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de dezvoltare a mișcăm noastre sportive

Azi, judeful Timiș
Județul Timiș, ca și întreaga 

țară dealtfel, este conectat la 
înalta tensiune a construcției 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Cum ține pasul ac
tivitatea sportiva de masă cu 
avintul economico-social al ju
dețului, cum răspunde ea la 
înaltele cerințe actuale ? Răs
punsurile aveam să le aflăm 
din discuția cu tovarășul Rada 
Bălan, prim-secretar al Comi
tetului municipal Timișoara al 
P.C.R., președintele C.J.E.F.S. 
Timiș.

— Ce reprezintă „Dacia- 
da“ nentru sportul de masă 
din județul dumneavoastră?

— Cetățenii județului Timiș, 
cu deosebire tineretul, înțele- 
gînd semnificația „Daciadei*, 
denumită pe bună dreptate 
„Olimpiada sportului româ

IERI, PATRU ANONIME...
...azi patru autentice speranțe 

ale canotajului feminin

(Continuare in pag. 2—3)

Arădeanca Valeria Racilă, campioană in acest an la schif simplu 
Foto : D. NEAGU

-.Valeria Răcilă, Olga Homeghi, 
Sanda Toma, Mariana Zaharia. 
Vă spun ceva aceste nume ? Mul
tora dintre dumneavoastră proba
bil că nu, deși ele au apărut de 
mai multe ori, In ultimele săptă- 
mini, în ziarul nostru. Nu mai 
departe decit cu două zile în ur
mă, luni, în cronica finalelor con
cursului republican de ambarcații 
mici La canotaj feminin, le-ați 
putut citi, chiar în această ordine, 
pe locurile 2, 3, 4 și 5. Mai înain
te, la sfîrșitul lui mai, la campio
natele naționale, în cadrul „Da
ciadei-, Valeria Racilă primea ti
tlul de campioană la schif sim
plu, Olga Homeghi și Sanda To
ma pe cel la dublu vîsle.

★
...Cu 16 luni în urmă, doar Va

leria Răcilă putea face deosebirea 
dintre vîsle și rame. Muncitoare 
textilistă la U.T. Arad — deși este 
de fel din Gura Humorului — fu
sese legitimată în secția de cano
taj a clubului de Maria Moțica, 
antrenoare, și, în același timp, 
colegă de muncă în uzină. Olga 
Homeghi avea 18 ani și jumătate, 
nu făcea nici un sport, era mun
citoare la fabrica de ciment din 
Fieni. Sanda Toma era, la 20 de 
ani, o aruncătoare de greutate 
„de pluton-, recordul ei perso
nal, stabilit chiar în vara lui 1976, 
fiind de 14,50 m. In sfîrșit. Maria
na Zaharia, lucrătoare la o co
operativă de tricotaje din Plo
iești. nu avea, la 19 ani, antece
dente sportive.

Toate patru s-au aflat, în toam
na lui 1976, între, cele 70 ooo de 
tinere testate de activiștii federa
ției de canotaj cu prilejul vastei 
acțiuni de selecție lansată atunci. 
S-au numărat și între cele o sută 
și ceva de fete zdravene și talen
tate chemate La începutul lui ia
nuarie 1977 în București, pentru 
investigații suplimentare. La 24 
ianuarie, sub îndrumarea unui 
colectiv format din antrenorul fe
deral Victor Mociani (coordona
tor), Dan Dumitrescu, Maria Dră-
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nesc*, s-au integrat cu mult 
entuziasm in climatul nou pe 
care aceasta l-a creat in toate 
unitățile sportive din școli, fa
cultăți, întreprinderi, instituții, 
atît la orașe cit și la sate. Pu
ternic stimulați de îndemnul 
secretarului general al partidu
lui, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, dm a cărui ini
țiativă a fo6t creată cea mai 
amplă acțiune sportivă româ
nească, locuitorii acestor me
leaguri cu vechi tradiții i-au 
angajat in organizarea unor ac
țiuni sportive într-un cadru 
nou, cu o capacitate de cu
prindere și o varietate mult 
mai mari decit pină acum. Or
ganizarea acțiunilor sportive 
sub genericul marii competiții 
naționale a dus la activizarea 
tuturor factorilor cu răspunderi

ghid și Gheorghe Gheorghiu, au 
Început, alături de ' ‘
selecționate, 
performanță 
perspectivă.

colegele lor 
pregătirea pentru 

In cadrul lotului de 
Ia început, pregătire

Vladimir MORARU

(Continuare fn pag. 2—3)

VALORIFICAREA TALENTELOR IN BOX
CERE MUNCĂ MULTĂ, RESPONSABILĂ, DISCIPLINATĂ
Acum, cind s-au încheiat cele 

două mari evenimente competi- 
ționale ale anului pugilistic in
ternațional (campionatele mon
diale de seniori și campionatele 
europene de juniori), etape in 
drum spre obiectivul nostru 
principal, turneul olimpic, sîn- 
tem datori să analizăm datele 
momentului, dar mai ales să 
stabilim căile viitorului. Ne-am 
obișnuit, în ultimii ani — și o 
vom face in continuare —, să 
judecăm boxul nostru de pe 
poziția onorantă la care s-a ri
dicat în ierarhia mondială, ceea 
ce impune implicit o sporită 
exigență.

Pasul înapoi, lecția amară, 
rezultatele nesatisfăcătoare de 
la Belgrad nu pot fi ușor uitate. 
Soluția pentru „uitare* ni se 
pare tocmai dezvăluirea cura
joasă a cauzelor. Dincolo de 
faptul obiectiv al „schimbului 
de generații*, să recunoaștem 
deschis că în perioada de se
lecție și pregătire pentru cam
pionatele mondiale S-A MUN-

I Miercuri 28 iunie 1978 I

și atribuții in acest domeniu, 
în planurile de activitate ale 
acestora, derivate din progra
mul de dezvoltare a mișcării 
sportive din județ, aprobat de 
biroul Comitetului județean de 
partid, sint cuprinși cu priori
tate indicatorii care se referă 
la acțiunile „Daciadei* și pen
tru a căror îndeplinire acțio
năm zi de zi. Analizarea pe
riodică, in cadrul organelor și 
organizațiilor de partid, a mo
dului cum se desfășoară acțiu
nile „Daciadei* și stabilirea 
măsurilor operative pentru li
chidarea eventualelor deficiențe 
a devenit de mai multă vreme 
o preocupare constantă a aces
tora. „Daciada* a impulsionat 
simțitor și dezvoltarea bazei 
materiale a sportului, în Timi
șoara, ca și în întregul județ, 
în acest an, secretariatul bi-
roului comitetului județean de 
partid a analizat in două rîn- 
duri stadiul îndeplinirii sarci
nilor privind „Daciada*, ca și 
obiectivele din planurile de 
măsuri ale organizațiilor cu 
atribuții.

— Ce se întreprinde pen
tru educarea deprinderii 
practicării sistematice a e- 
xercițiilor fizice și sportu
lui 7

— Realizarea acestui dezide
rat, poate cel mai important, a

Mircea COSTEA

Echipa României pe locul I In turneul de polo de la Varna

UN SUCCES NOTABIL, DAR PlNĂ LA C M.
MAI TREBUIE LUCRAT SERIOS

Desfâșurat în bazinul desco
perit din Varna, tradiționalul 
turneu international de polo do
tat cu „Premiul televiziunii bul
gare* a fost ciștigat de repre
zentativa României. învingătoa
re în toate cele cinci meciuri 
susținute. România a totalizat 
10 p și a fost urmată în clasa
ment de: 2. Bulgaria 
S.U.A. (juniori) 6 p, 4. 
(deși venită cu cel mai 
formația sovietică a

6 p, 3. 
U.R.S.S. 
bun lot, 
prestat

GHEORGHE GURIEV 
președintele F.R. Box

CIT NECORESPUNZATOR, cu 
inconsecvențe și nehotărîre din 
partea antrenorilor, a tehnicie
nilor. Activitatea pregătitoare 
s-a așternut pe fondul unei 
munci insuficient organizate. 
Colegiul central de antrenori, 
organul tehnic de specialitate 
al federației, nu și-a îndepli
nit misiunea așa cum se cădea, 
în acest răstimp s-au înregistrat 
în rîndurile boxerilor abateri 
disciplinare, renunțări la viața 
sportivă, tolerate cu larghețe 
de conducerea lotului Să men
ționăm, în acest sens, că slăbi
ciunile în opera de educație au 
dus, în primul rînd, la actele 
de indisciplină. S-a simțit, in 
lot, o slabă conlucrare între an
trenori, medic și sportivi. Nici 
antrenorii desemnați la lot nu 
au fost cei mai potriviți, ei fiind 
străini de sportivi și deci ne-

...Finala mondială s-a jucat ! 
Meciul Argentina — Olanda a 
devenit deja istorie. Despre a- 
cest ultim „duel* s-a vorbit 
mult și se va mai vorbi. Vă 
amintiți că simbătă, înaintea 
finalei, am publicat opiniile 
celor 18 antrenori divizionari A. 
Era, de fapt, o avancronică co
lectivă. Pronosticurile de atunci 
erau favorabile Olandei, cu 11 
opțiuni pentru și patru contra. 
După acei timp I ai finalei 
campionatului mondial, ne-am 
propus și un timp II. jocul ca 
atare. Am convenit cu că 18 
antrenori divizionari A să ne 
intilnim luni pină la prinz pe 
calea firelor tețețooice. Deși au 
promis. cinci dintre ă (F. Ha- 
lagian. G. Staicu. L Savu. L 
Reinhardt și L. Antohi) n-au 
mai venit ia— intilnire. Nu 
știm dacă absența lor din post- 
crorăca de astăzi se datorează 
doar faptului că. exceptindu-1 
pe Gh. Staicu. ceilalți paxu au 
crezut in victoria Olandă !_.

Marea finală am văziM-o cu 
toții. Cum au ..fotografiat-o* 
ceilalți 13 antrenori, vizavi de 
pronosticurile făcute simbătă ?

Emerieh Jenă : „Previziunile 
mele s-au adeverit ! Argentina 
a triumfat, și încă strălucitor, 
după că mai bun med al et 
Olanda nu și-a mai făcut jocul, 
chiar dacă a avut o repriză, a 
doua, foarte bună. Cred că ele
vii lui Happel au greșit, incer- 
cind să rezolve totul cu mingi 
decisive și pe sus, înlocuind 
maniera constructivă prin care 
au întrecut Italia și au scos din 
cursă echipa lui Schon. Noua 
campioană a lumii a jucat, cum 
am anticipat, foarte bine in stil 
european, îmbinind jocul atle
tic cu un spirit ofensiv total. 
Finala ne-a oferit și noua stea 
a fotbalului mondial : Kem
pes !“

Angelo Niculescu : „A fost o 
luptă non-stop în care agresi
vitatea jocului a diminuat spe
cificul fotbalului. Și totuși, ju
cători de mare clasă (Kempes, 
Passarella, Luque. Neeskens, 
Rensenbrink, Haan, frații Kerk- 
hof) au reușit să joace și fot
bal în condițiile uniri duel as
pru. Finala Argentina — Olan
da ne-a demonstrat că fotbalul 
nu mai trăiește doar prin vîr- 
ful bocancului, ci și prin forță 
și viteză, ceea ce trebuie să 
reprezinte un semnal pentru 

jocuri sub posibilității) 5 p, 5. 
Grecia 3 p, 6. Australia 0 p. 
Menționăm că, pe lingă cuceri
rea frumosului trofeu, lotul ro
mân a mai ciștigat, prin Viorel 
Kus, cupa oferită celui mai bun 
poloist al turneului, el fiind, 
prin cele 14 goluri înscrise, și 
golgeter al competiției. Despre 
evoluția echipei României, a 
cărei victorie într-o întrecere 
internațională este a treia în 
cursul acestui sezon (a mai o- 

simțind nici un fel de respon
sabilitate directă.

