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în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, mierctlrî a avut loc 
ședința de închidere a Consfă
tuirii pe țară a oamenilor mun
cii din comerțul socialist, con
vocată din inițiativa și la indi
cația secretarului general al 
partidului.

Sosirea 
Ceaușescu 
entuziaste _______ .______ ____
goste și stimă. In fața Palatului 
sporturilor și culturii, care a 
găzduit, in zilele de 27 și 28 
iunie, lucrările Consfătuirii, nu
meroși participanți la lucrările 
acestei reuniuni, precum și ce
tățeni ai Capitalei l-au primit 
pe secretarul general al partidu
lui cu deosebită însuflețire, 
aclamind și ovaționind îndelung. 
Scandînd înflăcărate urări <le 
salut ei au dat glas atașamen
tului profund față de partid și I
secretarul său general, recu- i
noștinței fierbinți pentru grija 
permanentă pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o poartă dez- i
voltării multilaterale a țării, I
creșterii nivelului material și 1
spiritual al tuturor oamenilor. 
muncii din patria noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. |
precum și tovarășii Iosif Bane, I
Virgil Cazacu, Lina Ciobanu, 1
Constantin Dăscălescu. Ion 
Dincă, Janos Fazekas, Paul 
Niculescu, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Radulescu, Leonte 
Răutu iau loc in prezidiul șe
dinței de închidere a lucrărilor 
Consfătuirii.

în numele delegaților și in
vitaților, tovarășul Janos Fa
zekas a adresat secretarului ge
neral al partidului rugămintea ,
de a lua cuvintul în cadrul 
Consfătuirii pe țară a oamenilor 
muncii din comerțul socialist.

în aplauzele însuflețite ale 
miilor de participanți Ia Con
sfătuire a luai cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului a fost urmărită 
cu deosebit interes, cu deplină 
aprobare și satisfacție, fiind

tovarășului Nicolae 
a fost salutată cu 
manifestări de dra

„Trofeul Iugoslavia" la handbal masculin

IN PRIMUL MECI» ROMANIA —UNGARIA 21-19
In localitatea Sabac a Început 

marți turneul internațional de 
handbal masculin dotat cu „Tro
feul Iugoslavia". In partida inau
gurală, reprezentativa României a 
intilnit selecționata Ungariei, pe 
care a întrecut-o cu 21—19 (10—9). 
Au înscris : Bedivan 5, Durău 5, 
Mironiuc S, Stingă 3, Cheli 2 șl 
Palko 1 — pentru România, Ko
vacs 5, Molnar 4, Szilagy 4, Ken-

Inccpind dc mîinc, 
o atractivă

Inlrcccrc Feminina 
tic canotaj

REGATA
INTERNAȚIONALA

SNAGOV
Mîine, pe lacul Snagov ae va 

da startul intr-o tradițională și 
mereu spectaculoasă întrecere 
feminină de canotaj : Regata 
internațională Snagov. Ediția 
din acest an, care se desfășoa
ră sub semnul Campionatelor 
mondiale 
va reuni 
Bulgaria, 
Germani, 
România.

Ca de fiecare dată, concursul 
este așteptat cu interes. El pro
gramează vineri și sîmbătă în
treceri la următoarele probe : 
schif 4+1 rame, 2 vîsle, 2 fără 
cirmaci, simplu, 4 vîsle și 8+L 
La această importantă confrun
tare sportivă internațională, 
canotajul feminin românesc a- 
liniază cele mai în fonmă echi
paje, cîștigătoare ale ultimelor 
concursuri. Astfel, alături de 
sportive consacrate — Eleua O- 
prea, Florica Petcu, Aneta Ma
rin — vom putea urmări și pe 
reprezentantele „noului val", în 
frunte cu Olga Homeghi, Vale
ria Răcilă, Sanda Toma, Maria
na Zaharia.

din Noua Zeelaavdă, 
vîslașe și camere din 

Cehoslovacia, R. D. 
Ungaria, UJLS.S. și

pentru înfăptuirea 
ce le revin, a 
și . orientărilor for- 

secretarul general al 
de a asigura pcrfec-

subliniată în repetate rînduri cu 
aplauze puternice, entuziaste. 
Participanți! la lucrările Consfă
tuirii aclamă minute in șir 
pentru partid și secretarul său 
general. Răsună ovații și urale. 
Sînt toate acestea manifestări 
care exprimă recunoștința pen
tru inalta apreciere de care se 
bucură, alături de întregul 
popor, oamenii muncii din co
merțul socialist, precum și hotă- 
rîrea lor fermă de a acționa eu 
abnegație 
sarcinilor 
indicațiilor 
mulate de 
partidului, _____________
ționarea continuă a întregului 
comerț socialist — de stat și 
cooperatist — factor de bază al 
creșterii nivelului de trai al 
poporului, de a transpune nea
bătut in viață hotăririle Con
gresului al XI-Iea și Conferinței 
Naționale ale partidului spre 
binele și fericirea întregului 
nostru popor.

*
în prima parte a ședinței de 

dimineață au continuat dezba
terile generale asupra proble
melor înscrise pe ordinea de zi 

Consfătuirii.
După încheierea dezbaterilor 

generale, in deplină unanimita
te. a fost adoptată Rezoluția 
Consfătuirii pe tară a oamenilor 
muncii din comerțul socialist, 
amplu program de activitate a 
lucrătorilor din acest important 
sector al economiei noastre 
naționale pentru sporirea con
tribuției întregului nostru co
merț socialist — de stat și 
cooperatist — la realizarea poli
ticii partidului de dezvoltare 
cconomico-socială a țării, de ri
dicare continuă a nivelului de 
trai material și spiritual al în
tregului popor. Rezoluția urmea
ză să fie completată cu indica
țiile și recomandările făcute de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
cuvîntarea rostită la închiderea 
lucrărilor Consfătuirii, precum 
și cu propunerile și sugestiile 
formulate in cadrul dezbaterilor 
in plen și în cele 18 secțiuni 
de lucru.

yeres 4, Pali 1 și Kocsis 1 — pen
tru Ungaria. Au arbitrat Delallci 
șl Jurici (Iugoslavia). Intr-o altă 
partidă, U.R.S.S. a întrecut Polo
nia cu 25—24, cele mai multe go
luri fiind marcate de Belov 11 
(U.R.S.S.) și Kaluzinski 9 (Polo
nia). In meciul următor, echipa 
tării noastre joacă ;n compania 
Elveției.

Concursul republican de ambarcații

VETERANUL PETRE CEAPURA 
DIN NOU IMBATABIL!...

Miercuri, pe lacul Snagov, a 
luat sfirșit Concursul republican 
de ambarcații mici la canotaj. 
Principalele întreceri ale zilei 
au fost, desigur, finalele mari, 
care aveau să desemneze cele 
mai bune cinci echipaje din 
țară la probele de schif simpla 
și 2 rame.

Aliniațl la distanța de 2 000 
m de bătrinul „Turn" care mar
chează linia sosirii, canotorii de 
pe simpluri și-au Început cursa 
cu ambiții mari. Dar, cu fiecare 
baliză lăsată in urmă, cu fle
care sută de metri vîslîtă din 
răsputeri, ambițiile n-au putut 
înlocui buna pregătire, tehnica 
de a aluneca rapid și economi
co» pe apă. A cîștigat autori
tar, cu aproape trei lungimi de 
barcă, un virtuoz al vîslitulul, 
un schifist încă tînăr. profeso
rul de educație fizică Mircea 
Roman de la Liceul industrial 
nr. 2 din Hunedoara. Acum, ta 
rlndul lui, elev al prof. 
Zelinschi de la Clubul 
A.S.E.

