
' i înscrierea pentru autoturismul „OLTCIT*.  începerea înscrierilor 
i' va fi anunțată din vreme prin presă, radio șl televiziune ;
i' — din Import, pentru anul acesta au fost contractate 4000 de
I, autoturisme SKODA (tipurile 105 S, 105 L și L 20 L), 1500 de 

autoturisme „LADA 1500“ șl 4000 „LADA 1200“, 1000 autoturisme 
, i .MOSKVICI 1500“ șl 1500 de autoturisme TRABANT (între care 

500 de tipul HYCOMAT). înștiințarea cetățenilor care urmează 
i, să primească autoturismul, conform ordinii la Înscriere, se va 
11 face operativ ;
] I — situația livrărilor : LADA 1500 și MOSKVICI 1500 — pînă la 

nr. 1600 (stocuri epuizate, deci livrare sistată) ; LADA 1200 — 
pînă la nr. 1700 (continuă livrarea) ; SKODA — pînă la nr. 3250 
(continuă livrarea în sem. II) ; tbabant — 200 cereri onorate 

j i pentru Ministerul Muncii, restanțe din 1977 șl pînă la nr. 90 
după registru (continuă livrările pe măsura sosirii autoturis-

■ , melor) ;
‘ I — la toate autoturismele din import înscrierile acoperă pe o 
,i perioadă lungă posibilitățile de livrare ; ca urmare, de la 15 
i' iunie (data poștei) nu se mai primesc noi cereri ; ceî înscriși 

Pînă la această dată la autoturisme din import pot opta pentru 
autoturisme de producție românească (DACIA 1300, conform 

i' metodologiei In vigoare, și OLTCIT,cînd se va anunța începerea 
înscrierilor).

zești), penalizat cu 50 p deoare
ce nu i-a pornit mașina In tim
pul regulamentar, au luat startul 
din minut In minut. Rezultatele 
primei etape vor fi cunoscute 
seara tîrziu. Dar, concursul a 
început, de fapt, de joi, de la 
ora 15, cînd s-a închis parcul de 
mașini, iar echipele I.R.A. Tg. 
Mureș (45 minute), Poiana Clm
pina (30) șl T.U.M.A.C. Bucu
rești (10) sosind cu întârziere au 
fost penalizate încă înainte de a 
fi Început întrecerea !... (Traian 
IO.VNIJESCU).

„CUPA SPERANȚELOR- 
LA TIR

Au început întrecerile tinerilor 
noștri trăgători și ale senioare
lor, dotate cu „Cupa speranțelor*  
și găzduite de poligonul bucu- 
reștean Tunari. După prima zi și 

prima constatare îmbucurătoare : 
trăgătorii din proba de pistol li
ber juniori s-au afirmat convin
gător prin rezultate ridicate pen
tru vîrsta lor. Să menționăm 
doar că primii 4 clasați (S. Bio- 
lan de la Centrul de tir Alexan
dria. L Neaga de la LE.F.S., șt. 
Cudrenco de la Dinamo si C. 
Ttrioiu de la Steaua) au înregis
trat cifre situate peste limita 
celor 53S de puncte și eă arbitrii 
numără punctaje sub acest nivel 
în multe concursuri ale seniori-

La pușcă standard. « Le., „ca
ruselul*  învingătoarelor din ulti
mele concursuri continuă. După 
Dumitra Matei (594 p la Campio
natele țărilor latine și Greciei) șl 
după N'iculina Iosif (595 p la 
..internaționale*),  a venit rîndul 
Georgetei Chiosac, de la clubul 

Steaua, să se Impună cu 595 p. 
Să Ce oare vorba despre w-c- 
tența în tirul românesc a prea 
multor virfuri la categoria se
nioarelor. sau de faptul că tră
gătoarele sint supuse prea adesea 
unor mari fluctuații de formă 7

REZULTATE TEHNICE : pistol 
Uber, juniori : L S. Blolan 540 
p, 2. L Neagu 536 p, 3. Șt. Cu- 
drenco 536 p, 4. C. Tîrlolu 533 p, 
8. M. Dragomirescu (C.S.Ș. 1)
327 p, 6. D. Ionescu (I.E.F.S.) 521 
p ; pușcă standard, 60 f.e., se
nioare : 1. Georgeta Chiosac 
(Steaua), 2. Veronica Tripșa (Di
namo) 592 p, 3. Angela Luțescu 
(Dinamo) 590 p, 4. NicuUna Iosif 
U.E.F.S.) 590 p ; Junioare : L
Sanda Verteș („U*  Iași) 592 p, 
2. Tatiana novici (I.EJ.S.) 587 p, 

2. Roxana Lămăsanu (Olimpia)
534 p ; juniori : 1. I. Necșulescu 
(C.S.Ș. 1 Buc.) 589 p, 2. C. Stan 
(C.S.Ș. 1 BUC.) 588 p, 3. C. Tă
tarii (I.E.F.S.) 587 p. (Radu TI- 
MOFTE).
CIRCUITUL DE MARȘ P.T.T.

Cea de-a 33-a ediție a Circui
tului de marș organizat de aso
ciația sportivă P.T.T. în cadrul 

„Daciadei*  are loc duminică, pe 
traseul din strada Maior Coravu. 
La Întrecere — care în ultimii io 
ani a căpătat un caracter inter
național — vor participa eoncu- 
rențl din Cehoslovacia, Grecia, 
Polonia și din țara noastră. Pri
mul start — in cursa seniorilor 
(20 km), la ora 3. Vor Intra apoi 
In concurs juniorii I 51 n (14 
km), juniorii ni (5 km), vetera
nii (5 km), copiii I (3 km) și 
copiii n (i km).