Firește că nu vom ocoli nici 
cauzele generale, cele care pri
vesc întreaga viață pugilistică 
din țara noastră. Evident, sim
țim efectele slabei productivități 
a secțiilor de box din cluburile 
și asociațiile sportive, precum 
știm că nici noi, federația, ca
drele de bază, n-am făcut prea 
mult pentru a le ajuta. Nu am 
primit, în măsura așteptărilor, 
nici sprijinul, contribuția in
dispensabilă a factorilor cu atri
buții, a organelor locale, jude
țene, sindicale sau departamen
tale. Ne-am preocupat prea pu
țin, nu am dus pină la capăt 
propriile noastre hotăriri pri
vind pregătirea tinerilor boxeri, 
pregătirea „schimbului de mîi- 
ne“. Rezultatele bune de la 
Dublin confirmă faptul că a- 
vem în țară tineri talentați, pu
ternici, agili, care trebuie supuși

(Continuare în pag. 2—3) 

fotbaliștii noștri, dacă vor să 
nu rămină mereu telespectatori. 
In ansamblul jocului olandezii 
au fost mai buni, ei meritînd 
un rezultat de egalitate. Argen
tinienii au ciștigat insă datorită 
unor individualități de mare 
calibru, Kempes detașîndu-se 
dar*.

Mircea Rădulescu : „Jocul de 
duminică seară a întrunit multe 
dintre atributele unei finale de 
campionat mondial. Pronosticul 
meu s-a adeverit pentru că și 
in ultimul joc Argentina a fă
cut tot ceea ce trebuia să facă 
o țară gazdă. Sub aspect cali
tativ. Olanda ar fi un învin
gător la puncte, dar argentinie
nii au găsit cind trebuia lovi
tura decisivă. Argentina e o 
campioană merituoasă, dar O- 
landa mi se pare mai mult de
cit o vicecampioanâ a lumii, 
modelul de urinat, ea cumulind 
puterea de luptă a alb-celești- 
lor și moderna orientare în joc 
specifică școlii de fotbal euro
pene. Această ultimă finală a 
ridicat ștacheta angajamentului 
la o nouă înălțime, apropiată de 
riscul boxerilor, ceea ce trebuie 
să dea de gindit specialiștilor 
și arbitrilor. Jucătorii remarcați 
de mine : Kempes. Fillol. Gal
van, Bertor.i și... întreaga echi
pă a Olandei, mai omogenă*

Ion Nunweiller : „în minutul 
90, Olanda a avut șansa primu
lui titlu mondial. S-a opus bara. 
Atunci, ar fi fost o victorie me
ritată. în prelungiri însă Argen
tina s-a impus, reușind un 3—1 
fără dubii. Olanda n-a mal 
avut legătura dinainte, Argenti
na a avut un Kempes excelent. 
Rezultatul mi se pare echita
bil !“

Ilie Oatiă : „Am văzut o fi
nală care a corespuns din toate 
punctele de vedere. Au evoluat 
două școli de fotbal diferite, 
ambele avînd la bază un joc 
combinațiv modern, care m-a 
impresionat și care trebuie re
pus în drepturi și în fotbalul 
nostru. în minutul 90, cind 
Rensenbrink a șutat în bară, 
am regretat că Olanda n-a cîști- 
gat. Avusese o repriză secundă 
excelentă ! în prelungiri însă 
Argentina a demonstrat nu nu
mai că s-a pregătit pentru acest 
campionat mondial din ianuarie

(Continuare in pag. a 4-a) 

cupat locul I în „Cupa Româ
niei*, la Cluj-Napoca și la Bal
caniada de la Hvar), ne-a vorbit 
Ștefan Kroner, antrenorul prin
cipal al selecționatei:

„Componenții lotului român 
au muncit foarte mult pentru a 
obține acest succes. Ca obser
vație generală, remarc progre
sul în privința combativității, 
ambiției de a ciștiga, tenacității 
și lucidității in momentele ho- 
tărîtoare ale întîlnirilor. Men
ționez că victoriile au fost ob
ținute de un Iot lipsit de apor
tul a patru jucători de bază: 
Dinu Popescu, Claudiu Ruso. 
Adrian Schervan și Liviu Ră- 
ducanu (reținuți din motive 
profesionale). Absența acestora 
a permis rularea poloiștilor eu 
mai puțină experiență in me
ciuri internaționale. Cei mai 
buni jucători români au fost 
Viorel Rus, Ilie Slavei, portarii 
Florin Siăvei și Doru Spînu 
(constanți la un nivel ridicat), 
Radu Mirea și Adrian Mun- 
teanu (în creștere valorică). 
Victoria în turneu nu ne poa
te face să omitem, însă, unele 
deficiențe care mai persistă, ea 
de pildă în concretizarea contra
atacurilor și capacitatea unor 
jucători de a se demarca și de 
a înscrie. Evident, performanța 
de la Varna este notabilă, dar 
nu trebuie uitat că ea consti
tuie 
pină 
(din 
sării
Ca atare, 
nua cu și 
și răspundere decit pină acum, 
deoarece numai în felul acesta 
ne vom putea îndeplini obiecti
vul propus*.

drumul 
mondial 

august), unde adver- 
fi mult mai dificili, 
pregătirile vor conți— 
mai multă seriozitate

doar o etapă in 
la campionatul 

luna
vor



După campionatele naționale de gimnastică la copil

PUTIM NĂDĂJDUI CA MARILE PERFORMANTE
NU SE VOR IASA PREA MUIE AȘTEPTATE
In sala „Armatei* din Oradea 

•-au Încheiat, zilele trecute, cam
pionatele naționale și ale „Dacia
dei- la gimnastică ritmică șl spor
tivă pentru fete și băieți de cat. 
■ m-a și a TV-a. In întrecerile ur
mărite cu mare interes de un 
meros public au evoluat cel 
buni sportivi de ( pînă la 12 
din secțiile de performanță 
întreaga țară. în rtndurile ce

nu
mai 
ani, 
din 

______ __ ,___  __ ________ ur
mează vom face citeva aprecieri 
pe marginea concursului de gim
nastică sportivă rezervat fetelor.

Disputa fetițelor de categoria a 
IV-a («—10 ani) a arătat că la a- 
ceastă oră dispunem de gimnaste 
care, pregătite cu aceeași atenție 
și în continuare, pot obține per
formanțe bune în concursurile in
ternaționale. După cum se știe, 
întrecerea pe echipe a revenit e- 
chipei omogene * *
rești, ale cărei 
rentat exerciții 
grad ridicat de 
portări notabile 
pele Liceului de 
(gimnastică) din municipiul 
Gheorghiu-Dej și clubului Petro
lul din Ploiești. Neconcludente au 
fost evoluțiile gimnastelor de la 
Sport Club Bacău, Liceul nr. 4 
Galați, C.S.Ș. Sibiu, C.S. Școlar 
București. C.S.M. Baia Mare, de 
la care se aștepta mai mult. Din
tre micuțele sportive care au im
presionat pe spectatori și pe spe
cialiștii prezenți la concurs am 
reținut pe Olga Moise, Alina Bi- 
lAucă, Jenica Stoican, Simona 
Păuca (toate de la C.S.Ș. 2 Bucu
rești), Lavinia Agache, Cristina 
Grigor aș, Ecaterina Szabo (Lie. 
gimn. Gh. Gheorgh>j-Dej), Aura 
Anghel (Petrolul Ploiești).

Si Întrecerile gimnastelor de 
eat a m-a (10—12 ani) au fost

a C.S.Ș. 2 Bucu- 
gimnaste au pre- 
valoroase, cu "Un 
dificultate. Com- 
au avut și echi- 

filologie-istorie 
• - - - Gh.

la fel de interesante și au demon* 
strat că dispunem de o bună ba- 
zâ de masă. Aid, cele mai bune 
8-au dovedit sportivele de la 
C.S.Ș. Oradea, ©are i-au detașat 
de celelalte concurente datorită o- 
mogenitățil formației. Pentru Jo
cul secund lupta s-a dat mtre 
gimnastele de U Liceul de spe
cialitate din orașul Gh. Ghecr- 
ghiu-Dej și cele de la Dinamo 
București, primele depășindu-le de 
puțin pe dinamoviste. Și la aceae- 
tă categorie au fost echipe de la 
care specialiștii așteptau mai 
mult : S.C. Bacău, Lie. 4 Galați. 
C.S.Ș. Sibiu etc.

Am reținut numele unor spor
tive ce bat insistent la porțile 
consacrării : Anca Cbiș, Stela Sa- 
caclu, Angela Surjea (toate de ia 
C.S.Ș. Oradea), Luminița Baicea, 
Gabriela Petelcan (Dinamo Bucu
rești). Aurelia Pinzam, Liliana 
Glavinas, Mirela Barbâlată (Lie. 
de gimnastică Gh. Gheorghiu-Dej) 
ș.a.

Tinerele gimnaste din ambele 
categorii au prezentat la Oradea 
destule exerciții de ridicată valoa
re, cuprinzînd elemente de mare 
dificultate, pe care le execută eu 
dezinvoltură și precizie. Săriturile 
(destul de grele), salturile la btr- 
nă, exercițiile la paralele :negale 
și la sol cuprind numeroase ele
mente de mare dificultate.

Desigur, antrenorii mai au încă 
o seamă de elemente de perfec
ționat. Ținuta corporală Msă, din 
păcate, de dorit. Dar cu munca 
ce se depune, cu competența an
trenorilor și dorința de atrmare 
a tinerelor gimnaste, putem nă
dăjdui că marile performanțe na 
se var lăsa prea mult așteptate.-

Pcu< IOVAN

MARIN VALENTIN (Dinamo)
DIN NOU CAMPION LA CONTRATIMP

CLUJ-NAPOCA. 27 (prin te
lefon). După o noapte în care 
a plouat aproape fără întreru
pere, marți a apărut din nou 
soarele, fapt care a adus multă 
dispoziție in tabăra cicliștilor 
participanți la finalele „Dacia- 
dei“ și ale campionatului repu
blican de contratimp (indivi
dual).