Sergiu 
nautic

i.Rezultate : 1. Mircea
(C.N.A.S.E.) 7:30,0, 2. ____
Popa (Steaua) 7:39,1, 3. Gheorghe 
Miandiuc (Dinamo) 7:49,0, 4. Ște
fan Mlhaly (Dlnamo) 7:51,1, S. 
Petre Nedelcu (Dinamo) 8:09,2. 
Finala n : 1. Sever Șucan (Dlna
mo) 7:57,0, 2. Vaier Toma (Di
namo) 8:00, 3. Mihai Petru»
(C.N.A.S.E.) 3:10,0.

Roman 
Nicolae
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HOTARIRllt COMITETULUI FEDERAȚIEI

• In taberele din această vară se vor instrui 500 de 
tineri jucători • In luna august are loc recrutarea can- 
didaților pentru cursul intensiv de antrenori • In aten
ția forului de specialitate, reprezentarea la un nivel 
superior a fotbalului nostru în competițiile europene
A trecut ceva mai bine de o 

lună de la plenara comitetului 
F.R. Fotbal, in cadrul căreia 
au fost dezbătute o serie de 
probleme de importanță majoră 
privind dezvoltarea fotbalului 
românesc in viitorul apropiat 
și în perspectivă. Și este, con
siderăm. momentul de a consta
ta acum, după scurgerea unei 
perioade de timp — REPRE
ZENTÂND. DE FAPT. O ETA
PA INTERMEDIARA DE LU
CRU — ce masuri concrete au 
fost luate pe linia realizării ca
drului organizatoric corespun
zător unei reale redresări a fot
balului nostru. în această idee, 
cunoscind intențiile forului de 
specialitate de a folosi cit mai 
bine actuala pauză competitio- 
nală pentru traducerea în fapte 
a hotărârii plenarei F.R.F. din 
22 mai, ne-am adresat prira- 
vicepreședintelui Federației Ro
mâne de Fotbal, Nicolae Irimie, 
solicitîndu-1 să ne ofere unele 
detalii necesare stabilirii stadiu
lui actual de rezolvare a prin
cipalelor probleme referitoare 
la îmbunătățirea activității fot
balistice pe perioada 1978—80.

— Respectind o anumită prio
ritate in eșalonarea elemente
lor de structură a planului de 
măsuri, v-am ruga să 
biți, mai intîi, despre 
le întreprinse în sfera 
nifestare a „schimbului 
ne“.

ne vor- 
acțiuni- 
de 
de

nu
mii-

voimă 
sportive

— In primul rînd 
referi la cluburile 
școlare de inaliă performanță 
organizate pc lingă licee și 
școli generale, cluburi a căror 
înființare și consolidare sint 
prevăzute și in Programul de 
dezvoltare a activității de edu
cație fizică și sport pe perioa
da 1976—1980. Pentru înființa
rea acestora au fost constituite 
colective speciale compuse din 
reprezentanți ai C.N.E.F.S., 
F.R.F., Ministerului Educației și 
învățămîntului, care s-au de
plasat în cele 11 județe unde 
au fost prevăzute să funcțio-

Finala de schif 2 rame a adu
nat, de-a lungul balizelor, toa
tă suflarea lacului ! Și-au oprit 
pentru o clipă vîslitul caiaciștii 
și canoiștii aflați aici în pregă
tire, au ieșit dm răcoarea han
garelor chiar și marangozii, de 
la o vreme atît de ocupați cu 
repararea bărcilor. întrebarea 
era : vor rezista veteranul Pe
tre Ceapura și coechipierul său 
Gabriel Bularda ..noului val" ? 
Fostul campion mondial in 
proba de 2 + 1 nu numai că a 
„rezistat", dar a învins detașat 
tntr-o cursă In care cei rămași 
in urmă erau specialiștii aces
tei probe ! 
aproape 36 
desigur, de 
și printr-o _ . _
re. Apropiindu-se de linia so
sirii. cu un avans confortabil, 
uriașul Ceapura s-a uitat in
stinctiv către plutonul urmări
tor. „Noul val“ era departe de 
performanța internațională...

A învins — la cei 
de ani — animat, 
o mare ambiție, dar 
exemplară pregătl-

7:25,7, 5. Dinamo

Rezultate : 1. Dlnamo (Ceapura
— Bularda) 7:07,2, 2. Steaua (Za- 
gonl — Mereuță) 7:13,6, 3. Dina
mo (Simion — Grumezescu) 7:17,0, 
4, Steaua (Naumencu — Balojin)
— - - ...(Albeș — Arba) 
7:40,6. Finala II : 1. Steaua (Dona
— Nlmu) 7:21,3, 2. Steaua (Mor-

' ’ 7:23,0, 3. Steauacov — Molodoi) ___ ____
(Toma — Schenker) 7:24,4.

Vasile TOFAN

unor prob’e- 
procesul de 

pentru inter- 
necesară in-

neze aceste unități și. împreu
nă cu organele locale, s-au sta
bilit concret o serie de măsuri 
vizind : constituirea claselor de 
fotbal, rezolvarea 
me referitoare la 
lnvățâmlnt, localul 
nat, baza sportivă 
struirâi. în prezent s-au dat 
peste tot examene de admitere 
(care au stirnit mult interes în 
rândul elevilor), au fost încadra
te corespunzător clasele a 
IX-a, astfel că de la 13 septem
brie una dintre cele mai im
portante hotăriri ale comitetu
lui F.R.F. va prinde viată.

în aceeași idee, a școlarizării 
in unități specializate a celor 
mai talentați copii, F.R.F. a 
organizat și o largă acțiune de 
selecție pe întreg cuprinsul 
țării, în urma căreia au fost 
reținuți aproximativ 500 de ti
neri fotbaliști, care vor fi su
puși unui program de instrui
re, în vara aceasta, în cadrul 
a cîtorva tabere organizate de

Interviu consemnat de 
Mihai IONESCU

(Continuare In paq. 2—3)

De duminică, in Capitală

„CUPA EUROPEI"
LA PENTATLON MODERN
• Olimpia București va reprezenta țara noastră • Pen- 
tatloniștii români vizează o poziție fruntașă în clasament

Dumitru Spîrlea, unul dintre componenta de bază ai formației 
Olimpia București, pregătindu-se---- *— -------;l'
Europei",

De duminică și pînă la 6 
iulie, unii dintre cei mai buni 
pentatloniști de pe continent 
se vor afla in întrecere, pe 
bazele sportive ale Bucureștiu- 
lui, în cadrul competiției pe e- 
chipe dotată cu „Cupa Europei" 
care este, de fapt, o cupă a 
campionilor europeni.

între competitori vor fi, de
sigur, și reprezentanții țării 
noastre, concurenții de la Olim
pia București, campioana na
țională : Dumitru Spîrlea, ac
tualul lider al pentatloniștilor 
români. Constantin Călina, Iu- 
liu Galovid și Ștefan Cozma. 
Ei vizează o poziție fruntașă 
în clasamentul competiției eu
ropene.

întrecerile de la București 
reprezintă a patra ediție a „Cu
pei Europei" (primele două au 
avut loc la Warendorf. în R. F. 
Germania, iar a treia anul tre
cut, la Lvov, în U.R.S.S.). 
Pentatloniști! noștri au reali
zat cel mai bun rezultat în 
1977, la Lvov, cînd s-au clasat 
pe locul patru, la o mică di
ferență de podiumul de pre
miere. Un loc pe podium este, 
de fapt, ceea ce și doresc să 
realizeze acum, în Capitală, 
sportivii de la Olimpia.

Anul acesta, pentatloniști!