Plecările și sosirile vor avea 
loc în fața sălii de atletism de 
pe str. Maior Coravu.
ETAPA DE CLARIFICARE 
IN DIVIZIA A LA BASCHET 

FEMININ
Neîndoielnic, etapa a 21-a, pro

gramată pentru azi șl miine, va 
clarifica (poate chiar deplin) si
tuația echipelor candidate la tur
neul final al campionatului na
țional de baschet feminin, deoa
rece cuprinde partide care se 
dispută tocmai Intre formațiile 
aflate în cauză, ca de pildă Po
litehnica București șl Crișul.

Iată jocurile etapei (între pa
ranteze, rezultatele din tur) : Po
litehnica București — Crișul Ora

dea (55—59. 64—50), „U" Cluj-Na*  
poca — C.S.U. Galați (85—67, «9— 
63). Rapid — I.E.F.S.-Lie. 2 (85— 
74, 83—82), Voința Brașov — Uni
versitatea Timișoara (78—92, 79— 
80), Progresul București — C.S.Ș. 
Ploiești (35—69, 93—C4), Olimpia 
București — Mobila Satu Mare 
(61—89, 85—106).

CONCURSUL 
dz ambarcațiuni 
MICI LA CANOTAJ

După ce joi au avut loc seriile 
și recalificările concursului repu
blican de ambarcațiuni mici la 
canotaj feminin, ieri dimineață 
la Snagov s-au desfășurat semi
finalele probelor de simplu și 2 
rame.

La simplu, semifinalele care 
urmau să stabilească pe schifis- 
tele ce se vor întrece astăzi în 
finala mare, au fost dominate de 
canotoarele de la „Viitorul", 
au ocupat patru din cele 
locuri ale finaleL Cel mai 
timp al zilei a fO6t obținut 
Valeria Băcilă — recenta < 

care 
șase 
bun 

de 
  cam

pioană a probei — cu 3:53,9. Ea 
a fost urmată de colega de club 
Olga Homeghi, 3:54,3 și Mariana 
Catană (C.NJU5.E.) 3:53,0. A
doua semifinală a fost eîștigată 
de din a mo vista Aneta Marin în 
3 55.3. alături de ea caliCcîndu-se 
pentru finală Sanda Toma (Vîi- 

—~ Zaiiariatorul) 3 :S8.1 și Mariana 
fVlitoru!) 3:58.4.

Tot patru echipaje a 
pentru cursa finală la 
căubul Dinamo : Elena i 
Floriea Peteu (marile 
3:48.1. Olimpia Bălăci - ___
nia Gherman 3:48.3. Florie» Si- 
la»hi — Georgeta Mașca 3:484 șl 
Magda Lungu — Maria Tânase 
3:48,5. Celelalte două finaliste a- 
parțln Clubului Nautic A.S E. ; 
Maria Roman — Carmen Con- 
stantinescu 3:47.9 șl Maria Leon- 
te — Elena Pinzaru 3:49,9. Sur
prinzătoare absența de la startul 
probei a campioanelor 
Chertic și Marlena 
(Steaua).

Cursele finale sînt programate 
astăzi, de la ora 10. (VL M.).

ULTIMA ETAPA DE RUGBY

Angelica 
Za goni

(Urmare din pag. 1)

H0TĂR1RI PRIVIND ACTIVITATEA INTERNAȚIONALĂ LA BASCHET

comasarea Cupei 
„Radivoj 

organizarea primei

)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

NICI CA LA MAMA ACASĂ",
DAR NICI

din 
ramurile sportive, 
anumită perioadă 

tabăra de aici 
țină loc. fără exa- 
cămin, de familie, 
ambiant obișnuit, 

concentrați 
asupra cîte unei

natura, 
haruri 

polene) 
■-*  cu 

stadiu mul
se află con dl- 
cazare și a. li-

Se ameliorează ta- 
tehnice și cele me- 
Dim potrivă. rămin
urmă mijloacele de 

cele
momentele

Snagovul este locul pe unde 
se perindă periodic, pentru 
scurte stagii de antrenament, 
campioni și recordmani 
mai toate 
Pentru- o 
de vreme, 
trebuie să 
gerare, de 
de mediu 
pentru sportivii 
cu gindul _____________
competiții de mare anvergu
ră sau importanță.

Corespunde acestor cerințe 
centrul de la Snagov 7 In 
răspuns, se exceptează de la 
sine natura, ale 
cărei haruri (lac, 
dumbravă, j 
se aștern aid 
generozitate. In 
țumltor 
ȘUle de 
mentație. 
stata țiile 
dîcaie. 
mult in ____  _________ ___
destindere, cele chemate să 
compenseze momentele de 
încordare ale antrenamentelor.

Pentru o sănătoasă activi
tate recreativă, pentru o ac
tivitate politică și culturală 
adecvată vlrstei sportivilor, 
există la eentrul de la Snagov 
suficient spațiu. Ceea ce lip
sește este Inițiativa. Admi
nistrației anul asemenea a- 
șezămint sportiv nu 1 se 
cere doar simț gospodă
resc, ci în primul rlnd

FIȚA LOVIN, PE DRUMUL - 
AL CONSACRĂRII...