Proba s-a desfășurat pe șo
seaua CIuJ-Napoea — Dej. între 
bornele kilometrice 17—37, dis
tanță pe care sportivii au par
curs-o dus și Întors. Vremea a 
fost frumoasă, cu vint ușor la
teral, care n-a influențat eu 
nimic cursa. La capătul celor 
40 de kilometri ai traseului, cel 
mai bun timp (54:25.0) ■ fost 
realizat de către campionul de 
anul trecut dinamovistul Marin 
Valentin. Cîstigătorul .JDaciadei" 
șl al campionatului republican 
al probei, aflindu-se la al trei
lea succes consecutiv in cam
pionatul de contratimp indivi
dual. și-a îndeplinit norma de

pen- 
toată

felî- 
acest

DACĂ SE CAU‘. 
SE GĂSESC ȘI „GIG,

STfArA - SEI. 
ANGOLEZE, EA

Selecționata de 
Armatei angoleze 
astăzi turneul in

ARMATEI 

IASLIET 
baschet a 
lși Începe 

---- ----  țara noastră. 
Oaspeții vor intflnt de la ora 
18. in sala Dinamo din Capi
tală, echipa duhului sportiv 
Steaua. Revanșa acestui med 
va avea loc joi. de la aceeași 
oră. tot in sala Dinamo. In con
tinuarea tumeulu:. baschet bal iș- 
tii angolezi vor juca la 2 și 4 
iulie in Capitală (sala LC.E.D.) 
cu echipa Carpoți București.

maestru al sportului, fapt 
tru care il felicităm cu 
căldura.

Marin Valentin trebuie 
citat, totodată, și pentru
54:25,0 — medie orară 44.104 
km — cu care * ciștigat între
cerea. Timpul reprezintă cea 
mai bună performanță realizată 
in țară ia această probă și pe 
această distanță.

Iată și clasamentul primilor 
10 eicliști : 1. Marin Valentin 
(Dinamo București) 54:25.0 ; 2. 
M. Romașcanu (Dinamo Buc.) 
55.-023 i 3. A. Ante! (Cibo Bra
șov) 55:25,0 ; 4. L Țoțora (Olim
pia Buc.) 55:53,1; 5. I. Radu
(Steaua) 55:57,1 ; «. N. Andro- 
nache (Met. Plopeni) 56:57,0 ; 7. 
C. Căruțașii (Met. Plopeni) 
5638,0 ; 8. Tr. Sirbu (Dinamo 
Buc.) 56:594 ; 9. L Ganeea (Di
namo Buc.) 57:01,6 ; 10. Gh. Ba- 
Ulă (Steaua) 57:194-

Joi se va desfășura ultimul 
campionat de ciclism și al „Da
ciadei". programat ln localitate 
și anume fonduL întrecerea va 
avea loc pe ruta CIuj-Napoca 
(plecarea din Piața Libertății) 
— Huedin — Beliș și retur, 
156 km.

C-heo'ghe ȘTEFĂNESCU

, am 
deosebită

Duhului ST

Neajunsurile și insatisfac
țiile înregistrate de mai 
mulți ani dc baschetul din 
țara noastră au impus fe
derației de specialitate nu 
numai să critice, d să și ia 
măsuri împotriva antrenori
lor care nu înțeleg impor
tanța muncii de selecție, 
de instruire, educativ-disci- 
plinară. Recent, insă, 
consemnat cu ’ ‘ ‘ 
bucurie premierea, 
de către Biroul fe
deral, a unor antre
nori evidențați ln 
activitatea depusă în domeniul 
depistării și pregătirii jucă
torilor cu talie Înaltă. Este 
vorba de antrenorii Maria 
Ghenade — C.S.Ș. Bacău 
(cele mal valoroase produ
se : Constanța Fotescu și 
Camelia Tănăsescu), Gheor- 
ghe Roșu — C.S.Ș. Brașov 
(Magdalena Pali, Mirela 
Neumann), Constantin Dl- 
nescu — C.S.Ș. 2 București 
(Elena Filip, Cristina Dumi
tru), Teodor Giurculescu — 
Dinamo București (Traian 
Becea, Daniil Antohi), Voi- 
cu Moldovan — C.S.Ș. Vi
itorul Cluj-Napoca (Robert

Minyo, Trai ai 
cea Weisser ■ 
șani (Lucian 
tor Giuraniuc

Avexn conv 
eestor i antrer 
B s-ar-.'i pi 
alții, a căroi 
profesională i 
de-a lung-îJ*. 
tant este, fcx 
faptul că fed 

*rep 
rapre 
iprint 
pare

rea de noi 
spre marea 
ță. De ace 
această premi 
ciem ca Pe 
în plus de ar 
trenorilor de 
lntr-o cursă 
trebuie să fie 
„giganți" bine 
pabili să răzb 
loturile națion 
tribuie la ob 
manțelor de 
care le întîln 
în palmaresul 
nostru.

Azi, pe lacul Snagov

FINALELE CONCURSULUI REPUBLICAN DE AMBARC

VOM RIDICA ACTIVITATEA SPORTIVĂ DIN ÎNTREPRINDERI
(Urmare din pag. 1)

găsit teren prielnic în județul 
nostru, unde concepția despre 
mișcare este bine cristalizată 
în preocupările zilnice ale oa
menilor. Pentru a contribui la 
convingerea tuturor cetățenilor 
asupra necesității practicării 
sistematice a exercițiului fizic 
și sportului organizăm acțiuni 
competiționale pentru copii și 
tineri de diferite virste, tocmai 
pentru a-i obișnui cu activita
tea sportivă continuă. Pînă in 
prezent, la fazele de masă pe 
asociații, comune, orașe și 
municipii au participat, ln a- 
cest an, peste 230 000 de cetă
țeni de diferite virste și pro
fesii. La Lugoj, de pildă, tind 
să devină tradiționale acțiuni
le de masă prilejuite de des
chiderea și închiderea anului 
sportiv școlar și crosul „Dea
lul viilor", iar la Jimbolia 
concursurile populare de bici
clete. Urmărim să extindem 
tot mai mult acțiunile proprii 
ale unităților economice și in
stituțiilor, pentru ca in toate 
să existe o activitate complexă 
ca în asociațiile sportive de la 
întreprinderea mecanică, Teh- 
nometal, Trustul de construcții 
industriale, întreprinderea de 
rețele electrice. Industria linii, 
cooperația meșteșugărească din 
Timișoara, ; întreprinderea tex
tilă și Timișul din Lugoj, Ce
ramica Jimbolia și Fabrica de 
sticlă din Tomești. O atenție 
mereu sporită acordăm crește
rii numărului de acțiuni des
tinate femeii, pentru că angre
narea în activitatea sportivă a 
elementului feminin este Încă 
deficitară, deși în Timișoara, 
îndeosebi, și în unele localități 
ale județului, în întreprinderile 
cu profil textil, lucrează un în
semnat număr de femei. Lor 
le sînt adresate competiții cum 
sînt „Crosul fetelor", „Cupa 
textilistelor", cupele „1 Mai" 
și „23 August", la popice, 
handbal și canotaj, care se a-

daugă activității centrelor de 
gimnastică de întreținere st 
complexelor de exerciții pentru 
gimnastica la locul de muncă. 
Prin grija consiliilor județean 
și municipal al organizației 
pionierilor fi inspectoratelor 
școlare, la colaborare eu 
C.J.L.F.S.. pe terenurile si faj 
sălile de sport stat organizate 
săptămlnal cotnpetițfi rezervate 
elevilor.

„Deciada* a prilejuit și or
ganizarea la Timișoara, pe sta
dionul _j Mai*, a marii de
monstrații cultural-sportive la

— Nu slntem mulțumiți de 
nivelul la care ae desfășoară 
etapele de masă intr-o serie 
de importante unități Industri
ale p instituții care, deși de
țin Importante poziții pe tă- 
rizn economie, sint insuficient 
dezvoltate din punct de vedere 
al activității sportive. Vom ri- 
<t--ca activitatea sportivă din În
treprinderi la nivelul prestigiu
lui pe care și l-au ciștigat în 
viața țării. De asemenea, va 
tratei; ca ritmul general de 
răspendrre a practicării siste
matice și continue a exerdții-

ân organizarea intoecerilor marii

MANIFESTARE
ȘTIINȚIFICĂ

Sub egida „Daciadei", Cen
trul de cercetări pentru e- 
ducatie fizică și sport. în 
colaborare cu C.M.E.F.S. 
București, organizează în 
ziua de joi 29 iunie, ora 
12, conferința cercetătorului 
Cornel Tatu cu subiectul: 
„METODE MODERNE UTI
LIZATE IN PRACTICA 
MONDIALA PENTRU CREȘ
TEREA CAPACITĂȚII DE 
PERFORMANȚA A SPOR
TIVILOR".

Manifestarea va avea loc 
în sala de festivități a Cen
trului de cercetări, din bd. 
Muncii 37—39, sectorul III.

Sînt invitați să participe 
antrenorii, profesorii de edu
cație fizică, sportivii frun
tași și activiștii sportivi.

care și-au adia contribuția 
22 000 de sportivi, șoimi ai pa
triei, ptonteri, elevi, munci
tori, studenți, despre care zia
rul JSportul* a scris pe larg. 
Mantfestere cu un profund ca
racter patriotic, eu multiple 
•enmificații. demonstrația a 
fost cea mai grandioasă șj mai 
vibrantă acțiune dedicată „Da
ciadei*, o dovadă a posibilități
lor existente,

— Activități de • aseme
nea amploare presupun 
participarea anul puternic 
aparat tebnico-orgatuzatorie. 
Cum apreciați aportul ca
drelor de specialitate la or
ganizarea 
întrecerilor

— Numărul 
dre tehnice 
mișcarea r. 
(profesori de educație 
antrenori, instructori, _____ _
sportivi) este plenar angajat ”in 
realizarea sarchtilor „Daciadei*. 
Principalul nostru sprijin n 
reprezintă profesorii de educa
ție fizică. întilnirile acestora 
cu membri ai biroului Comite
tului județean de partid, ln 
cadrul unor consfătuiri, au 
contribuit la o bună înțelegere 
a sarcinilor ce le revin in dez
voltarea continuă 
sportive.

— Ce credeți 
realizat încă la 
xigențelor 7

si desfășurarea 
„Daciadei* 1 
Însemnat de ea- 
care lucrează in 

sportivă a Județului 
fizică, 

activiști

a mișcării

că nu s-a 
nivelul e-

k>r fizice și sportului să creas
că la nivelul posibilităților e- 
xistente.

— Cum apreciați colabo
rarea dintre organele și or
ganizațiile eu răspunderi și 
atribuții în domeniul spar
tului •

— însăși organizarea unui 
număr mare de competiții sub 
genericul „Daciadei" a contri
buit la intensificarea conlucră
rii dintre aceste organe și or- 
ganizații, conlucrare necesară, 
fără de care nu este posibilă 
acoperirea unui front de ac
țiuni atit de vast Responsabi
litatea comună ln realizarea 
sarcinilor mișcării sportive din 
județ a favorizat conlucrarea, 
ca și îmbunătățirea continuă a 
stilului de muncă. Un rol foar
te important îl are Comitetul 
județean de partid, care anali
zează periodic cum decurge 
această colaborare.

Consider insă necesar ea re
prezentanții fiecărei organizații 
să privească problemele acti
vității sportive prin prisma in
tereselor generale, să evite in
terpretarea departamentală a 
unor sarcini, depunind, alături 
de C.J.E.F^. — organ de con
ducere și îndrumare a vieții 
sportive a județului — străda
nii maxime pentru asigurarea 
dezvoltării educației fizice și 
sportului la nivelul obiective
lor stabilite de partid.

Marți, lacul Snagov a primit 
răcoarea ploii de peste noapte, 
spre bucuria sportivilor aflați 
aici, ln pregătire ori în concurs, 
în concurs fiind canotorii, că
rora. săptămina aceasta, le-a 
fost în întregime rezervată pen
tru întreceri. Schifiștii au în
ceput. așa cum anunțam, de 
luni, cu Întrecerile eliminatorii 
din cadrul Concursului republi
can de ambarcații mici. Azi, 
lncepind de la ora 10. ei vor 
avea finalele, iar vineri și sim- 
bătă fetele vor evolua la Ite
rate internațională Snagov.