IJoi 29 iunie 1978

De inline, la poligonul Tunari,

n

DE MAP.E INTERES
O nouă competiție internațio

nală de tir, care se anunță deo
sebit de interesantă 
loarea invitaților, va 
tă vineri, sîmbătă și 
de poligonul Tunari 
rești. „Cupa Steaua", organiza
tă de clubul sportiv al armatei 
și de federația de specialitate, 
va fi onorată de prezența unor 
trăgători de valoare, bine co
tați pe plan european și mon
dial. cum ar fi V. Stolîpin și 
V. Vlasov (Ț.S.K.A. Moscova), 
V. Hurt și v. Hyka (Dukla Pra- 
ga) sau R. Dutkowiak (Legia 
Varșovia). La întreceri au fost 
invitați și țintași români care 
au realizat rezultate ridicate în 
ultimele competiții, astfel că la 
acest concurs se va întîlni tot ce 
are mai bun la această oră tirul 
românesc. în această perspecti
vă, un interes deosebit vor trezi 
întrecerile de pistol liber, pistol 
viteză și pistol calibru mare, 
ca și concursurile de pușcă li
beră șl standard, 60 fc. Vor fi 
alcătuite clasamente individua
le și pe echipe, formația situată 
pe primul loc intrind în pose
sia „Cupei Steaua".

prin va- 
fi găzdui- 
dum iniei 

din Bucu-

pentru întrecerile din „Cupa 
Foto : Dragoș NEAGU

noștri fruntași, după ce s-au 
clasat pe locul III la Paris, Ia 
campionatele internaționale ale 
Franței, au înregistrat un du
blu succes la Roma. în capi
tala Italiei ei au cîștigat, pe 
echipe, competiția dotată cu 
„Cupa țărilor latine" și s-au 
clasat pe primul loc în Cam
pionatele internaționale. Aceste 
reușite au stimulat și mai mult 
pe cei patru pcntatloniști, care 
șl-au desfășurat programul de 
pregătiri la un nivel calitativ 
superior. Iar pentru a înțelege 
ce înseamnă pregătirea unul 
pentatlonist trebuie să spunem 
că ea se exprimă printr-o co
tidiană risipă de efort, în ca
drul a două sau chiar trei lec
ții de antrenament, de mare 
intensitate și volum. Nu mai 
puțin dificilă este însăși parti
ciparea la un concurs de pen
tatlon modem, care constituie 
un sumum de cinci competiții, 
îngemănate într-una, la călă
rie, scrimă (spadă), tir (pis
tol viteză), înot (300 m liber) și 
cros (4 000 m) ! Pentatlonul mo
dem este, deci, un sport al 
sporturilor, al a-devărului, un

Romeo VILARA

(Continuare in pag. 2—3)



Lansați in întrecerile „DAC IADEI"

4500 DE KILOMETRI DE CROS
PENTRU 0 VICTORIE PE... 2000 m

"Pe stadionul A.S. Metalurgistul 
Cugir, arbitrul fluierase sfîrșitul 
primei reprize a meciului de fotbal 
dar publicul din tribune — en
tuziast, parcă mai numeros decît 
de obicei — rămăsese locului, 
captivat de un spectacol inedit: 
„Cursa celor mai buni alergători 
ai Cugirului — cursa sportivilor 
lansați în competițiile de cros ale 
„Daciadei" — cursa speranțelor..." 
— repeta in difuzoare crainicul 
stadionului. O duzină de tineri 
zvelți, în echipament nou-nouț, se 
lansase pe pista de zgură. Și 
emoțiile lor nu erau mai mici, 
parcă, decît în confruntările marii 
competiții naționale. O duzină de 
băieți sănătoși și viguroși — cei 
mai buni dintre cei buni, cîști- 
gătorii — erau prezentați oficial, 
ca sportivi, colegilor lor, profe
sorilor, publicului, care-i răsplă
teau cu aplauze și încurajări. 
„Haide, Chițulescule !". în frun
tea plutonului se afla Constantin 
Chițulescu, elev la Grupul șco
lar industrial nr. 1, proaspătul 
campion național al „Daciadei" 
la cros, categoria 14—19 ani.

Cele două ture de stadion au 
constituit, poate, cea mal fru
moasă secvență din drumul par
curs de Chițulescu spre afirmare. 
Turele învingătorului.

Ne-am aflat în preajma sa du
pă trecerea liniei de sosire. Nu 
știa ce să facă anume : să-i salu
te pe oamenii din tribune, să 
răspundă zecilor de întrebări, sau 
să... alerge ! Ar fi vrut, parcă, să 
alerge în continuare, să-și ascun
dă lacrimile bucuriei.

— De unde-i băiatul ? — se au
zi o voce stăruitoare. «De unde 
ești, Chițulescule ?...

— Din... Uri câni : tata-1 me
canic la mină...

— Cum ? Nu-i al nostru 7 —
întrebă nedumerit un om cu tim- 
ple cărunte...

— E al nostru ! — se repezi „ofi
cialul- care îl însoțea, îmbrăcat 
în trening. Aflăm că-i antrenorul 
lui Chițulescu, prof. Vasile Lupu, 
cel care l-a crescut pe campion, 
care le-a dat aripi tuturor băieți
lor ce se perindau prin fața pu
blicului.

— M-am născut Ia Urîcani — 
completează Chițulescu — dar de 
doi ani sînt cugirean. Și am 
să rămîn. Voi merge la toamnă 
la Politehnică, la Timișoara, dar 
tot aici mă întorc. La Cugir, la 
întreprindere...

A povestit apoi cum a fost la 
finală, la București. Antrenorul îl 
ajuta cu amănunte, cu explicarea

JOCURILE BALCANICE DE ATLETISM
Intr-un interval de 6 ani (Iz

mir 1972, Ankara 1978), federa
ția turcă de atletism va fi pen
tru a doua oară gazdă a între
cerilor atletiior din Balcani, a 
celor mai tineri dintre ei, Ju
niorii și junioarele. în vederea 
Jocurilor Balcanice, programa
te la sfîrșitul acestei săptămîni, 
pe stadionul „19 mai“ din capi
tala Turciei, atleții noștri s-au 
pregătit cu sirguință, sperînd să 
realizeze rezultate de valoare 
și să cucerească cit mai multe 
titluri de campioni balcanici. 
Anul trecut, la București, pe 
Stadionul Republicii, sportivii

CORESPONDENȚI N0S.TRJ
CUPA METALURGISTU- 

la Zlatna. In cadrul „Da
ciadei" s-au desfășurat între
ceri la cros, fotbal și handbal, 
la care au luat parte peste 300 
de tineri și tinere de la
I.M.M.N.  Echipa Atelierului 
mecanic a învins la fotbal, iar 
cea a Atelierului metalurgic a 
cîștigat la handbal • PE MA
LUL LACULUI CIRIC, din a- 
propierea lașului, se conturea
ză un frumos complex spor
tiv. Intr-o clădire amenajată 
prin munca patriotică a mun
citorilor de la întreprinderea 
de rețele din Iași, sînt săli 
de șah, tenis de masă, haltere, 
iar în preajma clădirii se lu
crează la finisarea terenurilor 
de volei, tenis de cîmp, mini- 
baschet și o pistă de popice 
• DUMINICA CULTURAL- 
SPORTIVA la Brănești (jud. 
Dîmbovița). La întrecerile spor
tive au participat peste 300 de 
tineri din comunele Vlădeni, 
Văcărești, Dobra, Gura Vul
cani, Frasin. Fieni și Pucioasa 
G DOUA COMPETIȚII TRADI
ȚIONALE la Brăila: „Festiva
lul handbalului brăilean" re
zervat fetelor, la care au luat 
parte echipe ale școlilor ge
nerale, liceelor industriale și 
agro-alimentare, precum și ale 
asociației Voința Brăila și clu
bului sportiv școlar, și „Spar- 
tachiada comerțului", rezerva
tă lucrătorilor din acest do
meniu — în program figurînd 
întreceri la popice, volei, tenis 
de masă, precum și un con
curs profesional de viteză și 
îndemînare <b O SALA 
SPORT 
nastică) 
sință în 
(județul 
pusă la 
6000 de 

DE 
(pentru jocuri șl gim- 
a fost dată in folo- 
tabăra de la Bucșoaia 
Suceava). Sala va fi 
dispoziția celor peste 

elevi, care vor veni in

tacticii aplicate. Și nu uita pro
fesorul Vasile Lupu să vorbească 
celor prezenți și despre celelalte 
speranțe ale sale : Ion Vodă, Ion 
Munteanu, Ion Grozea, Violeta 
Cătană, Aurelia SamoUescu, alții 
și alții...