DIFICIL

Primii ani de activitate spor
tivă ai alergătoarei gălățence 
Fița Rafira (astăzi FT (a Lovin) 
anunțau o Irumoasă carieră 
sportivă. Dar acești ani ai pro
misiunilor s-au dus repede. Fița 
a ajuns, este drept, in lotul na
tional, In echipa reprezentativă 
s-a menținut la nivelul aces
tora, dar fără prea multă stră
lucire. In vremea din urmă, se 
părea chiar că ea spusese tot 
ceea ce avea de zis, că era o 
alergătoare plafonată !

1977 a fost insă un an de 
importantă cotitură pentru 
sportiva de la C.S.U. Galati. .O 
calitate nouă. superioară a 
muncii, corelată cu o mai bună 
înțelegere a însuși procesului 
de pregătire, au propulsat-o, 
realmente, pe Fița Lovin pe 
orbita marilor performanțe ale 
semifondului. Obținînd primele 
ei rezultate sub 2 minute. Fița 
* intrat, de acum, cu 1:59,0 — 
la Universiadă — în rîndurile 
fruntașelor mondiale ale cursei 
pe 800 m, in care prezența sa 
s-a făcut tot mai des remar
cată. deși de fiecare dată în 
«conul de umbră" al Ilenei Si
la! sau al Marianei Suman, al 
unor alergătoare 
tare.

Muncind mai 
bine ca oricind 
cută, sub conducerea antreno-

de peste ho-

mult și 
in iarna

mai 
tre-

Iugoslavia, R. F. Germania, 
Bulgaria, Belgia) ; 1979 : Chal
lenge round (grupa B) C.E. de 
seniori, Grecia. 18—24 mai 
(România In serie cu Franța, 
R. T. Germania, Polonia. Spa
nia șl echipa clasată pe locul I 
in turneul preliminar din Lu
xemburg) ; C.E. junioare, Ita
lia, 20—30 iulie (serie de cali
ficare în Israel, alături de R. F. 
Germania. Franța și Israel) ; 
C.E. cădeți, Siria, 19—27 iulie 
(serie de calificare în Grecia, 
alături de Bulgaria, Cipru, 
Israel, Anglia și Grecia)".

SPECTATORI PUJINI,
HI P I S M

Aflată la concurență cu finala 
„Cupei României- la fotbal și 
..beneficiind" 51 de un timp nu 
tocmai îmbietor ia o deplasare 
pe hipodromul din Ploiești, reu
niunea desfășurată joi după-a- 
miază nu s-a bucurat de o asis
tență prea numeroasă. „Deru- 
lind" însâ filmul alergărilor, pu
tem spune că cei care au lipsit 
(cu sau fără motiv) au ce-și re
proșa, alergările programate reu
șind să capteze atenția celor 
prezenți. Că au fost întreceri 
disputate o a estâ și faptul că 
patru din cei 8 cîștigători și-au 
ameliorat recordul și dacă ținem 
seama că de la jumătatea reu
niunii a existat un coeficient In 
jur de 2 secunde (ploaie intensă, 
pistă moale) ajungem ia conclu

zia că și ceilalți „laureați" au 
venit aproape de valoarea maxi
mă, dacă nu chiar sub ea. Prin
cipala probă a zilei, „Premiul 
Galați", desfășurată în două hi*  
turi, a oferit o întrecere îndîrji- 
tă, câștigătorii fiind Fundy (un 
specialist al terenului moale) și. 
respectiv, Hermafon, condus cu 
mult tact de aprantiul M. 
Iorga. Din restul primilor sosiți 
am reținut pe Reforma (aflată la

SIHĂSTRIE
simț și tact pedagogic ! 
Nu înțelegem de ce intr-o 
clădire concepută drept secLu 
de club (deci tocmai pentru 
activitățile de care vorbeam 
înainte), jumătate din Încă
peri sînt rezervate pentru 
birourile (cam numeroase) 
ale administrației. Este ade
vărat : aici există o sală 
mare de ședințe și proiecții 
de film (cu difuzoare care 
hîriie), o săliță rezervată ur
măririi programelor de tele
viziune. o cămăruță îngustă 
eu o masă de biliard. Majo
ritatea •timpului acestea sint 

Încuiate (ca și cum 
s-ar afla într-o sta
țiune publică). Se
spune că ar exista și 

bibliotecă, dar e ne-o mică ________ ,__ _ ___
voie să-l cauți îndelung pe JS 
responsabil și să te declari S; 
norocos dacă-1 găsești ca g 
să-ți dea o carte de citit. Se 
mal află în aceeași clădire un 
băiețel atit de neospitalier < 
șl de sărăcăcios aprovizionat £? 
Incit nu te miri că mulți ă 
sportivi trag cu ochiul la g 
cooperativa din sat g

Ne mirăm clteodată că spor- g 
tivii aflațl în pregătire ma- g 
nlfestâ blazare, plictiseală, 
•cuzind monotonia vieții de g 
tabără. Cu puțină imaginație g 
șl cu mal multă răspundere jj 
această situație se poate e- g 
vita I g