Ieri, așadar, au continuat în
trecerile Concursului republican 
de ambarcații mici, desem- 
nînd — prin semifinale și reca
lificări — canotorii finaliști ai 
probelor de schif simplu și 
schit 2 rame. Cum era de aș
teptat, disputele pentru întâie
tate au fost animate, spectacu
loase. concursul constituind — 
totodată — un bun prilej de 
verificare și selecție tn vederea 
marelui eveniment de la Înce
putul lunii noiembrie — Cam
pionatele mondiale de canotaj 
din Noua Zeelandă. La schif 
simpla, cele două semifinale au 
fost cîștigate de Mircea Roman 
(C.N.A.S.E.) 8:01,5, și Nicolae 
Popa (Steaua) 8:12,6. După pa
sionantele curse din recalificări, 
alături de cei doi canotori a- 
mintiți, au mai cucerit dreptul 
de a se întrece în prima finală 
de astăzi și canotorii Petre Ne- 
delcu (Dinamo) 7:20,6, Stefan

Mihaly (Dinamo) 7:14,0 și Ghcor- 
ghe Mandiuc (Dinamo) 7:14,6.

In proba de schif 2 rame în
trecerile din cadrul recalificări
lor au fost, de asemenea, viu 
disputate. Victoria în prima 
cursă, cu cinci ambarcații pe 
linia de start, și-a adjudecat-o 
echipajul alcătuit din ZagonI — 
Mercuță de la clubul Steaua. Pe 
distanta de 2 000 m ei au înre
gistrat timpul de 6:57,6, cuce-

IERI, PATRU
(Urmare din pag. 1)

fizică, exerciții pentru dezvolta
rea motricitățil, pentru că fetele 
— cele mai multe — pe cit erau 
de volnice, pe-atit de necunoscă
toare in ale sportului. După cî- 
teva luni, au început să deprindă 
tainele vislltulul, desigur, mal în- 
tli la bac.

La începutul iul aprilie 1977, au 
ieșit pentru prima dată pe apă, 
singure în schituri. După numai 
șase luni de pregătire specifică, 
înainte, deci, de a fi putut fi nu
mite cu adevărat canotoare, apar 
primele semne ale... performan
ței. La începutul lui septembrie, 
la campionatele republicane, un 
echipaj în care se aflau trei din 
cele patru fete amintite la înce
putul acestor rinduri sosește — 
participlnd în afară de concurs — 
pe locul al doilea în proba de 4 
vîsle, după echipajul dinamovlst. 
Urmează o nouă iarnă de pregă
tire asiduă șl, iată, primele două 
competiții de nivel republican ale 
sezonului le aduc pe cele patru 
tinere — care n-au depășit, cro
nologic, statutul de începătoare —

O ADEVĂRATĂ GALA DE SELECȚIE
In sfîrșlt, Ieri am asistat la o ade- 

vârâtă gală de selecție, in care me
ciurile au fost în marea lor mojori- 
toate pe „muchie de cuțit", în care 
fiecare dintre boxerii participanți au 
făcut totul pentru a obține victoria, 
pentru a Intra în vederile selecțione
rilor. S-au Impus in mod deosebit 
atenției, în această a doua gală de 
selecție, St. Dincă, E. Giurcă, G. 
Rusu, I. Stan, Șt. Ștefan, M. Nicu- 
tescu, D. Balint; I. Catanâ.

Rezultate tehnice. Cat. semimuscă : 
N. Crăciun (Metalul Buc.) b.p. V. 
Baes (B. G Brăila) ; muscă : E.

----- _ — t
Giurcă (B. C. Brăila) b.p. G. Rusu 
(B. G Galați) ; cocoș : St. Dincă 
(Metalul Buc.) b.ab.3 N. Ciubotaru 
(Dlnamo) ; pană : I. Stan (Dinamo) 
b.p. G. Didiță 
ușoară : St Ștefan 
b.p. M. Niculescu 
mijlocie mică : D.
Baia Mare) b.p. I. _____  ______
Pitești) ; mijlocie : L Pop (Crlșul O- 
rodea) b.p. I. Dobre (Metalul Buc.), 
M. Marcu (Voința Tuicea) b.p. G. 
Birleanu (Arieșui Turda) ; semigrea : 
P. Bornescu (Dlnamo) b.p. G Bălan 
(B. G Brăila).

(Voința lași) ; 
(Energia Buc.) 

(Olimpia Buc.) ; 
Balint (Simared 
Catană (C.S.M.

rind astfel dre; 
tn finală. Tot 
la clubul Steal 
nă victoria și 
a zilei. Ne rel 
Naumencu—Ba 
luînd bine, au 
cel mai bui 
(6:51,3) și, dec 
finala probei.
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disciplină a un 
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grafie sportivă 
tă, totodată șl 
lor viitoare. Per 
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performanței se; 
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țin tn compara 
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le abil
tul acestui drur 
rămînă la fel 
harnice, să n 
mult, și mal bi

VALORIFICAREA TALENTELOR îr
(Urmare din pag. 1)

unei pregătiri științifice, organi
zate. Dar pentru valorificarea 
talentelor este nevoie de muncă 
multă, responsabilă, de pasiune, 
dăruire, și din partea antreno
rilor, și din partea sportivilor.

Iată destule motive care ne 
Îndeamnă să medităm serios la 
un program de măsuri vizînd 
activizarea mișcării noastre pu- 
gilistice, Îmbunătățirea muncii 
In toate sectoarele sale. în acest 
scop, avem la mdemină un ghid 
cuprinzător : „Programul de 
dezvoltare a activității de edu
cație fizică și sport" pe perioa
da 1976—1980, document apro
bat de conducerea partidului. 
Călăuzindu-ne după datele aces
tui Program. în vederea creării 
unei baze de selecție mai largi, 
trebuie să sporim numărul sec
țiilor de box in special in cen
trele muncitorești din unele Ju
dețe (Suceava, Vaslui. Alba, 
Vîlcea) și să reorganizăm sec
țiile cu caracter prioritar olim
pie, incadrîndu-le cu antrenori 
ealificati (Brăila, Caraș-Severin, 
Constanța, Dolj, Galați, munici
piul București etc.). Ne pregă
tim de pe acum pentru o vastă 
operație de depistare in mediul 
școlar, urmind a fi testați apro
ximativ 40 000 de băieți. Impor
tantă ni se parc și acțiunea lar
gă de dotare o sălilor de antre
nament, cu aparatura absolut 
indispensabilă. Nu în ultimul 
rind, vom lua în discuție siste
mul competițional, pentru a-1 
face mai viabil : el trebuie să 
asigure boxerilor o activitate 
continuă, corespunzătoare ridi
cării măiestriei lor sportive și 
totodată cerințelor de populari
zare a boxului pretutindeni. Să

nu uităm că boxerul se formea
ză in ring, precum înotătorul în 
apă ! De asemenea, sînt nece
sare măsuri pentru sporirea nu
mărului antrenorilor, pentru 
perfecționarea cunoștințelor lor. 
Așteptăm ln acest sens mai 
mult din partea I.E.F.S., dar 
ne bazăm și pe cursurile de ca
lificare. în general, apelăm la 
antrenori să manifeste mai 
multă răbdare în formarea ti
nerilor boxeri, tratîndu-1 cu 
grija cu care-și cioplesc sculpto
rii operele de artă.

Obiectivul nostru principal — 
turneul olimpic din 1980, cu 
etapa intermediară cea mai im
portantă — campionatele euro
pene din 1979, ne obligă să 
luăm măsuri adecvate. După 
cum se știe, se află în curs de 
desfășurare o amplă campanie 
de selecție, o verificare a între
gului efectiv de boxeri din țară, 
în galele estivale din 5 centre 
fixate. La acestea se adaugă și 
meciurile din „Cupa F.R. Box" 
rezervată echipelor de juniori, 
pe județe. Primul test cu ade
vărat edificator vor fi însă cam
pionatele naționale din luna oc
tombrie. Loturile pe care le 
vom alcătui vor trebui să acti
veze pe temeiul unui plan ști
ințific alcătuit, în spiritul mun
cii, al ordinei, al disciplinei și 
al înaltei responsabilități. Cri
teriile ferme de selecție și pro
bele de control vor deveni re
gulă, iar disciplina greutății 
corporale (în limitele categoriei) 
— inflexibilă. în rîndurile se
lecționaților, organizația U.T.C. 
va asigura desfășurarea unei 
activități politice și culturale 
corespunzătoare.

Biroul Federației române de 
box. asumindu-si răspunderile

pentru eșecul 
tele mondiale • 
sideră un accM 
rit să facă tot 
duce boxul roi 
valoric care I 
lumea sportivă 
angajament la 
convinși — sul 
rii boxului d 
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MICI I

Portrete in alb și negru ale divizionarelor A

AUTORITARUL LIDER DE TOAMNA, SALVAT
DE LA RETROGRADARE ÎN ULTIMA ETAPĂ! ?!

Ar
una 

noastre

Trej ani la rind, A.S. 
mata Tg. Mureș a fost 
dintre reprezentantele 
In Cupa U.E.F.A. N-a făcut 

mare lucru formația mureșeană 
In competiția europeană, pă
răsind fără replică mereu pri
mul tur, dar, oricum, se consi
dera că uS-a dobîndit cit de 
eît • experiență internațională, 
•are va avea implicații favora
bile ți in campionat** — după 
cum mărturisea căpitanul echi
pei, Ispir, după ultima elimi
nare, in fața lui A.E.K. Atena. 
Și turul campionatului părea 
să confirme opinia lui Ispir.

ediția 1976—77 loc 4 37 punc
te (din 34 etape) 50—40

ediția 1977—78 loc 12 33
puncte (din 34 etape) Hi 48—M

A.S.A. Tg. Mureș a realizat 
deci UNUL DINTRE CELE 
MAI SLABE CAMPIONATE 
ALE SALE. Un campionat 
Boult mai sărac in bilanțul fi
nal decit cel care a urmat pro
movării, ctad echipa, eu mulți 
tineri, nerodată ta trei ediții 
ale Cupei UEFA, a dobîndit 
ta 30 de etape, cu două puncte 
mai mult decit au reușit țoter-

________ _____ __ * w «>
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11 A. SA. îg. MUREȘ
o Puncte realizate : 33 (27 acasă + 4 tei deplasare : victorie ee 

Jiu” egal uri cu Petrolul, Polrteh-llca lași, OS. TirgovySe fi Dtnamo) - 
procentaj : 44,5 la sută. ____
• Golgeterii echipei : Hajnal 12 oolurl (9 ocosă + 3 tei eeptasazel.