Care reporter, în fața acestui 
subiect, nu și-ar fi pus întrebă
rile : unde și cum a crescut cam
pionul ? Și iată-ne după răs
puns la Grupul școlar industrial 
nr. 1, această pepinieră de mun
citori cu înaltă calificare pentru 
întreprinderea metalurgică din 
Cugir. Este o școală nouă, im
punătoare. In curte găsim — cu 
toate că este zi de duminică — 
forfotă mare : se fac gropi în 
planșeul de beton, se ridică stil- 
pi metalici, cîteva echipe de ti
neri cară pămînt »Ne-ați găsit 
în plin șantier — explică directo
rul ing. Gheorghe Racolțea. Școa- 
la-i nouă și încă n-am terminat 
cu construcțiile. Abia a fost dală 
în folosință sala de sport, acum 
amenajăm terenurile și vrem să 
fie repede gata că... ne arde buza 
după ele". Vizităm sala — o con
strucție splendidă — dotată „cum 
scrie la carte-. „N-am crezut că 
o să ajungem să avem așa mîn- 
drețe — spunea șeful catedrei de 
educație fizică, prof. Tănase Gro
zea. Dar o avem. Și vom dovedi 
prin rezultatele pe eare le vom
obține cit este de utilă...".

Stăm de vorbă cu prof. Vasile
Lupu, „pe teren propriu", — cum 
spune dînsul. Nu așteaptă să-i
punem prea multe întrebări. „Da
că avem ceva succese, să știți 
că n-au venit din senin. Să mă 
refer la atletism : sportivii noștri 
care aspiră la afirmare aleargă 
cel puțin 130 km pe săptămînă. 
Chițulescu a alergat, in vederea 
acestui succes, 4 500 kilometri 
pe terenurile de sport, pe cără
rile pădurilor din jur, pe dmp. 
Mișcarea in aer liber constituie 
începutul în activitatea sportivă. 
Cu asta am pornit și noi la drum. 
Și sîntem siguri că locul ocupat 
de Chițulescu la finala „Daciadei* 
nu va rămîne un succes singu
lar..."

Urmărindu-i pe elevii prof. Va
sile Lupu pe stadionul din Cugir, 
rememorînd succese obținute de 
tinerii din acest oraș și în com
petițiile de schi și șah ale „Da
ciadei", încercăm sentimentul că 
un stol de rîndunici anunță „pri
măvara sportivă cugireană" ca o 
certitudine.

Viorel TONCEANU

£5

români au dștigat 16 titluri. 
Dintre campionii anului trecut, 
5 se vor afla și acum In în
trecere : Otilia Șomănescu — 
100 m, Cristina Cojocaru — 800 
m, Elena Marinescu — înălți
me și pentatlon, Adrian Miklos 
— 800 m și Adrian Proteasa — 
înălțime.

Iată insă lotul care a făcut 
deplasarea la Ankara : FETE : 
100 m/200 m : Otilia Șomănescu, 
Lucia Negovan, Cristina Po
pescu; 400 m : Mititica Junghia
ta, Sica Bunea ; 800 m/1500 m : 
Eugenia Nicola, Ana Nagy

$

tabără în această vacanță de 
vară • PE UNA DIN ALEILE 
DE SUB TÎMPA, din Brașov, 
se conturează noua bază spor
tivă complexă a cooperatorilor. 
La terminarea construcției, co
operatorii brașoveni vor avea 
la dispoziție, printre altele, o 
arenă de popice, un teren po
livalent bituminizat, terenuri 
de tenis • UN CONCURS DE 
BĂRCI CU RAME a fost or
ganizat la Liceul de marină 
din Galați pe distanța Brăila— 
Galați. Competiția a fost cîș-
tigată de Liceul de marină
Brăila, pe locurile următoare 
clasîndu-se Liceul de marină
Constanța, Liceul de marină
Galați, Liceul de marină Giur
giu și Liceul de marină Orșo
va • CAMPIONATUL DE JU
NIORI AL JUDEȚULUI ILFOV 
LA HANDBAL, a cărui fază 
finală s-a desfășurat la Giur
giu. și la care au participat 
zece echipe, a fost cîștigat de 
echipa de băieți din Brănești, 
iar la feminin de echipa Li
ceului industrial din Oltenița 
• ETAPA JUDEȚEANĂ A 
CAMPIONATULUI DE OINĂ a 
revenit formației școlii gene
rale din Ceamurlia (județul 
Tulcea), antrenată de profeso
rul Petre Ian cu • LA LICEUL 
„HORIA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN" 
din Alba Iulia s-a dat în fo
losință, într-un cadru festiv, 
o nouă sală de sport. Aceasta 
este cea de a treia din acest 
an, după cele de la liceele in
dustrial nr. 1 din Cugir și ma- 
tematică-fizică din Sebeș și 
cea de a șasea din ultimii trei 
ani în județul Alba.

Relatări de la: L Ponoran, 
AL Nour, M. Avanu, N. Cos- 
tin, L Mîndrescu, C. Gruia, T. 
Siriopol, D. MoTaru-Slivna, C. 
Pom pil iu. I. Valentin.
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La Roma, la „Trofeul Navigli“,

CARMEN BUNACIU A LUAT UN START
PROMIȚĂTOR ÎN PERSPECTIVA C. M.
Trei înotătoare românce, repre- 

zentînd clubul sportiv Dinamo 
București, Carmen Bunaciu. Anca 
Miciăuș și Mihaela Coștea, au 
participat, la Roma, la tradițio
nalul concurs „Trofeo Navigli", 
aflat la cea de a 13-a ediție. 
Avînd o comportare bună, spor
tivele românce s-au clasat pe 
locuri fruntașe, performanțele 
cele mai valoroase fiind obținute 
de Carmen Bunaciu, care a cîști
gat probele de 100 m și 200 m 
spate. De remarcat faptul că în 
clasamentul pe echipe Dinamo 
București a ocupat locurile 1—2 
(33 p), la egalitate de puncte cu 
San Donato din Roma, și înain
tea altor 23 de formații din Un
garia, Franța, R. D. Germană și 
Austria.

Cîteva amănunte privind parti
ciparea înotătoarelor noastre la 
acest concurs ne-au fost furniza
te de antrenoarea Cristina Șop- 
tereanu: „Ne-am prezentat la 
Forro I tali co după o perioadă de 
pregătire nespecifică, scopul parti
cipării fiind, în principal, verifi
carea potențialului la startul an

„Topul SPORTUL"

la Slatina
ELEVII DE LA LICEUL „ION MINULESCU"- 
LOCUL IV iN CLASAMENTUL GENERAL

aproape necu 
planul dîrze 
acești junior 
note mari, la 
și tactică ei 
învățat.

Cu toate a<
într-o zi mai puțin capri

cioasă a acestui început de 
vară, „Topul SPORTUL" a fă
cut popas la Slatina. Pe sta
dionul din vecinătatea Oltului, 
colectivul clasei a IX-a B a Li
ceului „Ion Minulescu" era gata 
pentru acest concurs-test. 
„Topul 7 O idee excelentă — au 
remarcat profesorii și antreno
rii aflați pe stadion, nu numai 
cei specializați în atletism — 
eare a impulsionat interesul 
școlarilor pentru cea mai ac
cesibilă dintre ramurile de 
sport".