Victor BANCIULESCU g

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

rilor Nicolae Mărășescu și Ște- 
fania Constantin, Fița Lovin 
a abordat noul sezon de con
cursuri cu alt curaj, cu alte 
ambiții. Ciștigă crosul de selec
ție de la Felix (4 000 m) și ime
diat titlul de campioană balca
nică de cros Ia Istanbul, tot pe 
4 000 m. Crosurile au ajutat-o 
(și ele) pe atletă să realizeze 
o bună pregătire confirmată 
primele starturi pe pistă, 
„internaționalele" noastre, 
început de iunie, a terminat 
două ori pe locul secund : 
800 m (2:00,9) și la 1 500 
(4:08,5 — record personal), __
zilele trecute, la Berlin, intr-un 
800 m de „foc", s-a clasat a 
treia cu 1:59,34, în compania 
celor mai bune alergătoare din 
R. D. Germană, întrecîndu-le 
pe renumitele Ullrich — 1:59,38, 
Rook — 1:59,83, Bruns — 1:59,99, 
Kampfert — 2:00,47 etc.

Cu mai mult curaj, pe fon
dul unei pregătiri pe care o are, 
Fița Lovin ar putea realiza nu 
numai rezultate mai bune, ci 
și... așteptatele victorii I (r. vil.)

de 
La 
la 
de 
la 
m 

iar

CĂLĂREȚI ROMĂNI
IN R. D. GERMANĂ
Călăreții noștri au participat 

la un nou concurs internațional, 
care a avut loc la Trinwilers- 
hagen (R. D. Germană). De da
ta aceasta s-au aflat în între
ceri numai specialiștii dresaju
lui, sportivii români Sorin So- 
veja, Iosif Molnar, Anghel Do- 
nescu și Dumitru Loneanu con- 
curînd alături de călăreți din 
Cehoslovacia, Polonia, U.R.S.S. 
și R. D. Germană. Cele mai 
bune rezultate au fost înregis
trate de Sorin Soveja cu Baba 
Novac, care a ocupat locul 3 
(din 20 de concurenți). în pro
ba de cat. „Sf. Gheorghe". și de 
Iosif Molnar cu Dor. care s-a 
clasat pe locul 4 (din 19 parti
cipant!) în proba de cat. inter
mediară.

a doua victorie consecutivă),’ 
Gascon (Avram l-a condus cu 
multă exactitate) șl Abil, ultimul 
dovedind că este mal bun decit 
recordul cu care este creditat în 
prezent Rezultate tehnice : Cursa 
1 : 1. selehar (G. Vasile) rec. 
1:44,6 2. NeghineL simplu 5, or
dinea închisă ; Cursa a 2-a : 1.
Reforma (D. Toduță). rec. 1:38,1, 
2. Basta, 3. Simptom, simplu 9, 
ordinea inchisă. event 51. ordinea 
triplă 493 Cursa a 3-a : 1. zam-

3. 
21.

606 ;

bila (G. Solcan) rec. 1:30,3. 
Indian. Simplu 1,50. ordinea 
event 18. triplu ciștigător ... „ 
Cursq a 4-a : 1. Fundy (FI. Paș- 
câ) rec. 1:28,3. 2. Hermafon, X 
Joben. Simplu 4, ordinea 24. e- 
vent 21. ordinea triplă 457 ; Cursa 
a 5-a : Gascon (G. Avram) rec. 
1:32,6, 2. Femina. Simplu 15. or
dinea 73, event 402, triplu cîști- 
gător 623 ; Cursa a 6-a : Kanda
har (A. Brailovschi) rec. 1:31,5, 2. 
Ruja, 3. Rafon. Simplu 2,50. or
dinea 11, event 13, ordinea triplă 
101 ; Cursa a 7-a : i. Hermafon 
(M. Torga), 2. Fundy. Simplu 13, 
ordinea 22, event 20. triplu cîști- 
gător 225 ; Cursa a 8-a : 1. Abil 
(G. Tănase) rec. 1:31,6, 2. He- 
breea. 3. HarȚag. Simplu 6, ordi
nea 30, event 49, ordinea triplă 
242.

2.

Gh. ALEXANDRESCU ]



WIMBLEDON 78 - LOC DE iNTlLNIRE
AL AȘILOR RACHETEI

în cel de-al 101-lea 'an al 
existenței sale, Wimbledon-ul 
nu se dezminte. Cel mai vechi 
turneu de tenis rămîne și cel 
mai important, testul suprem
al măiestriei în sportul cu ra
cheta.

Luni, start. Finalele, la
capătul a două săptămîni de
aprigă luptă. La simplu mascu
lin. campionul ultimelor două 
ediții, suedezul Bjorn Borg. este 
creditat firește cu primul loc 
pe lista favoritilor. Iar ameri
canul Jimmy Connors, învinsul 
său în dramatica finală de a- 
nul trecut, conduce a doua ju
mătate a tabloului probei. în 
continuare, citim în ordine : 
Vitas Gerulaitis, Guillermo Vi
las, Brian Gottfried, Roscoe 
Tanner, Raul Ramirez, Sandy 
Mayer. Abia cu nr. 9, în a- 
cest an, Hie Năstase. Tribut al 
vîrstei care înaintează. în timp 
ce performanțele fac calea în
toarsă. Dar și al ratărilor sale, 
memorabile, pe care le-a avut 
pe aceleași terenuri. Năstase 
n-a avut parte de marea vic
torie a Wimbledon-ului, a fost 
însă de alte trei ori laureat, 
în celelalte probe, cîștigător la 
dublu mixt, cu Rosie Casals 
(în 1970 și 1972) și la dublu 
bărbați, cu Connors (1973). Dar 
iată mai departe ordinea favo
ritilor din acest an, pînă la lo
cul 16 : Dick Stockton, John 
McEnroe, Buster Motiram, Woj- 
tek Fibak, John Alexander, 
Arthur Ashe, John Newcombe. 
Așadar, urmînd datele oficiale, 
pronosticul pentru desemnarea