Fanici 10 (8+2). Pislaru 8 (7+1), Onuțan 5 (5+0). Fazekc? 4 C3+1). 
Băloni 3 (3+0), Both II 2 (2+0), Undiiaș 1 (1+<D. Panoite. Mehsdtefa. 
și Butufei — autogolur’. ,

• Jucători folosiți : 19 — Ispîr (34 do meciuri — toterJ ■oțolcrr î
239 — 2 cartonașe ga!bene), Hajnal (34 — 236 — Uncb-cs (34 —
227 - 2), Onuțan (33-216-2). Fazokoș (33 - 209 - 1). Be C3J -
215 - 8), Both II (31 - 181 - 1). Fonici (29 - 182 - 0). Scho* g -
196 - 0), Gali (28 - 179 - 0). Va rodi (28 - 166 - 1), Kom» Q3 -
139 - 1), Pîslaru (17 - 107 - Cfl, Martoi (12 - 24 - 0$, VmrMw C9 -
38-0). Caniaro (8 - 28 - OL »• »-«-•). Ogroaa (2 - 5 - 
Matheofi (2-0-0).

> Cartonașe roșii : nic’ uruL
• A beneficiat de 3 penaltyuri (toate acasă), traPensete de
• A fost sancționată ce 4 penaftyvri p acasă + 3 te depiasare, i 

3 transformate, 1 ratau

fost un lider autoritar de 
toamnă, reușind un tur bun, 
cu 22 de puncte, dintre care 
șase aduse din deplasare, de la 
Petroșani, unde nimeni a-a 
med ciștigat, de la Ploiești, Iași 
ți Tîrgoviște, unde se juca me
reu decisiv, ți din curtea 
campionilor. Se părea că for
mația lui Tiberiu Bone a taat 
un start irezistibil, căruia nu-t 
vor putea face față nici „ma
rile puteri", Steaua, Dinamo și 
Universitatea Craiova. Iată 
însă că a venit penultima 
„runda" a toamnei și .AS. A 
a pierdut mai mult decît sur
prinzător acasă, ta fața penul
timei (pe atunci) clasate, F.C. 
Corvtaul I Acel eșec avea să 
devină, dealtfel, punctul de 
plecare pe drumul unei căderi 
spectaculoase, ce a fost oprită 
numai de finalul campionatului 
care a găsit echipa lui Boitei, 
Hajnal ți ceilalți abia pe locul 
12 !— Ce înseamnă acest loc 13 
pentru A.S.A. 7 Pentru im răs
puns cit mai edificator, amI ..
Iîuat drept termeni de compa

rație cele șase campionate dis
putate de mureșeni după pro-

I
movarea din primăvara lui *TL

1971—72 loc 4 35 punc-
30 etape 1) golaveraj

a acelor Jucători talentați, țe- 
lecționați în diferite loturi re
prezentative. De la acel meci 
de tristă antologie cu F.C. Cor- 
vtaul, ctad echipa a dat măsu
ra hpsei de seriozitate, de an
gajament, lanțul slăbiciunilor 
«-a strins tot mai mult fa ju
rul unui M dotat, cane ți 
noaptea, sculat din somn, tre
buie să Învingă (chiar fără 
Pîslaru), mai ales acasă, adver
sari mult mai modești (și nu e 
vorba numai de Industria sir- 
aiei Cîmpia Turrij care a eli
minat-o din Cupă !). In cazul 
echipei mureșene, cauza cauze
lor este de ordin moral. Bo
itei, Hajnal, Ispir, Fanici, Fa- 
zekaș ți ceilalți jucători de 
marcă din echipa antrenată de 
Tiberiu Bone nu pot explica 
marea cădere numai prin ab
sența lui Pîslaru, prin unele 
arbitraje sau prin neșansă. 
Marca cădere este REZULTA
TUL EVOLUȚIEI MODESTE 
DIN RETUR A JUCĂTORILOR 
CONSACRAT! ta prunul rînd. 
Ceea ce an trebuie uitat L-

_în minutul 6 al ultimului 
joc de campionat, cînd Dudu 
Georgescu deschidea scorul ia 
Tg. Mureș, unii au crezut că 
destinul echipei mureșene este 
retrogradarea. A venit insă 
egalarea și ASA. Tg. Mureș, 
ea, liderul de toamnă, s-a sal
vat ta extremis I Dir. această 
tristă experiență (sau poves
te 7!) trebuie să tavețe „careul 
de ași* al formației mureșene, 
eL vinovatul principal ți al 
aminării consacrării maj tine
rilor D. Gall Kortesi. Die. 
Ogreas sau Matheofi. ultimii 
trej aruncați ta final fa focul 
primei divizii. AS-\. Tg. Mureș 
are fa campionatul viitor dato
ria să revină fa prima linie a 
fotbalului nostru. Pentru el 
dispune de suficiente premi-

Mrceo M. IONESCU

LA UN PAS DE
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ediția
puncte (din 34 etape) 38—51

ediția
te (din

.Comportare diametral opusă 
intre tur — eind a ocupat locul 
I ia clasament — ți retur, la 
capătul căruia ț-a clasai pe lo
cul 13, 6 tind cu mflelul la gură 
pină tn ultima etapă-. Astfel 
caracterizează Colegiul central 
al antrenorilor evoluția compe
tițională, in ediția de campionat 
1977—78. a Olimpiei Satu Mare. 
Ața a ți fort Sătmărenii, re
veniți tn primul eșalon in vara 
anului trecut, au atacat din 
start, eu mult curaj competiția 
celor mai bune echipe ale țării, 
depășind, la un moment dat, 
grație ți conjuncturii, dar ți a 
unei evoluții in ansamblu con
stant bună nivelul 
optimiste așteptări.

celor mai 
Olimpia a

campiona- 
pre-1 con- 
PSfe hotă- 
ru a rea
la nivelul 

Lsacrat în 
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I— sin tem > 
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ediția 
te (din

1974— 75 loc 2 40 punc- 
34 etape) 47—38
1975— 76 loc 3 38 punc-
34 etape) 48—42

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
UN REMARCABIL SUCCES AU 

OBȚINUI PARTICIPANT!!

SALATA ȘTEFAN din Pitești ți 
OPREA GRIGOKE din București 

la tragerea obișnuită LOTO din 16 
iunie a.c. obținînd flecare cite un 
autoturism „Dacia 1300“. Șl tra
gerea de vineri 30 iunie a.c. vă 
poate rezerva asemenea eîștiguri.

NU UITAȚI 1 Numai ASTAZI ți 
MÎINE vă mai puteți procura bi
lete pentru această tragere.

Tragerea Pronoexpres de astăzi 
va fi transmisă la posturile noas
tre de televiziune, la ora 18,40.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA 

EXCEPȚIONALA LOTO DIN 
27 IUNIE 1978

FAZA I:

Extragerea I: 53 84 44 51 
49 31 39 15 40 85 “35.

89

4TE SPORTURILE
Extragerea a

82 66 62 72 88
n-a:

50 10
74 34 57
37.

4

FAZA A Il a
jni/ea tri- 
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-iz’WTle se 
iosiv.
A INTERNA* 
e lupte gre- 
dlor, dispu- 
i Akeomț, la

So- 
avut 
ccn 

LceeJ«9Orii 
tei •“
gorntor :
Neaga,

Tipa, 
lanko. 

lâtor L.

tn*
N.
51- N. 
La

Ko-

PE AU PAR- 
i o competi- 
rosul însemn 
iotul de ti- 
i. întrecerea 
ul formației 
irul antrenor 
in clasament

echipele Olimpia și R.C. Grivița Ra
lia.
«ICNI El ECHIPE CONSTANȚENE
VUJLtl |N INTILNIRI interna
ționale. Cele doua d’vizionare A 
feminine din Constanța au susținut 
recent intiinirl Internaționale. Chim- 
pez s-a deplasat In Ungaria, unde a 
obținut două frumoase succese : 3—2 
cu M.T.K, Budapesta și 3—1 cu S.C. 
Kulker. S-ou remorcat Marta Szekelș, 
Angela Morolanu, Tatiana Prisăcaria 
și Viorica Lutsch. La Constanța, Farul 
a Jucat cu Burevestnik Odessa, de 
care a fost învinsa cu 3-0 și 3—2. 
Remarcate : Olga Kazakova, Liubov 
Rusovskaia (din echipa sovieticâ), AP 
bu Mariana si Carmen Marinescu 
(Farul). (G. Tamaș, P. Enache, co- 
resp.) • C.J.E.F.S. ILFOV a angrenat 
H cadrul „Daciadei* peste 200 de e- 
chipe la diferite, discipline. La Buftea 
s-a disputat duminica, pe platoul de 
filmare, un concurs de volei cu par
ticiparea a 6 echipe din județ. Tro
feul a fost ciștigat de echipa „indus
tria" din Urziceni. (Vasile Timuc - 
coresp.).

Extragerea
45 5.

Extragerea
87 46.

Extragerea
59 43.

a

a

a

m-a: 9 74 31 39

TV-a: 42 47 24 1

V-a: 79 19 48 12

FOND TOTAL DE CÎȘTI-
GURI: 794.827 lei.

ClȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 25 IUNIE 

1978

Categoria 1: (13 rezultate) “ 
1.825,75 variante a 139 lei. Cîști- 
gurile de categoria a 2-a și a 
3-a fiind sub plafonul minim 
de 40 lei, fondul acestor cate
gorii a fost atribuit în totalita
te categoriei 1, cu 13 rezultate.

NU ȘTII CINE MĂ FLUIERĂ DUMINICĂ?
Dintre relele care se lea

gă de piciorul fotbalului ca o 
piatră de moară, submtaîn- 
du-i evoluția și făctadu-i 
progresul de 5 ori, de 10 ori 
mai greu decît ar trebui să 
fie ta realitate — ți progre
sul fotbalului nostru este de
parte de a fi o treabă sim
plă —, ne vom opri astăzi la 
boala cunoscută sub nu
mele de „intervenție**. Ca 
să intrăm direct ta subiect, 
am vrea să vă întrebăm : ați 
citit vreodată, de curiozitate, 
sancțiunile Comisiei de dis
ciplină 7 Da ? Ați remarcat 
ce pedepse se dau la Divizia 
A și ce pedepse se ... _
aplică U Divizia faijj-, JlJf .m tuf ItattaiplătOT 
C 7 Diferențe de la 
cer la pămînt! In timp ce la 
„C“ suspendările însumează 
luni și chiar ani de zile, la 
«cei mari", de pe așa-numita 
„primă scenă" — cu șefi de 
asociații și de cluburi in- 
fluenți, care la rîndul lor au 
relații și mai influente — 
plouă cu 1 etapă (suspenda
re), cu avertismente „f.f. se
vere", cu amenințări (...cu de
getul) Inspăimintătoare („da
că nu-ți bagi mințile in cap, 
vai de tine"), cărora le lip
sește un Caragiale, un Hașek 
sau un Nușici pentru a le 
trece posterității în tot ridi
colul lor de farse deghizate. 
Cei de la „C“, săracii, fără... 
prefixe la telefon (majorita
tea). fără posibilitățile de in
tervenție ale celor din jurul 
„primei scene fotbalistice", 
ies de la Comisia de disci
plină burdușiți de pedepse 
pentru aceleași vini care la 
•A* stat taxate invers pro
porțional cu numărul și eu 
„tonul* telefoanelor.