Cadrul de desfășurare a 
„Topului", dintre cele mai bune: 
un sector de sărituri bine în
grijit, elevi și eleve într-o ți
nută sportivă ireproșabilă. (în

ALE JUNIORILOR
Turnezi ; 100 mg: Elena Aflorii; 
înălțime : Elena Marinescu.
Cristina Ivașcu ; lungime : Ma- 
rioara Giurge, Cornelia Moisei 
disc : Maria Badea ; suliță : 
Doina Maxim ; BĂIEȚI : 100
m/200 m : C. Ivan, N. Bancov, 
B. Sindilar ; 400 m : T. Buciu. 
V. Dumitrescu, Gh. Petre ; 800 
m : Ad. Miklos, V. Gagiu ; 1500 
m/5000 m : Al. Chiran, G. Mar
ko, P. Levițchi ; 110 mg : M. 
Bogdan, A. Tartă ; 400 mg :
Șt Hari, C. Irimescu; înălțime: 
D. Altou. Ad. Proteasa. Gh. Mal
tei ; prăjină : I. Grumăzescu ; 
lungime : Gh. Cojocaru. S. Ri- 
zea; triplu : M. Ene. T. Goîa ; 
greutate : S. Tirichiță ; disc: D. 
Grasu. M. Bîră : ciocan : Gh. 
Covaliuc. M. Roman ; suliță : 
Em. Floroiu.

-------------i IIIM1 ------------------------------------------  

CONSFĂTWIfiE ȘÎIINlIf ICĂ 
LA TIMIȘOARA

In cadrul acțiunilor organizate 
sub egida marii competiții spor
tive naționale „Dociada” prin gri
ja Centrului metodologic de studii 
și documentare al Consiliului ju
dețean pentru educație fizică ți 
sport Timiș, s-au desfășurat lu
crările unei consfătuiri științifice 
la care au participat cadre di
dactice din învățămlntul superior 
din aproape toate centrele uni
versitare ele țârii, antrenori, me
dici, cercetători, activiști sportivi.

Abordarea unor teme de mare 
actualitate pentru cercetarea știin
țifică a mișcării sportive, ca 
„Evoluția indicilor motrlel ți 
morfologici la studenți" sau „Mij
loace ți metode rapide de dez- 
obosire aplicate la sportivii de per
formanță" au determinat dezba
teri interesante, care ar putea fi 
definite drept contribuții la îm
bunătățirea generală a educației 
fizice în învățămîntul superior ți 
a pregătirii sportivilor de perfor
manță.

Consfătuirea a avut un pro
nunțat caracter de lucru și a 
subliniat necesitatea intensificării 
muncii de cercetare in educația 
fizică din învățămîntul superior, 
depășirii stadiului constatativ al 
cercetării, în favoarea unor ac
țiuni concrete de modernizare, de 
sporire a eficienței predării edu
cației fizice. S-a demonstrat șl 
eu acest prilej că numai impri- 
mlnd cercetării mal multă pro
funzime, mai multă vigoare, un 
mai accentuat caracter practic se 
poate îmbunătăți potențialul bio
logic al tineretului studios, poate 
crește contribuția cercetării la 
ridicarea performanței sportive. 
(Ion OARGA, coresp.). 

trenamentelor ce vor fi efectua
te pină la campionatele mondiale. 
Evoluînd într-o companie valo
roasă, sportivele românce și-au 
îmbogățit experiența competițio- 
nală internațională, atît de im
portantă în obținerea performan
țelor la marile concursuri. Ori
cum, cele trei fete au dovedit po
sibilități remarcabile pe care le 
vom mai testa cu prilejul cam
pionatelor naționale și al Balca
niadei".

Rezultatele înotătoarelor român
ce la concursul amintit: Carmen 
Bunaciu: locul I la 1W m spate
— 1 .*03,50; locul I la 200 m spate
— 2:19,57; Anca MlcUtaș: locul III 
la 200 m delfin — 2:20,26 (a cîști
gat Cristina Quintarelli — Italia 
cu 2:17,62). locul 4 la 100 m del
fin — 1 :06,66 (a cîștigat Cinzia 
Savi-Scarponi — Italia cu 1:02,83); 
Mihaela Coștea: locul 2 la 400 m 
mixt — 5 .*98,13 (a cîștigat Gabrie
la Verraszto — Ungaria cu 5:01,95); 
locul 6 la 200 m mixt — 2128.26 
(a dștigat Gabriela Verraszto cu 
2 ±2^9).

contrast, din păcate, apariția în 
îmbrăcăminte de stradă a prefe’’ 
Victor Culca, tocmai cel care 
avea să prezinte clasa la „Top").

Asistați de profesorii Emil 
Constantinescu, inspector de spe
cialitate al Inspectoratului șco
lar județean, Constantin Prede- 
țeanu, directorul Clubului spor
tiv școlar din Slatina și de 
Constantin Ghițescu, secretar al 
C.J.E.F.S., dăm semnalul de 
începere. Sar mai întîi fetele. 
Sar cu multă ambiție, trădînd 
— cele mai multe — aptitudini 
pentru atletism. După o „bă
taie" foarte sigură. Mioara An
drei realizează 3,66 m. Avea să 
fie cea mai bună săritură a 
cbasea la prima încercare.

Profesorul Culea nu se de
clară mulțumit : „Fetelor ! în
cercați mai mult. în toamnă, a- 
mintiți-vă bine, nici una n-a 
sărit sub 3 metri...". Era un a- 
pel care viza mai ales o aten
ție sporită la „bătaia" pragului, 
carență — din păcate — a- 
proape generală.

A urmat a doua încercare. 
Mioara Andrei a înțeles ape
lul profesorului. S-a corectat : 
3,73 m. cu 7 centimetri mai 
mult Totași, recordul clasei a- 
vea să-1 stabilească Ecaterina 
Palița. cu 4,07 metri.

Clasamentul primelor 10 : 1. 
Ecaterina Palița 4,07 m, 2. 
Mioara Andrei 3,73 m, 3. Ioana 
Vidu 3,68 m, 4. Mariana Manea 
3.36 m, 5. Angela Tițoiu 3,28 
m, 6. Simona Barbu 3,22 m, 7. 
Cristina Mann 3,20 m, 8. Vio
leta Tănase 3,11 m, 9. Floren

CAMPIONATE • COMPETIȚ
START IN TURNEUL 

INTERNAȚIONAL DE ȘAH 
DE LA SATU MARE

La Satu Mare a început cea de 
a 3-a ediție a turneului interna
țional de șah „Someș — 1978", 
la care iau parte 14 jucători din 
șase țări. Tragerea la sorți a dat 
următoarea ordine a concurenților 
pe tabela de concurs : 1. Biriescu,
2. Bohosian (Bulgaria), 3. Armas 
(Cuba), 4. Follert, 5. G. Szabo, 6. 
G. Muller, 7, Kaposztasz (Unga
ria), 8. Bușu, 9. Dobosz (Polonia), 
19. L Fischer, 11. Ungureanu, 12. 
Banas (Cehoslovacia), 13. Kluger 
(Ungaria), 14. Ilijin.