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
• în ziua a doua a turneului 

internațional de polo pe apă de 
la Vama, selecționata Româ
niei a întrecut cu 7—5 (3—0, 
1—3. 1—1, 2—1) reprezentativa 
U.R.S.S. Celelalte două partide 
disputate s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate : S.U.A. — 
Australia 6—5 (1—1, 0—1, 4—0, 
1—3) ; Bulgaria — Grecia 7—3 
(2—0, 2—2, 2—1, 1-0).

TURNEUL INTERNATIONAL FEMININ 
DE ȘAH DE LA TIMIȘOARA

„primilor 3*  la actuala ediție 
prefigurează următoarele intil- 
niri : Borg — Newcombe, Con
nors — Ashe, Gerulaitis — 
Alexander. Vilas — Fibak, 
Gottfried — Mottram, Tanner 
— McEnroe, Ramirez — Stock- 
ton, Mayer — Năstase. Un mă
nunchi de adevărate „finale* 1, 
pentru oricare alt turneu.

Impresionantă este participa
rea și la proba feminină. Aici 
sînt anunțate toate numclt 
mari, inclusiv ale campioane
lor de dincolo de Ocean, care-și 
fac reintrarea în tenisul de 
competiție. Chris Evert (lau
reată 1974—76) conduce lista, 
iar Virginia Wade, învingătoa- 
rea sa puțin așteptată de la e- 
diția jubiliară, este abia a 4-a. 
Nu lipsesc Evonne Goolagong. 
Martina Navratilova, Billie Jean 
King, Betty Stove. Kerry Reid, 
Mima Jausovee și — bine
înțeles — printre favorite se 
află și Virginia Raziei, revela
ția acestui sezon, prima repre
zentantă a țării noastre. Pentru 
cîștigătoarea de la Roland 
Garros și finalista turneelor de 
la Hamburg și Roma, nu nu
mai adversarele ce o preced 
în calculul probabilităților îi 
vor sta împotrivă. Ea suportă 
(ca aproape toate jucătoarele 
de pe continent) asprul han
dicap al terenului de gazon, 
totdeauna redutabil pentru cel 
ce a deprina tenisul in cealaltă 
suprafață de joc clasică, cea 
de zgură. Dar Wimbledon-ul a 
rămas credincios tradițiilor sale.

Radu VOIA

• în cadrul competiție: mascu
line de baschet ..Turneul ar
matelor prietene*,  care se des
fășoară la Varna, echipa Steaua 
București a Învins cu scorul de 
36—78 (44—43) formația Legia 
Varșovia. Principalii realizatori 
ai echipei române au fost Cos- 
tel Cemat și Gbeorghe Ooe- 
lak, care au Înscris 28 P. res
pectiv 20 puncte.

I’.AMI'IOMAIUL MOMniAI [H FOTBAL
Azi fi miine la Buenos Aires

VA CÎȘTIGA EUROPA PENTRU PRIMA DATĂ 
PE PĂMÎNT AMERICAN?

Olanda sau Argentina; Italia sau Brazilia ?
Argentina — in finală ! Iar de 

cind Kempes și Luque au pulve
rizat apărarea Perului, argentinie
nii — transmit agențiile de presă 

— au acaparat străzile șl nu mal 
dorm, tn așteptarea finalei care 
le va opune echipa olandezilor ce 
vor să se revanșeze după eșecul 
Iul Cruyff din 1974. Brazilia Iul 
Fele e departe ca și Anglia Iul 
Bobby Charlton, sau R. F. Ger
mania a lui Beckenbauer. Nu 
mal există dealt finalistele celui 
de-al XI-lea campionat mondial. 
In așteptarea partidei de mllne. 
antrenorii celor două team-uri 
le-au acordat jucătorilor a zl de 
repaus înaintea ultimei confrun
tări.

La înapoierea lor de la Rosario, 
argentmiemi au fost primit! de o 
mulpme imensă la .Aerop*rqne-,  
aeroportul din interiorul orașului

• «goi >

CITEVA AMĂNUNTE
DESPRE FINALA

Pct-ca ARGENTINA - OLANDA.

PROGRAMUL CELOR DOUĂ FINALE
• Slmbătă : ITALIA — BRAZILIA, meci pentru locurile 3—4 

(la TV la ora 22,30).
• Duminică : OLANDA — ARGENTINA, finala campionatului 

mondial 1378 (la TV la ora 22,25).

Buenos Aires. A fost o foarte 
bună ocazie pentru „hlnchada**,  
suporterii argentinieni, de a se 
dezlănțul din nou. Elevii Iul Me- 

notti au plecat repede spre sediul 
delegației lor de la Carlos Pax. 
unde U așteptau soțiile, copiii sl 
logodnicele. După o jumătate de 
zi de odihnă, proaspeții iinaliștl 
au trecut, de vineri, din nou in 
frigurile finalei de miine. făcind 
ultimele pregătiri.