Altă mascaradă — mai pu
țin publică, dar bine știută 
ți ea — este, nu de puține 
ori, delegarea arbitrilor. A- 

Ș deseori „redelegarea" arbitri-

I
$

I

Iot. De pe la jumătatea săp- 
tămînii, zbîrniie telefoanele 
de peste tot cu aceeași în
trebare : „știi cine mă flu
ieră duminică 7“ Dacă nu 
știi, omul de la capătul firu
lui ia etajele la rînd, apoi 
camerele ți pină la urmă tot 
află. Și ce dacă află, te în
trebi în primă instanță 7 Mai 
nimic. Afară de faptul că 
uneori auzi că în 2—3 zile 
s-au schimbat 2—3 brigăzi
de arbitri, pînă a fost aleasă 
cea mai „bună" din toate 
punctele de vedere. Și uite 
așa, te trezești la sfîrșitul 
campionatului că Georgescu 

_____ a arbitrat — cu to-

Buzâul de vreo 4 § 
taescu, Vîlcea de jgori, Ștefănescu, -------- -----

vreo 5 ori, iar Piscupescu, 
Baia Mare de vreo 6 ori (du
pă cum vă dați seama, și 
numele și cifrele stat fictive 
— dar celor interesați le pu
tem furniza, la cerere, o a- 
ritmetică și nume foarte e- 
xacte), ta timp ce Dinulescu, 
Igna, Petriceanu sau Bărbu- 
lescu — oameni integri, con
ducători de joc excelenți — 
sînt recuzați de o groază de 
echipe pentru motivul bine 
cunoscut că „nu tc poți în
țelege cu ei".

„Nu știi cine mă fluieră 
duminică 7“ — iată o pro
blemă pe care federația tre
buie s-o rezolve neapărat — 
nu acum, ta pauza campio
natului, ci la toamnă — în 
opera ei de limpezire și de 
purificare a fotbalului nos
tru. Fotbal care are mare 
nevoie de sănătate morală 
pentru a progresa. Fotbal ca
re nu se poate dezvolta fă
ră a avea la bază principiile 
eticii și echității socialiste, 
suport de conștiință pentru 
întreaga societate a Româ
niei de astăzi.

UJU.U4- Marius POPESCU

I

B", LA UN PAS DE „CUPA !//
ca înaintea ultimelor două eta
pe să se găsească la granița 
dintre Divizia A și B, Trebuiau, 
deci, în această situație, recu
perate, în deplasare, două din 
punctele pierdute pe teren pro
priu. De unde 7 Șansa mare a 
Olimpiei s-a numit, tn acest 
moment al disputei, F.C.M. Re
șița, echipă împăcată de mult 
cu soarta de retrogradată ți 
complet Epsită de ambiții. Și 
sătmărenii au ciștigat la Re
șița eu 3—1, după care au rea
lizat un egal, acasă (ceea ce, 
de fapt, le mai trebuia) eu Cor- 
vinul. scăpind astfel exact ta 
ceasul al 12-lea.

Așa ț-a scris, pe scurt, isto- 
competițională a Olimpieiria

MARE13. OLIMPIA S.
a Puncte realizate : 13 (3C oeosă + 

F.CM, Reșița ți egal eu S.G Bocou) -
• Golgeterii echipei : Both I 10 goluri 

Smarandache 6 (4+2), Mureșan 5 (3+2), 
(3+1), Sabou 4 (3+1), Kaizer 4 (4+<J).

3 tei deplasare : victorie ev 
procentaj : 48,5 Ic sutâ.
(8 acasâ + 4 în deplasare), 
Hațeganu 4 (0+4). Helvei 4 

..----------- ...------------Mathe 1 (1-HO. Bathori II 1
(1+0). Marca 1 (1+0), Pruteanu — autogol.
• Jucători folosiți : 21 — Murețan (34 de meciuri — totalul notelor: 

214 - 1 cartonaș galben), Sabou (33 - 206-3), Helvei (33 - 193 - 1), 
Kaizer (32 - 213 - 5), Bocșa (32 - 200 - 4), Smarondache (31 - 
228 - 5), Both I (28 - 171 - 1). Hațegoiu (28 - 160 - 1), Marcu 
(27 - 167 - 1). Bathori II (27 - 140 - 1). Matei (25-163-5), Popa 
(24 — 130 — 1), Mathe (24 - 106 - 1), Feher (17 - 117 - 0), Pusztoi 
(16 -107-0), Plater (11 - «6 - 1), Ghencean (5 - 30 - 0), Gherlne 
(5-10-0), Ress (2 - 14 - 0). Patakl (2-5-0), Bol ba (1 - 4 - 0).
• Cartonașe roșii : nici unul.
• A beneficiat de 5 penaltyuri (4 acasă + 1 In deplasare), 4 

transformate (Both I — 3, Smarandache — 1), 1 ratat (Both 1).
• A fost sancționată cu 4 penaltyuri (toate tn deplasare) : 3 trans* 

formate, 1 ratat.

fost și lider (după etapa a 3-a), 
a cochetat aproape permanent 
cu locurile fruntașe ale întrece
rii, n-a coborît niciodată în se
zonul de toamnă în cea de-a 
doua jumătate a clasamentului 
și a încheiat disputa divizionară 
pe o poziție din prima treime 
a plutonului, reprezentînd — 
trebuie să recunoaștem — mai 
mult decît condiția de valoare 
a echipei. Așa se și explică de 
ce pauza competițională care a 
urmat, între tur ți retur, a fost, 
paradoxal oarecum, plină de 
multe griji. Fiindcă toată lumea 
știa, la Satu Mare, că in primă
vară, din cele 8 jocuri pe teren 
propriu. Olimpia va avea de în
fruntat cinci adversari (Politeh
nica Timișoara, Steaua, A.S.A,, 
Universitatea Craiova și Dina
mo) în fața cărora se puteau 
pierde puncte prețioase dintre 
cele „planificate", ca absolut 
necesare, pentru a rămîne în 
Divizia A.

Și temerile s-au dovedit în
temeiate. A fost de ajuns ca 
Olimpia să facă doar două me
ciuri egale acasă, cu Politehni
ca Timișoara și Dinamo, pentru

in campionatul divizionar A 
1977—78. al 4-lea ca participare 
din întreaga existență de aproa
pe 60 de ani a echipei. Prima 
dată formația din Satu Mare a 
jucat în Divizia A în urmă cu 
40 de ani, în 1937—38, cînd a 
retrogradat ; a doua oară în 
1974—75, cînd s-a salvat ; a 
treia oară in 1975—76, cînd iar 
a retrogradat și acum, cînd res- 
pectînd parcă o anumită alter
nanță (care ar fi bine să se 
oprească aici), s-a salvat din 
nou. Cu greu însă și mai cu 
seamă cu mari emoții, după 
un sezon de primăvară modest, 
in care n-a reușit decît rareori 
să găsească un loc liber în pri
ma jumătate a clasamentului.

Cum se explică această ac
centuată cădere a echipei în 
retur, exprimată nu atît prin 
poziția periferică ocupată în 
ierarhia divizionară A. cit mai 
ales prin FACTURA NESATIS- 
FACĂTOARE A JOCULUI 
PRACTICAT ? Apelînd din nou 
la caracterizarea făcută de Co
legiul central al antrenorilor, 
reținem la acest capitol al cau
zelor care au determinat tavo-

luția competițională a Olimpiei 
ta cea de-a doua jumătate a 
campionatului: ...„Credem — se 
arată în analiză — că formația 
din Satu Mare este singura di
vizionară A care nu aplică nici 
una din cele cinci trăsături ale 
focului modern, recomandate de 
F.R.F., la care se adaugă și o 
situație disciplinară nccorespun- 
zătoarc, față de care conduce
rea elubului și antrenorii nu au 
acționai ferm, cedind. de fapt, 
așa cum s-a intimplat in ca
zurile jucătorilor Smarandache, 
Kaizer și Hațeganu".

Care este opinia antrenorului 
Gh. Staicu — cel ale cărui me
rite în promovarea de două ori 
a Olimpiei (în vara anului 1974, 
Împreună cu 1 Savaniu și, în 
1977. alături de St. Csako) stat 
de necontestat 7 „Mă declar 
mulțumit cu ceea ce a realizat 
echipa în acest an. Ne-am pro
pus să fim, în finalul întrecerii, 
nu mai jos de locul 10. Deși am 
terminat pe locul 13. am com
pensat nerealizarea obiectivului 
in campionat cu o frumoasă 
reușită în „Cupa României", ca- 
Uficîndu-ne, pentru prima oară 
in istoria clubului, în finală".

Pe undeva, de ce să nu re
cunoaștem, antrenorul Gh. Stai
cu are dreptate. Pentru că a te 
menține în prima divizie în 
anul imediat după promovare și 
a ajunge pînă în finala Cupei nu 
stat lucruri chiar lipsite de im
portanță. Dar, să ne întoarcem 
— obligați fiind de legile fără 
jumătăți de măsură ale perfor
manței — la observațiile făcute 
de Colegiul central al antreno
rilor, în privința jocului și 
stării disciplinare ale echipei 
din Satu Mare. Și ne vom da 
seama atunci că reușita — cit 
a fost ca — se datorează mai 
mult unui complex de împreju
rări favorabile și mai puțin 
unor elemente care țin de dis
ponibilitățile fizice, tehnice, tac
tice și morale ale echipei.

Și dacă lucrurile stau așa și 
dacă ne mai gîndim, în acest 
ceas de analiză, și la zicala cu 
„ulciorul care nu merge de 
multe ori la apă", este în inte
resul OJimpiei, în primul rînd, 
să ia din vreme toate măsuri
le, atît pe planul instruirii cit 
și al educației, pentru a evita 
in viitor momentele de grea 
cumpănă de genul celor prin 
care a trecut recent. Pentru că, 
trebuie spus, Olimpta are sufi
ciente resurse pentru a se rea
liza cu adevărat pe plan com- 
petițional, pentru a deveni o 
prezență permanentă în Divi
zia A.

Mihai IONESCU j



F. t. R. A. A ALCĂTUIT PROGRAMUL 
VIITOAREI EDIȚII A C. E.

• Prima partida a rugbyștilor români-la 19 noiembrie,
cu Polonia®Meciul cu Franța, la București, la 3 decembrie

Recent s-au desfășurat la Fra
ga lucrările Congresului Fede
rației internaționale de rugby 
amator. Unul dintre punctele 
cele mai importante de pe or
dinea de zi l-a constituit alcă
tuirea programului ediției 1978- 
79 a Campionatului european, 
organizat sub egida acestui for.

B. MABINESCI) IȘI APĂRĂ 
TITLUL BALCANIC LA TALERE

La sfirșitul acestei săptămîni, 
la Ankara, se va desfășura o 
nouă ediție a Balcaniadei de 
talere. Talcriștii români, care 
au ajuns luni seara în capitala 
Turciei, au efectuat deja un 
antrenament de acomodare. Lo
tul este alcătuit din taleriști cu 
vechi state pe poligoane, dar și 
din tineri cu o mai redusă ex
periență de concurs. Iată-i pe 
reprezentanții noștri: G. Tomo- 
ioagă, N. Toma, A. Oster, B. 
Marijescu. A. Sencovici, I. Io
nică, L Toman, D. Ispașiu. M. 
Ispașiu. N. Mihai, V. Antones
cu. Antrenori: Gh. Florescu și 
I. Dumitrescu.