In prima rundă s-a înregistrat 
și prima surpriză. Maestrul inter
național Em. Ungureanu a fost 
învins de A. Follert, într-o par

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA PRONOEXPRES DIN 28 
IUNIE 1978. Extragerea I: 17 » 
5 11 43 19; extragerea a n-a: 12 
13 31 4 21 10. FOND TOTAL DE 
CIȘTIGURI : 1.012.150 lei, din care 
373.656 lei report la categoria L

CIȘT1G URILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE PRONOEXPRES 
DIN 18 IUNIE 1978. Cat. 2: 1,75 
variante a 15.000 lei sau la ale
gere 1 excursie de 1 loc In B. P. 
Bulgaria — R.S.F. Iugoslavia sau 
de 2 locuri in R. S. Cehoslovacă 
— R. P. Ungară — Austria sau 
în R. P. Polonă și diferența in 
numerar; cat. 3: 15 variante a 
5.896 lei; cat. 4: 78,25 a 1.130 lei; 
cat. 5: 178 a 497 lei; cat. 6: 
5.694,25 a 40 lei. Cat. A: 3 variante 
100% a 50.000 lei sau la alegere 
o excursie de 2 locuri în R. P. 
Bulgaria — R.S.F. Iugoslavia sau

Pe marginea acțiunii de

a boxerilor junio

NOTE MARI LJUDÎ
CORIGENTE LA DEE

Obiective competiționale de 
primă mărime îi așteaptă pe 
tinerii pugiliștî români în viito
rul apropiat sau mai depărtat. 
Ne referim îndeosebi la tra
diționala întrecere internațio
nală „Turneul Prietenia", care 
va avea loc luna viitoare în lo
calitatea Ivanovo din Uniunea 
Sovietică, și la campionatele 
mondiale pentru tineret din 
1979.

După frumoasele rezultate 
obținute de tinerii pugiliștî din 
țara noastră la recent încheia
tele campionate europene de 
la Dublin, este normal să ne 
așteptăm ca și la celelalte două 
mari competiții internaționale 
«noul val" al boxului românesc 
să obțină succese de prestigiu. 
Pentru împlinirea acestui obiec
tiv, federația de specialitate a 
organizat o amplă acțiune de 

3

depistare și 
mente ț-'ent: 
țină îr'Wiito 
Amplificând 
anul acesta f 
tului de juni 
neret a fed< 
zilele trecute 
gale de selec 
invitați boxe 
treaga țară.

De la ince; 
foarte mulți 
rești slab pre 
punct de ved 
lor au fost 
neconcludentc 
rînd, cu cite 
bile (G. Ruși 
Giurcă — B
— Dinamo, I 
limfrla Buci 
un loc în loti
dese ’dișsuri 
ța mijioacelo 
primesc 
mijloacele

tina Dumitru 3,07 m, 10. Emilia 
Popescu 2,95 m. Media : 3,35 
metri. Locul 9 in clasamentul 
general al „Topului". Iar Eca
terina Palița, poziția a 7-a la 
„individual"..,

Ce vor face băieții 7 Chiar 
din primă încercare ei s-au 
străduit să-și... reabiliteze co
legele. Costel Angbel a sărit 
4,83 m, apoi Constantin Ghitniș 
4,91 m, pentru ca Viorel Sanda 
să stabilească recordul clasei, 
cu 4,97 m. Rezultatul primilor 
10 elevi : 1. Viorel Sanda 4,97 
m — locul 8 la „individuale" in 
„Top", 2. Ovidiu Șerban 4,93 m, 
3. Constantin Ghimiș 4,91 m, 4. 
Mircea Liciu 4,87 m, 5. Costel 
Anghel 4,83 ni, 6. Ionel Citu- 
ran 4,66 m, 7. Iulian Cioantă 
4,65 m, 8. Ionel Ciucă 4,63 m. 
9—10. Mircea Gurău și Dorin 
Dănci ulescu 4,58 m. Media ge
nerală, firește, superioară fete
lor : 4,76 metri. Locul IV pe 
tară.

Clasa, aparțiuind unei unități 
de invățămiut eu bune dotări 
pentru sport (spații pentru atle
tism și jocuri, o sala de gim
nastică, una dintre cele mai 
frumoase din oraș) ar fi putut 
obține rezultate și mai bune. 
Firește, cu condiția ea probele 
atletice să fi fost mai des pro
gramate. Or, din cele relatate 
de multe eleve „asemenea con
cursuri n-am organizat cu clasa 
decît de vreo două-trei ori în 
tot cursul anului". Prea puțin, 
desigur, fapt reflectat șl in a- 
cest „Top".

Tibeiiu STAMA

te desigur și 
parte dintre i 
se întrevadă 
progres : V. : 
E. Giurcă (B. 
su (B.C. Gala 
mo), M. Ni 
Buc.), D. Vi 
Șt. Dincă (1 
Bălan (B.C. 
(Rapid). Ei ș 
selecționați 
mari comae 
reale posibil 
perform anțelo 
muncească se 
cu dăruire ț 
de antrenorii 
rea că prezer 
nai este o oi
sportiv. Nun 
lor poate fi 
mîndria

„CUPAE
(Urmare

sport în care 
căuta !

Spîrlea și c 
ducerea dire< 

To 
campion al 
sufletist al 
efectuat, fâr; 
mente la fiec 
ramuri ale 
nînd accent 
prioritară (d<

tidă încheiată sub semnul unei 
acute crize de timp. Celelalte re
zultate au fost remize : liîriescu 
— Ilijin, Bohosian — Kluger, Sza
bo — Fischer și Kaposztasz — 
Bușu. Partida Armas — Banas s-a 
întrerupt într-o. poziție egală, iar 
cea dintre Muller și Dobosz s-a 
amînat.

CONTINUA SELECȚIA 
BOXERILOR PENTRU 

LOTUL OLIMPIC
HUNEDOARA, 28 (prin telefon), 

în sala „Constructorul" din loca
litate a început un nou turneu 
de selecție pentru lotul olimpic 
de box al țării noastre. La între
cere sînt prezenți 69 pugiliștî din 
16 cluburi și asociații sportive eu 
secții de box. Prima reuniune, 

disputată în ft 
meros șl entu 
prezenți cîteva 
te, în cursul 
multă risipă 
meciurile galei 
tașat confrunt 
Florian Jurcuț 
și Constantin 1 
structorul Hu 
primul, cu o 1 
tă a ringului, 
tea în favoare 
rici (Metalul : 
la puncte, du; 
braț, pe Ion ( 
beta Tr. Sever
al țării, ,^em 
Turei (Voința 
întrebuințat se 
păși 
(A.S.A.
VLAD

1CC-J-:

în R. S. Cehoslovacă •— R. P. 
Ungară — Austria sau in R. P. 
Polonă șl diferența în numerar; 
cat. B: 21 variante a 1.000 lei; cat. 
C : 81,25 a 250 lei ; cat. D : S.3S0.50 
a 60 lei. Cîștigurile de categoria 
A a 50.000 lei fiecare sau la ale
gere una din excursiile mențio
nate și diferența în numerar au 
fost obținute de următorii parti
cipant!: Ionel Mișu din Tîrgovlște, 
Rozalia Olah din Odorheiul-Secu- 
lesc și Bădică Panțuru din Bucu
rești.

Și dv. puteți ciștiga autoturis
me „Dacia 1300" și mari premii 
în bani dacă participați cu per
severentă la LOZ ÎN PUC 1

CEL MAI POPULAR SISTEM DE 
JOC ! Rețineți ! FIECARE LOZ 
CUMPĂRAT — O ȘANSA ÎN plus :

• BARAJL7 
MOVARKA t? 
deratia de to 
tu zilele de 9 
desfășoare ba 
movarea in D 
celor 32 de < 
județexie), car 
acest baraj, i 
sediul federal 
talie, cirsd se 
Kdarea jucăto 
bilite partidei
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60 a Diviziei A

INDISCIPLINA, ACELAȘI BALAST AL CAMPIONATULUI
Campionatul de c-ontra- 

timp pe echipe din acent 
an a produs multa bucu
rie in „mica lume" a ci
clismului nostru. Media 
orară de aproape 47 km, 
realizată de dinamouiștii 
bucureșteni, care au de
venit camplonÂ, a re.ansat 
speranțele sP-ort-idul nos
tru cu pedale pentru a- 
pnopiatele campionate bal
canice și mondiale pre
cum și — intr-o perspec
tivă nu prea îndepărtată 
— pentru Jocurile Olim
pice. Și ca o dovadă că 
această perspectivă există, 
C.O.R. a hotărit să acorde 
unui dintre premiile sale 
lui Vasile Teodor, căpita
nul fi vufletu! echipei Di
namo și al reprezentati
vei naționale.