Olandezii, după ce au fost 
miercuri scara spectatori atențl la 
partida Argentina — Peru, au so
sit joi dimineața la Buenos Aires 
pentru a face cumpărături șl a 
lua masa. In comun, intr-un mare 
restaurant, după care au plecat 
la cantonamentul lor de la More
no pentru a face o ușoară miș
care.

Menottl șt Happel au luat parte 
v_neri M prinz la o conferință de 
presă. ult.ma înaintea finalei.

_ Cu înălțimea sa de pivot de 
baschet (1,30 m). Luia Cesar Me- 
notti se plimbă cu pași rari pe 
aiefie de la cantonamentul echi
pei sale. Figura sa cu riduri 
adinei. Încadrată de un păr lung, 
șaten, care ii dă un aer trist, nu 
reprezintă deelt inglndurare. De
altfel, este socotit cel mal.- mis
terios antrenor. Face impresia că 
este detașat de toc ceea ce exis
tă tn jurul său. că nu-I traver
sează nici cei mai mie sentiment 
atunci cind. de ne banca sa. lsi 
privește echipa. Pare o ființă fără 
nervi, fără reacții. Și totuși. Me- 
aatti vibrează intens. El știe că 
Argentina nu avea deelt puține 
atuuri atunci cind a luat condu
cerea echipei. Cei mai buni jucă
tori erau tn străinătate. I-a elimi
nat si el din vederile sale. N-a 
făcut o excepție deelt cu Mario
Kempes, de la F.C. Valencia, pen

tru că știa că va fi. alături de 
Leopolds) Luque, omul de bază 
al atacului său. Cunosclnd slăbi
ciunile echipei, șl mal ales ale 
apărării. Menon! a mizat totul pe 
atac, pe entuziasmul jucătorilor 
săi care se voiau campioni ai lu
mii. Șt i-a propulsat pe toți tn 
atac, ceea ce lc-a permis argen

tinienilor să-șl mascheze slăbiciu
nile. Șl iată această nou venită 
echipă tn elita fotbalului mondial 
aproape de un titlu pe care-1 pre
gătește de trei ani și la care spe
ră din 1930, de cind a pierdut fi
nala de la Montevideo, in fata 
Uruguayulul. Firește, Argentina 
țintește titlul șl va miza totul pe 
cartea ofensivei, pentru că .echi
pa mea este cea mal ofensivă*  
(cum spunea Menotti).

In schimb. Olanda dispută pen
tru a doua oară in patru ani fi
nala Campionatului mondial tn fa
ța echipei țării organizatoare :ca 
patru ani în urmă, în fața R F, 
Germania, acum în fața Argenti
nei. „Avantajul de a juca pe teren 
propriu este IndiscutabU. In 1374 
noi am fost cea mai puternică e- 
chipă a turneului și totuși am 
pierdut. E greu să fii optimist 
aici, cu cei 80 000 de argentinieni 
din tribune, care fac zgomot cit 
25 de milioane*,  spunea Kep, cu

noscutul atacant olandez. Și to
tuși, această echipă, pregătită de 
Ernst Happel, are toate atuurile 
pentru a termina Învingătoare.
Are de partea sa mai întîi expe

riența. Astfel, vor fi aliniati cel 
puțin opt dintre jucătorii care au 
disputat finala din 1974, printre 
care portarul Jongbloed, tn vîrstâ 
de 37 de ani, Krol — promovat 
căpitan al echipei, Neeskens, Ha
an și mai ales Rensenbrink. Apoi, 
forță. O forță cu care pot „de
vasta- totul în fata lor. Apoi, pu
tere în șuturi așa cum au de
monstrat, miercuri, Haan și 
Brandts, ultimul cu numai un an 
In urmă evoluînd Încă în divizia 
a IV-a a Olandei 1 In sfirșlt, or
ganizarea jocului. Happel, care a 
declarat că Argentina nu este 
altceva deelt o echipă ca oricare 
alta, a hotărît să-l dea pe Kem
pes in grija lui Pocrtvliet. iar pe 
Luque lui Brandts. Finala, rezul
tatul el, va depinde de victoria in 
aceste două dueluri. Dacă Olanda 
U va sufoca pe cei doi atacanțl 
de clasă, atunci se va Impune 
prin forța sa șl Europa va cîștiea 
pentru prima dată pe pămînt 
american 1

Performera penultimei runde 
a turneului internațional femi
nin de șah de la Timișoara a 
fost, fără îndoială, tinăra jucă
toare localnică DANA NUTU 
fostă campioană de junioare a 
țării, membră a clubului spor
tiv Electromotor, care a reușit 
s-o învingă — cu negrele — 
pe lidera clasamentului Anctt 
Michel. în felul acesta. Dana 
Nuțu obține prima notă de 
maestră internațională, succes 
datorat, firește, seriozității și 
puterii sale de muncă. Din pă
cate. însă, emoția le-a copleșit 
pe celelalte două tinere jucă
toare românce care aspirau la 
„normă" : Lia Bogdan a pier
dut în fața Amaliei Pihajlici,

Li<ia Jicmaa la fața Ma- 
PorubskL

Iar 
riel

Turneul a fost ciștigai de 
Anna Ahșarumova 
care a totalizat 10 puncte din 
13 posibile, urmată In clasa
ment de Anett Michel (R.D.G). 
— 9*/i  puncte Dana Ntrța 
(România) — S1’, puncte (1). 
Lia Bogdan (România) — 7*,'j  
puncte etc.