Speranțele noastre se îndreap
tă. în primul rind, spre Bogdan 
Marinescu, campionul balcanic 
de anul trecut de la Vama, și 
spre fostul medaliat cu bronz al 
campionatelor europene (ediția 
1976) Adalbert Oster.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

R P. BULGARIA

A Va SPARTACHIADĂ REPUBLICANA
tului 1977 s-a datîn to;

startul in cca de-a V-a Spar- 
tachiada republicană. Prima 
etapă. încheiată la sfirșitul a- 
nului trecut, a fost etapa sute
lor de competiții și spartachia- 
de ale consiliilor pentru cultură 
fizică și sport, ale complexelor 
agro-industriale și ale județe
lor. în această fază au parti
cipat milioane de muncitori și 
lucrători de pe ogoare și. cu 
deosebire, tineri din școli și 
instituții de invățămint supe
rior. A fost, intr-adevăr, o etapă 
a sportului de masă. De un 
deosebit interes s-au bucurat 
Spartachiadele poliatlonului spor
tiv și festivalurile complexului 
muncitoresc „Sănătoși, puternici, 
apți pentru munți*, numărul 
de participant depășind un mi
lion.

Merită a fi relevate succesele

R P. POLONA

PERFORMANTA KRYSTYNEL.
poloneză se 

o performan- 
admirat. Este 

de navigatoarea Krys- 
Liskiewicz-Chojnowska, 
femeie din lume 
făcut ocolul pămin- 

mai puțin de un 
o ambarcațiune cu

O sportivă 
mîndrește cu 
ță demnă de 
vorba 
lyna 
prima 
care 
tului, 
an,

a 
în

— pe
vele ! Temerara sportivă polo
neză a luat startul din Las 
Palmas (insulele Canare) la 23 
martie 1977 și s-a reîntors în 
același loc la 20 martie 1978, 
după ee străbătuse oceanele 
Atlantic, Pacific și Indian. în- 
sumînd o distanță de 28 696 mile 
marine 1 „Călătoria nu a fost 
deloc ușoară, ei, dimpotrivă, 
plină eu peripeții (spunea 
după sosire Krystyna la tele
fon soțului ei, căpitan de cursă 
lungă). A trebuit să înfrunt 
furtuni șl uragane, temperaturi 
neobișnuite, ba mai mult, 
parcurs, în urma 
patice, am fost 
întrerup drumul 
săptămîni. Dar 
cînd se termină

Navigatoarea a 
bârcâțiune cu vele, 
9,50 m, lată de 2,70 m, cu pes
caj de 1,75 m și cu o greutate 
netă de 6 tone.

Cine este Krystyna — se în
treabă, desigur, cititorii ? De 
profesie este funcționară la 
șantierele navale din Gdansk, 
unde a fost construită nava. 
S-a născut la 15 iulie 1936, la 
Vr.șovia. Krystyna este o spor
tivă multilaterală, practicînd îno-

pe 
unei crize he- 
nevoită să-mi 
timp de două 
totul e bine 
cu bine !“ 
folosit o am- 

lungă de

1979, la București,

la Madrid, cu Spa-

Tbilisi, cu U.R.S.S,

Echipa României, participantă în 
prima grupă valorică, va susți
ne următoarele întîlniri :

19 noiembrie 1978, la Varșo
via, cu Polonia ;

3 dtecembrie, la București, cu 
Franța ;

22 anrilie 
cu Italia ;

29 aprilie, 
nia;

6 mai, Ia
La întrecerile grupei B vor 

participa formațiile Suediei, Iu
goslaviei, Olandei (seria D. El
veției, R.F. Germania și Maro
cului (seria a II-a). Câștigătoa
rele celor două serii (în care 
se joacă numai meciuri tur) se 
vor întilni intr-o dublă partidă 
pentru a desemna viitoarea 
participantă la grupa A.

Ediția 1979 a Campionatului 
european F.I.R.A. pentru juni
ori va avea loc in Portugalia, 
pentru următoarea ediție pre- 
zentîndu-și candidatura Româ
nia și Tunisia.

Numărul țărilor membre ale 
F.I.R.A. a ajuns la 28, prin 
primirea federației din Coasta 
de Fildeș. Și-a mai depus can
didatura Venezuela.

Să mai menționăm că doi re
prezentanți ai rugbyului româ
nesc au fost realeși in forul eu
ropean : antrenorul federal Va
lerin Irimeseu, ca vicepreședin
te al F LR.A., iar secretarul 
F.RR. Ovidiu Marcu, ca vice
președinte al Comisiei tehnice.

înregistrate în județele Sofia, 
Plovdiv, Burgas șl altele în des
fășurarea „Crosului 1300 m“ — 
noua inițiativă a clubului 
„Levski-Spartak* de angrenare 
a maselor de oameni ai muncii 
in mișcarea „Faceți sport pen
tru sănătate și longevitate" —, 
precum și alte acțiuni care 
contribuie la formarea cadru
lui organizatoric in vederea 
desfășurării activității In etapa 
a doua și a treia a Spartachia- 
deL

în etapa a doua, care va 
continua pină la sfirșitul anu
lui, va avea loc o nouă trecere 
în revistă a activității sportive, 
se vor organiza noi competiții 
in cadrul organizațiilor de pio
nieri șl tineret din școli și in
stituțiile de învătâmint supe
rior, în cadrul consiliilor pen
tru cultură fizică și sport 

tul, yachtingul, canotajul și 
tenisul. în acest sens, cuvintele 
ei sînt edificatoare : „Dacă nu 
aș fl practicat aceste sporturi 
nu aveam curajul și rezistența 
necesară unei ații de dificile 
croaziere*.

Pentru performanța ei, uni
că în istoria navigației sportive 
feminine, Krystyna Liskiewicz- 
Chojnowska a fost declarată 
cea mai bună sportivă poloneză 
a primăverii ”78.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • Selecționata Ar

matei Siriene, aflată tn turneu 
ta R. P. Chineză, a susținut un 
joc amical la Pekin, cu formația 
locală ,,1 August*. Baschetbaliștii 
chinezi au terminat învingători 
CU 98—65 (48—33).

CICLISM • Etapa a 4-a din 
Turul Iugoslaviei (Gorazda — 
Jahorina, 140 km) a revenit ru
tierului sovietic Said Guseinov, 
în 3h53:45. Sosit în același timp 
cu învingătorul, coechipierul său 
Aavo Pikkuus a trecut pe primul 
loc în clasamentul general, ur
mat la 37 sec de un alt ciclist 
sovietic, serghei Nikitenko 
o Campionatul Italiei, desfășu
rat la Odolo (în apropiere de 
Brescia), a fost ciștigat de Ple- 
rino Gavazzl — 253 km In 6h26, 
Pe locurile următoare, In același 
timp, Francesco Moser £1 Giu
seppe Saronni.

FOTBAL • Rezultate Înregis
trate In „Cupa de vară* : F.C. 
Kaiserslautern — Wacker Inns
bruck 3—1 (1—1) ; Odense B.K.
— Slavia Praga 1—3 (0—1) ; Pirin 
Blagoevgrad — Start Kristlan- 
sand 3—1 (1—0) ; Norrkoeping —

TURNEUL DE TENIS
DE LA WIMBLEDON

La Wimbledon au continuat 
întilnirile din cadrul primului 
tur al probei de simplu bărbați. 
Iată cîteva din rezultatele înre
gistrate : Gerulaitis (S.U.A.) — 
Ghiinthardt (Elveția) 6—2, 6—2, 
4—6, 6—1 ; Riessen (S.U.A.) — 
Fishback (S.U.A.) 6—1, 6—2,
6—2 ; Stewart (S.U.A.) — Way- 
man (Anglia) 6—4, 9—8, 6—3 ; 
Vilas — Smith 6—4, 6—3. 6—3 ; 
Ramirez — Dibley 9—7, 9—8, 
6—3 : Okker — O. Panin 6—8, 
6—3. 6—3, 6—2 ; Tanner — El 
Shafei 7—9, 1—6, 6—2, 9—7,
6—2. Simplu femei: Jausovec 
— Florența Mihai 6—3, 
Anliot — Thibault 6—4, 
Tomanova — Mottram 
6—4 ; Austin — Desfor
6—8. 6—4 ; Strachonova — Rey
nolds 6—1. 7—5.

6-1;
6—2 ;
6—1,
6—1,

CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL
A ÎNVINS

Victoria Argentinei, previzibilă 
in sălile presei Inci după pri
mul meci al Mondialului, a fost 
victoria formidabilei alianțe în
tre elanul echipei șl suflul fier
binte al tribunei, un suflu ca
pabil să dea realmente aripi. 
Vechea zicală „acasă te ajută șl 
zidurile* a fost confirmată din 
plin, aici, la Buenos Aires. De
altfel, la ultimele patru ediții ala 
„Mondialului" (si revenim In 
Europa, inlocuindu-l pe u cu o), 
au ciștigat trei din echipele gaz
dă — Anglia, R.F.G. și acum Ar
gentina, ceea ce explică faptul 
ci aceste turnee finale devin tot 
mai mult apanajul echipei orga
nizatoare, exprimind extraordina
ra dorință de victorie a amfitri
onilor.

Această scurtă introducere nu 
urmărește să minimalizeze victo
ria echipei lui Menotti, la care 
coeficientul terenului propriu mt 
depășește pe cei al altor ciști- 
gători și mal ales al clșttgătoa- 
rei de pe Wembley, victoria Ar
gentinei este, în primul rfnd, 
urmarea unul entuziasm fotbalis
tic greu egalabil, care a reușit 
să depășească numeroase obsta
cole dificile, printre care jocul 
cu Franța, penalty-ul Iul Deyna, 
meciul extrem de greu cu Bra
zilia șl mal ales celebra bară 
a Iul Rensenbrink din mln. »S 
al finalei.

Despre acest „mondial" vom 
mai vorbi, desigur. Pentru a 
rimtne In cadrul strict al post- 
cronicil vi propun un clasa
ment : cei al echipelor care au 
avut onoarea de a fuca toata 
cele șapte jocuri. Iati-l :
1. Argentina 7 S 1 1 15: 4
2. Brazilia 7 4 3 • 10: 3
X Italia 7 4 1 2 9: 4
L Olanda 7 3 2 2 15:10

CXasameniui pare deosebit

ti 
11 
» 

i t
____________,_____ _____ de 

rupestit'. deoarece oferi conturul 
celor patru.

ARGENTINA, chiar dacă ore 
un atac la fel de productiv ea 
șl acela ' •
bonificația 
bune cel 
frdar. K 
a avut .
din meciul cu Peru, _ 
și nimic n-au împiedicat Olanda 
si forțeze r" " ' 
jocurile cu Iran și eu Peru. A- 
jungtnd la spiritul ofensiv, “7 
buie să admitem ci Argentina 
l-a cultivat cu insistență. Iar 
faptul că actualii oampioni a« 
suferit cel mai mult foi meciul 
cu Franța confirmă tncă o dată 
ideea că francezii au reprezentat 
un frumos moment ofensiv tn 
istoria Mondialului.

BRAZILIA este singura ecMpi 
neînvinsă. Coutinho se mai poate 
prevala șl de argumentul că el 
a ciștigat moralmente așteptata.„ 
finală cu Argentina. Ia Rosario, 
Brazilia a avut efectiv cea mal 
buni apărare, s-a rotit cel mal 
elegant ta mijlocul terenului, dar 
a găsit greu drumul spre poartă. 
In ciuda invincibilității, 
buie si uităm că omul 
calificat Brazilia a fost... 
Iul Cardenosa. care a 
ocazie de gol greu de

al Olandei, primește 
unei apărări mal 

puțin prin prisma ei- 
adevărai ci Argentina 
beneficiul „kermezei" 

dar nimeni

spiritul ofensiv ta»

tre-

nu fre
care a 
spanio- 
ratat o 
pierdut.