Aceleași campionate au 
scos insă tn evidență șt 
decalajul valoric extrem 
de mare dintre campioni 
și restul concurenților. A- 
proape 6 minute, față de 
a doua clasată și peste 19 
minute distanță de forma
ția de pe locul VI este in
credibil de muli. Echipa 
de pe ultimul loc — Mu
reșul Tg. Mureș —, al că
rei caz vrem să-l discu
tăm, a venit, desigur, la 
București pentru un voiaj 
de plăcere. Băieții de pe 
Mureș au realizat ceva 
mai mult de... 40 km/h, 
medie orară pentru care 
roșesc astăzi și juniorii. 
Și, apropo de juniori, mă
car de-ar fi avut cel din 
Tg. Mureș m echipă ti
neri de perspectivă. Dar 
ei au venit cu o echipă 
condusă de Nicolae David, 
alergător trecut de 
de prima tinerețe, ___
face astăzi — bănuim — 
doar sport de tntreținere, 
întrebare firească : pe ba
nii cui ? Și-a pol, intr-un 
sport oa acesta, cu ma
teriale costisitoare, din 
import, cum își permit 
clubul din Tg. Mureș, an
trenorii V. Hoța și l. Dor- 
po să facă risipă ?

Desigur, ni s-ar putea 
reproșa că nu ținem sea
ma de progresele pe care 
le-au realizat cei din Tg. 
Mureș de la campionatul 
trecut pină la acela din 
acest an. Ne facem „au- 
tocritica". Este drept, a- 
nul trecut Mureșul Tg. 
Mureș a abandonat cursa 
la km 50, iar anul acesta 
a terminat-o. Cum ? Se 
file...

Hrîstache NAUM
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El" LA PENTATLON MODERN
9- 1)

n-au ce

i. sub con- 
îtrenorului 
lnsuț^W 
un mare 
sport, au 
antrena- 

cele cinci 
■ului, pu- 
lezvoltarca 
un tot ti

nitar !) a calităților specifice 
fiecăreia. In afara iu Tomiuc, 
pentatloniștii noștri au fost în
drumați de Lnachc Boiangiu, 
la călărie, pe baza de la Ui- 
dești-Cioplea, Nicolae Mari
nescu (fost campion la pentat
lon !) la spadă, la Floreasca, 
și de Măru Prescure. la tiru, la 
poligonul Tunari. Antrenamen
tele de înot au avut loc fie la 
bazinul „23 August", fie la O- 
bor, iar cele de cros In dife
rite zone de verdeață, cu profil 
accidentat.
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într-un campionat cum a fost 
cel recent încheiat, în care bilan
țul minusurilor a fost atît de... 
bogat pe planul calității fotbalului 
practicat, nici disciplina, din pă
cate, nu a constituit un capitol 
fără „puncte negre*. Dimpotrivă, 
acestea s-au manifestat pe toate 
planurile, în teren și în afiara lui. 
De atîtea ori, în jocuri de mo
destă valoare tehnică și spectacu
lară, și-au făcut loc duritățile, 
gesturile nesportive față de 
tenerii de Întrecere, v—12---------
la i................................ .........
rile 
lor. 
mai 
deși 
Ies în perioadele 
înaintea startului, 
returului, că se vor lua măsuri 
serioase. A vorbit federația (și 
a anunțat că va fi mal severă ca 
niciodată cu cei ce vor da ochii 
cu comisia de disciplină, dar nu 
prea a fost așa), au vorbit con
ducătorii de cluburi și secții, au 
vorbit antrenorii. Mulți jucători 
însă n-au auzit nimic. Incertitu
dinea care a persistat plr.ă la ul
tima etapă asupra campioan*»!, ca 
și în privința echipelor ce aveau 
să retrogradeze, element ce a 
conferit disputei sportive un ca
racter mai antrenant, a constituit 
pentru unii și un nedorit pretext 
pentru jocul lor dur.
• Cifrele nu pot fi contrazise. 

Iată de ce am pus față în față 
ultimele două campionate din 
punct de vedere al disciplinei :

Ediția 1976—77 : A 230 jucători
— 495 cartonașe galbene • 23 ju
cători eliminați de pe teren

Ediția 1977—78 : • 221 jucători
— 530 cartonașe galbene • 24 ju
cători eliminați.

icotro merge Divizia A T Unde 
e progresul ?

Au fost „cavaleri ai fluierului44 
care (așa cum a făcut-o cel mai 
recent R. Stlncan, în finala „Cu
pei*, cu jucătorul Hațeganu) au 
acordat cartonașul galben pentru

ță de par- 
vodferăiile 

deciziile arbitrilor, apostrofa
și chiar injuriile la adresa 
Un ,.arsenal** cu oare ne-am 

I Întâlnit ți in alte campionate, 
1 s-a vorbit mereu — mal fi

de pregătire, 
a turului sau

un simplu fault de joc, in timp ee 
alții, 
s-au 
cu oaspeții. Asta 
marele număr de 
bene cu care s-a 
pionatul : S30 (244 
retur, un nedorit 
lasă să se Înțeleagă că in perioa
da de Întrerupere nu s-a făcut 
nimic tn acest sens, că lucrurile 
au fost lăsate să meargă de la 
sine). Desigur, echipă fără carto
nașe nu există (și. practic, pâre 
Imposibil să exisie), dar unde

binecunoscuți „găzdart-, 
dovedit intransigenți doar 

nu scuză Insă 
cartonașe gai- 
închetat căm

in tur, 3SS tn 
echilibru, care

• CARTONAȘE GALBENE ȘI 
NUMĂRUL DE JUCĂTORI CARE 
LE-AU ACUMULAT LA FIECARE 
ECHIPA (le-axn indus și pe ede 
dm „Cupă*, pentru că ele au dus 
la suspendarea unor jucători la 
meciurile din campionat) : JM 
42 de cartonașe (11 jucători), Ccr- 
vinul (14) și Univ. Craiova (13) — 
M de cartonașe, Politehnica Iași 
— 38 de cartonașe (15 jucători), 
Olimpia — M (14), U.TA. 35 
„Poli4* Timișoara 35 (15), Sportul 
studențesc 52 fii), F.C.M. Reșița 
32 (13), Petrolul 31 (12). Steaua
M (12), F.C. Argeș 23 (11), C.S. 
Tirgoviște 28 (12), S.C. Baciu 27 
(14), A.S.A. 22 (9), F.C. Constanta 
22 (15), Dinamo 21 (1^, F.C. Bihor 
17 (8). Iată și cfteva cifre dir. 
campionatul trecut : Jiul — 44 
(12), Corvinul 43 (IO. Steaua 22 
(14), U.TA. 22 (14), Sportul rtu-

Portrete Io alb și negru

ale divizionarelor ft"
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Parcă respectînd o tradiție, for
mația bihoreană a acumulat și in 
campionatul trecut și in cel re
cent încheiat același număr de 
puncte: 33. Dar în timp ce în e- 
dlția 1976 —77 F. C. Bihor a ocu
pat locul 9 tn clasament, la fi
nele actualului campionat echipa 
s-a clasat pe locul 14, la doi pași 
de retrogradare.