Tn ultima rundă Dana Nuțu 
a întrerupt la Baumstark. Alte 
rezultate din runda finală : 
Ahșarumova — Bogdan 1—0 ; 
Polihroniade — Teodccescu 
1—0 ; Michel — Jurcinska 1—0 ; 
Stadler — Mureșan remiză.

„TORENTUL PORTOCALIU" CONTRA RIVER PLATE!
(UJLS-S-). doua a medu- 

„azzurri-, exte- 
a cind meciuri

«aci va reveni .torentului 
aliu". asa cum este denu- 
aid echipa Olandei, care.

den 
fot- 

rafl-
dacă

ă\\\\\\\\\\\\\^^

TELEX
BASCHET • La Buenos Aires, 

în cadrul „Cupei intercontinenta
le*  (masculin) echipa Obras 
Sanitarias (Argentina) a învins cu 
95—89 formația italiană Mobilgirgi 
Varese, iar Real Madrid a cîștă- 
gat cu 127—102 în fața echipei 
Universității Rhode island (S.U.A.).

PENTATLON • înaintea dis
putării ultimei probe, în concur
sul de la Londra conduce cam
pionul olimpic Janusz Peciak 
(Polonia), cu 4 192 p, urmat de 
vest-germanul S tamarin — 4 172 p. 
Proba de înot a fost cîștigată de 
Csaszari (Ungaria) cu 1 252 p.

SCRIMA 0 Disputat la Lvov, 
campionatul de floretă al U.R.S.S. 
s-a încheiat cu victoria Elenei 
Belova, care cucerește pentru a 
patra oară titlul.

TENIS 0 In sferturi de finală 
la Londra : Roche — Saviano 
6—3, 6—4, Sandy Mayer — John 
Lloyd 7—5, 6—3.

TENIS DE MASA 0 Echipele 
Iugoslaviei, aflate în turneu în 
R.P. Chineză, au susținut la Pekin 
noi întîlniri amicale cu reprezen
tativele țării gazdă. In ambele 
meciuri (la masculin și feminin) 
victoria a revenit sportivilor chi
nezi cu același scor : 5—1.

VOLEI 0 Jucînd la Okayama 
cu selecționata niponă, voleiba
liștii sovietici au cîștigat cu sco
rul de 3—2 (—12), 8. —11. 13. 1).

%

ygtpFdg -.„MAȘINA DE SĂRIT"
Atletismul a avut — și fără îndoială va mai avea — performeri care 

ne-au uimit sou ne vor uimi cu isprăvile lor. Deocamdată, la ordinea 
zilei este acest junior ucrainean de 19 ani. pe numele său Vladimir 
lașcenko, pe core Noto'io Mărâșescw — martoră a săriturii de 2,34 m 
de la Tbilisi — l-a numit sugestiv ,, mo șina de sorit*.

Intr-adevăr, aparițiile șl rezultatele lui lașcenko por a fi programate 
de U3 ordinator (d’e ce generație !)• le moi puțin d® 12 luni și ia 
numai 4 (patru I) concursuri internaționale, ti norul din Zaporojie a tre
cut in umbră numele unor Valeri Brumei. Dwight Stones, sDick Foșbury 
sau Joha Thomas — pentru a ne referi doar la 
lor două decenl’ — cu o ușurința dezarmantă.

A apărut tn vara trecută, la 3 iulie, sărind, la 
primul său concurs internațional de juniori, 2,33 
mai mult deck recordul mondial de seniori al lui _ _
la Donețk. a deven’t campion european de juniori, sărind, pe ploaie, 
2,30 m. La 12 martie 1978, ia Milano, la primul concurs internațional 
ca senior, a cîștigat titlul continental cu un nou record mondial indoor: 
235 m. Acum, la concursul de debut in sezonul în aer liber, și-a îm
bunătățit recordul de la Richmond : 2,34 m.

Fiecare evoluție a tinărulu3 atlet sovietic este un spectacol de gală. 
Evoluția sa, cuprinsă în aceste numai patru concursuri, pare intr-adevăr 
ieșită d:ntr-un program „perforat".-. la înălțimi de peste 2,30 m. A- 
propierea. In pkm tehnic, de un model este întărită, dacă vreți, de 
faptul că la fiecare încercare, ’ndiferent de înălțimea la caje_ este 
ridicată ștacheta, lașcenko sare ca și cum ar avea în față o inc * 
de 2,30 m, cheltuind efortul maxim și nu doar atît cît este nevoie...

Văzîndu-I sărind. Insă, imaginea unui mecanism dispare, începînd de 
la primii paș*  ai elanului — dans relaxat, departe de cadența sacadată 
a unui Beilschmidt sau Ackermann, aproape nehotărit față de viteza 
„f!opiști’or“ — pînă la zborul peste ștachetă, eufemistic numit de spe
cialiști oa „imperfect**  (nu are nimic efin „modelul*  Brumei). Rămîne 
numai certitudinea uriașului său talent, fără precedent, fără egal în 
istoria probei.

Oameni ce nu pot fi bănui ți de ’ncompetență afirmă că lașcenko se 
poate gincH la 2,50 m. Cifra poate speria, dar înaintea „momentului 
Beamon*  cine ar fi îndrăznit să afirme că se poate sări 8,90 m la 
lungime I Să nu uităm că, în întrecere d’rectă, lașcenko nu a fost 
pus niciodată ie situația de a lupta pentru a cîștiga, de a fi talo- 
nat de un adversar pînă la înălțimea maximă. Cit ar putea sări, a- 
tunci, acest — încă I — juniori ...