S.K.Rapid Viena 3—1 (3—0) ;
Viena — Tatran Preșov 0—4 
(0—1) ; Young Boys Berna — 
B.K. Esjberg i—1 (1—0) ; Grass
hoppers Zilrich — B.K. Copen
haga 1—1 (0—0). • „Cupa Por
tugaliei* a fost cucerită de echi
pa Sporting Lisabona, care In 
rejucarea finalei a întrecut cu 
2—1 (0—0) formația F.C. Porto. 
Primul joc se terminase la ega
litate, 1—1 (după prelungiri).

GIMNASTICA e Competiția In
ternațională feminină desfășura
tă la Paris s-a Încheiat cu vic
toria echipei U.R.S.S. — 373,70 
puncte, urmată de formațiile 
Bulgariei — 367,40 p șl Franței — 
360,10 p. In clasamentul indivi
dual, pe primul loc s-a situat 
gimnasta sovietică Svetlana Groz- 
dova, cu 76 40 p.

VOLEI • Selecționata mascu
lină a U.R.S.S. a obținut a pa
tra victorie consecutivă în ca
drul turneului pe care-1 Între
prinde In Japonia. Jucînd în 
orașul Shizuoka, cu reprezentati
va niponă, voleibaliștii sovietici 
au terminat învingători cu scorul 
de 3—1 (—5, 6, 16, 9).

POIOIȘTII ROMANI ÎNVINGĂTORI
ÎN MECIURILE CU $.11. A. Șl AUSTRALIA

Marile competiții internațio
nale de polo ale sezonului — 
campionatul mondial de seniori 
și campionatul european de 
juniori — sînt întimpinate cu 
numeroase turnee și meciuri 
de verificare. Printre acestea 
din urmă se numără și întilnl- 
rile desfășurate ieri după-amia- 
ză in piscina Dinamo, unde au 
avut loc partidele România 
(juniori) — Australia (seniori) 
și România (seniori) — S.U.A. 
(juniori), in ambele Întreceri 
victoriile revenind echipelor 
țării noastre cu 6—5 (1—0, 2—2, 
3—1, 0—2) și, respectiv, 10—9 
(3—2, 2—3, 2—2, 3—2). Desigur, 
victoriile ne bucură, dar înainte 
de toate trebuie să subliniem 
reușita testelor, fiecare forma

_____________ ideea 
lui Garincha, Pele și 
trecut.
jucat peste așteptări, 
net turneul final bl 
i-a învins pe actualii

„FOTBALUL
Cineva spunea că Brazilia ea 
Paolo Rossi tai atac ar fl fost 
campioană mondială. Aceasta n« 
face decit si întărească 
că vremea ' ‘ ‘ "
Jalrzlnho a

ITALIA a 
A dominat 
prima fază, _____  .
campioni mondiali, a pierdut In 
mod nemeritat un punct tn me
ciul cu RJ'.G., a deschis scorul 
și a ratat numeroase ocazii in 
jocurile pierdute cu Olanda și 
Brazilia, dar nu a mai avut re
surse fizice pentru final. Da. s- 
semenea, noua manieră de joc 
a Italiei, orientată către un plus 
de ofensivă, nu se bucură de o 
eficace angajare a virfurilor, ta 
modul cursiv al Braziliei, ceea 
ce face ca Rossi și chiar Betteg* 
șd rămîni tn continuare izolați.

OLANDA reprezintă un fotbal 
care s-a dovedit mai viguros de
cit cel vest-german la capitolul 
regenerării. Deși fără Cruyff 
Olanda a fost mai aproape de 
titlu decit In *74 Brandts, Poort- 
vliet, frațH Kerkhof (acum titu
lari da drept) ți Nanlnga s-au 
dovedit a fi mal ușor de integrat 
tai mecanismul fotbalului total. 
Din păcate, Olanda a avut In fi
nală doi oameni nerecepitvi la 
vigoarea generală a echipei: 
Rensenbrlnk ți Rep. Poale că șl 
dispersarea olandezilor tn alte 
țări (Rensenbrink șl Ha an joacă 
tn Belgia. Neeskens în Spania. 
Suurbler în R.F.G„ Rep în Fran
ța) a contribuit ta urnirea difi- 
cOă < echipei. Oricum, Olanda 
est* pentru a dotsa oară conse
cutiv finalistă, ee*s ce exprimă 
energia deosebită * aoeoerulta, 
taur-* țari eu B milioana de 
locuitori.

In final, a idee dtn multa af-

13 POST-CRONICI LA FINALA
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(spre deosebire de echipele eu
ropene, venite direct după cam
pionate interne aspre), dar șl 
că a fost foarte bine instruită 
psihologic. Olanda a rămas pen
tru mine cea mai echilibrată 
echipă. Argentina, formația 
care a crescut de Ia joc la joc, 
atingînd apogeul exact cînd tre
buia, în finală*.

Traian Ionescu : „Dacă ar fi 
să sintetizez această finală, aș 
spune : o pregătire fizică la pa
rametri superiori, mijloacele 
pentru jocul în apărare necru
țătoare ; jocul colectiv în de
fensivă in suferință; Argentina 
a ciștigat datorită rezistenței 
superioare in regim de viteză și 
datorită hii Kempes ; Olanda 
rămîne o „mașină de fotbal* ; 
Happel n-a reușit să rezolve 
problema mijlocașului defensiv 
pentru Kempes. în prelungiri 
s-a observat o oboseală psihică 
șl fizică, atunci căzind mai 
mulți olandezi și mai ales Ne- 
eskens*.

Nicolae Proca : „Aș fi dorit 
să ciștige Olanda, pentru jocul 
ei complet de pină în finală. 
De aceea am șl mizat pe Olan
da. Duminică însă echipa mea 
„favorită* a comis unele greșeli 
în apărare, nereușind să stăvi
lească acțiunile individuale aitît 
de insistente ale lui Kempes*.

Ion Ionescu : „îmi pare rău 
de olandezi ! Cred că s-au epui
zat în grupa semifinală. N-au 
mai avut agresivitatea, vioiciu
nea de pină duminică seara. în 
schimb, Argentina 
mai bun joc al 
parcă pină acum, 
au meritat victoria 
fost mai proaspeți, 
la golul trei faza n-a pornit din 
ofsaid ? !... Știți însă care e 
partea interesantă a acestei fi
nale ? Europa a fost învinsă de 
un jucător crescut în campiona
tul Spaniei : Mario Kempes — 

a făcut cel 
ei, nebănuit 
Argentinienii 
pentru că au 
Nu știu dacă

ție avînd posibilitatea de a rula 
toți jucătorii, de a-și verifica 
formulele de tactici de atac și 
apărare. (D. ST.)

TURNEUL SELECȚIONATEI DE BOX 
A ARMATEI ITALIENE

în zilele de 4 și 8 iulie la 
Brăila și, respectiv, Constanța 
se vor desfășura două reuniuni 
internaționala de box cu parti
ciparea selecționatei Armatei 
italiene. în pruna gală, oaspe
ții vor întilni echipa Steaua, iar 
în cea de-a doua — formația 
clubului Farul Constanța.

DE FOO...
arest 
ccirtd 
7, e- 

pe cea de pe

tele pe care le sugerează 
„mondial" da nota *+, a 
finală s-a ridicat la peste 
pălind, credem, . _
Wembley. Este vorba de reabi
litarea șutului de la distanță, e- 
lement decisiv în configurarea 
ierarhiilor. Peru a eliminat Sco
ția cu cele două mari șuturi al* 
Iul Cubillas, Olanda a-a salvat 
tai meciul cu Scoția tn urma țes
tului lui Rep. Argentina a ciști
gat tn fața Franței in urma șu- 
tului-bombă al lui Luque, Haan 
l-a făcut k.o. pe Maier de la 
M metri, Brandts șl iarăși Haan 
atl taivln» Italia prin șuturi ,,ca 
pe timpuri", Brazilia a tncheiat 
cariera Iul Zoff prtn „bombele" 
lut Nelinho și Dirceu. Este evi
dent că ofensiva recurge tot mal 
mult la această armă uitată pen
tru a desface cazematele din 
careu. Să mai notăm, pentru a 
avea tabloul tactic complet : ma
joritatea țuterilor citați vin din 
linia a doua șl chiar a treia. No- 
llnho șt Brandts slnt ceea ce ar- 
genttnienii numesc atit de fru
mos „marcador de punta*.

FJ^-A. a decis. Cei mai bus» 
— Kempes. Pe locul doi — Rossi. 
Pe trei — Dirceu. Trei 
de atac, chiar dacă cei doi sud- 
ameriami vin din linia a doua. 
Din fericire, Kempes a ciștigat 
fel fitial și titlul de goleador. Ar 
fi fost penibil ca acest titlu să-l 
revină lui Rensenbrink, cel car* 
ar» patru penalty-urt ta actio 
«fin cinci poturi înscrise.

bl sftrțit, un cronicar argen
tinian afirma la sala preiei 
„Fotbalul de foc (al dăruirii 
fără limite, pasionant pînă la 
incandescență) a învins fotba
lul total*. Poate ci are drep
tate^

oameni

loon CHIRILX

jocul ei n-« 
aceasta la fel

„Am pierdut

golgeterui ediției, cel mai bun 
jucător ai turneului !...*.

Dumitru Nicolae-Nicușor: „O 
finală dirză, cu multe teme de 
meditație ! Olanda a atacat și 
acum după ce a fast condusă, 
ca în meciurile cu R.F.G. șt 
Italia, dar n-a mal reușit o iz- 
bîndă pentru că ‘ ‘
mai fost de data 
de exact*.

Tiberiu Bone : „___ ,____ _
pronosticul în repriza secundă, 
cînd Olanda a fost mai bună, 
dar a ratat mult Băieții lut 
Happel au trădat o mică obo
seală, ceea ce i-a împiedicat să 
mai facă jocul perfect de pînă 
atunci. Argentinienii au câștigat 
în prelungiri pentru că s-au ar- 
părat, atacind !“

Gheorghe Ola : „O adevărată 
finală l Un angajament caza 
m-a uluit Și un mare jucător 
care a decis rezultatul : Kem
pes ! Argentina a fost mal bu
nă în prelungiri. Olanda a pier
dut finala în min. 90 !“

Valentin Stănescu : „M-a im
presionat în mod special repri
za secundă, de un angajament 
extraordinar. Olandezii puteau 
cîștiga în min. 90. N-au avut 
însă șansă, n-au avut nici un 
portar ca Fillol, iar argentinie
nii au făcut cel mai bun joc al 
lor*.

Ion Motroc : „Regret că me
ciul nu s-a mai jucat și marți, 
chiar dacă ar fi fost același re^ 
zultat Valoarea individualități
lor argentinienilor a învins va
loarea echipei olandeze. In pre
lungiri, Olanda, obosită, a in
trat în eclipsă, Argentina a 
strălucit ! Finala lor ar trebui 
revăzută de mulți !...“

Aceasta a fost „fotografia* fi
nalei. Chiar dacă unele afirma
ții suportă corecturi, important 
este ca unele impresii să fie 
aplicate și fotbalului nostru, 
pentru ca „fotbaliștii noștri să 
nu mai rămînă telespectatori*. 
Iar noi să nu mai privim ma
rele fotbal ca neutri !...