Vladimir MORARU

«uper-vedete!e ultlme-
18 ani și jumătate, în 
m. cu un centimetru 
Stones. La 21 august.

viaaimir iyiukmkv

total în partea a 
lui cu Italia, dnd 
nuațl în urma 
grele, au cedat fizic, nu înainte 
de a oferi .gemenilor*  Van 
Kcrkhof dteva mostre de 
bal cu adevărat modern și 
nat.

Duminică seară vom ști
verva ofensivă a argentinienilor 
in partida cu Peru are acoperire 
in aur sau dacă a fost o simplă 
furtună de „papelitos*  (hirtioarele 
care creează argentinienilor ilu
zia fulgilor de zăpadă). în sfîrșit. 
duminică seară vom ști dacă en
tuziasmul delirant al presd șl al 
acestui frumos Ciudad de Buenos 
Aires merita efortul sau dacă mo
deratul (întotdeauna) Coutinho are 
un pic de dreptate cînd declara : 
„în fața Argentinei, echipa perua
nă a pierdut mai mult decît un 
meci de fotbal*,  referire la re
zistența cu totul anemică a echi
pei lui Chumpitaz. Peru, după ce 
a primit doar șase goluri în cind 
jocuri (inclusiv meciurile cu Sco
ția, Olanda, Brazilia și Polonia), a 
jucat în meciul cu Argentina de 
parcă ar fi avut rolul unui spar
ring-partner într-un film de pu
blicitate. stîmind mînia 
cronicarilor peruani, care au 
că „la derota (înfrîngerea) 
es normal*  și că se impune 
severa investigaclon*.

Dar să lăsăm la o parte 
bila decepție a brazilienilor . 
trecem la „finala mică*  Brazilia 
— Italia. Finala mică este mai 
mult decît un meci de consolare, 
cum s-a întîmplat să fie acel 
R.F. Germania — Uruguay în Me
xic 
Munchen.
pentru a limpezi 
claritățile acestui 
dent în decepții. . _ _
o luptă între mobilitatea degajată 
a mijlocașilor brazilieni, repre- 
zentați în primul rînd de Dirceu 
și Mendonca, și disciplina severă

sau Brazilia 
Jocul

tuturor 
scris 

non 
«una

terl- 
și să

— Polonia la 
este așteptat, 
cîteva din ne- 
Mundial abun- 
Va fi probabil

a mediocampiștilor italieni. Din 
păcate azzuri vor fi handicapați 
de lipsa lui Benetti șl Tardelli. 
care au acumulat cite două carto
nașe galbene. Ar rămîne să joaca 
Zaccarelli și Antognonl, dar com
pensația este insuficientă. Brazilia 
este avantajată în această dispu
tă, chiar dacă Coutinho regreta, în 
continuare, absența * “
unor înaintași de 
Rossi.

„Finala cea mare*  
greu de apreciat 
s-ar fi disputat pe 
tru. nu era exclus 
fi repetat acel 4—0 
vins în WM’74 o echipă argenti- 
neană egală cu cea de astăzi. 
Aid însă, la Buenos Aires, unde 
— vorba unui coleg din orașul lui 
Platini (Nancy) — „malurile Iul 
River Plate sînt mai puternica 
decît torentul portocaliu", lucru
rile se schimbă. Finalmente, vom 
asista, probabil, tot la o bătălie 
pentru mijlocul terenului în care 
starturile în rafale ale lui Kem
pes și Luque s-ar putea Izbi de 
obstacolele numeroșilor (la ne
voie) mijlocași olandezi, mai duri 
decît obstacolele celebrei curse de 
la Liverpool. Aid, la Buenos Ai
res. marea favorită rămîne Ar
gentina. La un .ceas după miezul 
nopții, la televiziune, Omar Si- 
vori a făcut următorul pronostica 
„Dacă Olanda va juca 
făcut-o în primele 30 
ale meciului cu Italia, 
liga și cu 3—0. Dacă 
volua ca în repriza a 
sele noastre sînt minime". Cuvin
tele faimosului Sivori conturează 
precis profilul echipei olandeze, 
care a făcut un salt neverosimil 
de la primele trei jocuri la urmă
toarele trei șl care reușește ase
menea salturi chiar de la o re
priză la alta. în același timp, Si
vori schițează și limitele echipei 
argentiniene.

în Brazilia a 
valoarea lui
este un med 
Dacă partida 

un teren neu- 
ca Olanda să 
cu care a în-

așa cum a 
de minute 
putem clș- 
însă va e- 
doua, șan-

loon CHIRILA

OLANDA Șl ARGENTINA, DIN NOU FATA IN FATA
ÎN 1979CU PRILEJUL ANIVERSARII F.I.F.A.,

Indiferent de rezultatul care va P 
înregistrat duminică în finala celei 
dea Xl-a ediții a C.M., echipele 
Olandei și Argentinei se vor întîlni 
din nou anul vi’tor, într-un meci 
amical. Joi, în cadrul unei ședințe

a Comitetului de organizare al 
F.I.F.A. s-a anunțat că o nouă par
tidă Olanda — Argentina va avea loc 
la 22 mai 1979 în orașul Zurich, ce 
prilejul celei de-a 75-a aniversări a 
forului internațional de specialitate.