înlocuirea antrenorului Robert 
Cosmoc cu Virgil Blujdea in va
ra anului trecut la conducerea 
tehnică a echipei n-a avut darul 
să ridice cota valorică a forma
ției, anumite divergențe existente 
între unii dintre jucători șl noul 
antrenor — „debutant44 în Divizia 
A — ducînd la diminuarea coezi
unii sufletești, aspect care a scă
zut pînă la limita zero randamen
tul echipei. Astfel, după primele 
opt etape ale campionatului. F. C. 
Bihor se afla pe nedoritul loc 16 
în clasament, cu numai 
puncte la activ. Intrată în alertă, 
conducerea clubului a hotărît 
„despărțirea44 de V. Blujdea și 
numirea la „cîrma* echipei a lui 
Ion Reinhardt. Această nouă ro
cadă a reușit să urnească din loc 
„căruța44 bihoreană, „Împotmoli
tă* de atîtea etape în coada cla
samentului, pînă la Bflrșitul tu
rului F. C. Bihor acumulînd încă 
zece puncte în următoarele nouă 
jocuri (4 victorii acasă, 2 meciuri 
egale în deplasare). Astfel, oră
denii au terminat turul pe locul 
14, cu 16 puncte.

Perioada pregătitoare de iarnă, 
efectuată metodic și eficient, a- 
nunța un sezon de primăvară plin 
de promisiuni. Și lată că în pri-

șase

1, Vrînceanu 2, U.T.A. — Nedelcu 
H 3, Coraș 1, Bliea 1, F.C. BIHOR
— Kun U 4, POLITEHNICA IAȘI
— Naște 2, Anton L Sofian 
F.C.M. REȘIȚA — Atodiresei 
F.C. CONSTANȚA — Mustafa 
F.C. CORVINUL — Eeonomu 
STEAUA — Iordache 2, Zahiu 
PETROLUL — Gh. Dumitrescu

1, 
4, 
3, 
3, 
1, 
1, 

SPORTUL STUDENȚESC — Tănă- 
seseu 1.

Două treimi din echipe au avut 
jucători suspendați. Au făcut ex
cepție — prin comportare bună
— F.C. Argeș, C.S. Tirgoviște, O- 
limpia Satu Mare, „Poli" Timișoa
ra, s.C. Bacău. Exemplul lor ar 
fi putut fi urmat și de colegele 
de Întrecere, de un Dumitrache 
sau Stoica (Jiul), A). Moldovan 
sau Vrînceanu, de un Naște sau 
Iordache, Kun sau Mustafa, Ne
delcu H sau Cîrțu. Unii dintre el 
au un nume în fotbalul nostru, 
realizat prin frumoase prestații 
de-a lungul anilor, dar se vede 
treaba că nu mai țin la aceste 
nume, după cum de Năstase 
(Steaua) și G. Sandu (Dinamo), 
de pildă, nici nu s-a mai auzit 
pentru că au părăsit „scena" pe 
ușa din spate, fiind scoși din via
ța sportivă chiar de către clubu
rile lor !

Avînd în față ploaia aceasta de 
sancțiuni (care in unde cazuri 
puteau fi chiar mai aspre), re
zultat al abaterilor de la regula
ment, acum, la ora bilanțului, al 
retrospectivelor campionatului nr. 
6t. trebuie să arătăm că la Divi
zia A disciplina are o cotă do 
aeadmis, or fără o DISCIPLINA 
REALA a jucătorilor — în proce. 
sul de pregătire, in timpul meciu
rilor, ca și in viața de toate zilele
— progresul fotbalului nu se poa
te realiza. Nu trebuie uitat că 
toate abaterile de la regulament,

ori- 
tac- 
do- 
din

jocul dur, vociferările, au la 
ginâ slaba pregătire tehnică, 
tică șl psihică de care au dat 
vadă cele mai multe formații 
Primul eșalon.

Constantin ALEXE f

MUNCA NESATiSFĂCĂTOARE, COMODITATEA IN PROCESUL DE INSTRUIRE
l-AU DUS PE JUCĂTORII ORĂDENI |N PRAGUL RETROGRADĂRII

ma etapă a returului s-a produs 
marea surpriză. F. C. Bihor reu
șind frumosul succes de a învin
ge pe Steaua la București.. A fost 
o victorie prețioasă, un adevărat 
„balon de oxigen** care prevestea 
un spectaculos retur de campio-

Așa slnd lucrurile, să vedem 
căror cauze se datorește presta
ția FOARTE MODESTA a orăde- 
nllor: a) majoritatea jucătorilor 
nu au avut capacitatea de rezol
vare a sarcinilor duble, de atac 
și apărare, problema marcajului, a

i

WJVW-W-WZ 14. F.C BIHOR
• Puncte realizate : 33 (29 acasâ + 4 in deplasare : victorie cu 

Steaua, egaluri cu U.T.A. și F.C. Constanța) — procentaj : 48,5 la sutâ.
• Golgeterii echipei : Ghergheli 11 goluri (6 acasâ + 5 in depla

sare). Kun II 9 (8+1), Lupâu 5 (3+2), Florescu 4 (3+1), Naom 3 
(3+0), Popovici 3 (3+0), Kiss 2 (1+1), Fildan 2 (2+0).
• Jucători folosiți : 23 — Bigan (34 de meciuri — totalul notelor : 

224 - 1 cartonaș galben), Lucaci (34 - 214 — 0), Naom (33 — 222 — 0), 
Ghergheli (33 - 190 - 5), Popovici (32 - 208 - 2), Z. Naghi (32 - 
194 - 3), Lupâu (30 - 179 - 0), Florescu (29 - 171 - 1), Kun li (26 - 
152 - 3), M. Marian (26 - 123 - 0), Albu (21 - 140 - 0). Fildan 
(21 - 133 - 0). Vidac (14-96-0). Kiss (11 - 61 - 0). Dumitrescu 
(10 - 45 — 0), Petrovici (8 — 35 — 0), Georgescu (7-42-1), Suciu 
(5 — 18 — 0). Pato (5-11-0), Horvath (3-15-1). Stoica (2 - 
0 — 0), Schwartzman (1—6 — 0), Dragoș (1 — 0 — 0).
• Cartonașe roșii : Kun II (etapa a 23-c).
• A beneficiat de 2 penaityuri (ambele acasă), transformate de

Popovici. *■
• A fost sancționată cu 5 penaityuri (toate in deplasare) : 4 trans

formate, 1 ratat

nat. S-a dovedit a fi însă un sim
plu „foc de paie*, care s-a stins 
fulgerător, echipa făclnd în con
tinuare eforturi disperate în me
ciurile de acasă (din deplasare 
nu a mai adus nici un punct) 
pentru a rămîne în Divizia A. Și 
F. C. Bihor — dacă vă amintiți 
— a evitat retrogradarea numai 
grație penaltyului transformat de 
Popovici în meciul cu F. c. Ar
geș, din penultima etapă.

joeului fără minge și mai ales an
gajarea la efort fiind sub ce
rințe ; b) aportul sub posibilită
țile reale al unor jucători de bază 
(Ghergheli, Florescu, Kun n, Lu- 
pău, Naom), mai pregnant In me
ciurile din deplasare, și desele lor 
oscilații de formă de la un meci 
la altul au scăzut vizibil randa
mentul de .ansamblu al echipei. 
Din aceste motive, tot greul a 
căzut pe umerii compartimentu-

Iul defensiv, care a cedat presi
unii exercitate de adversari. Așa 
se explică faptul că fundașii la
terali s-au rezumat numai la sar
cini pur defensive, prezența lor 
fiind sporadică in faza de atac; 
c) echipa a renunțat nepermis de 
ușor la luptă, cedînd foarte re
pede în meciurile de mare im
portanță. Acest aspect este legat 
de o tradițională comoditate în 
pregătire. Reiese deci că jucăto
rii orădeni n-au acordat atenția 
cuvenită procesului de instruire. 
S-A MUNCIT INSUFICIENT, fără 
tragere de inimă, cu jumătăți de 
măsură, comoditatea unor asa-zise 
vedete contribuind negativ la 
comportarea de ansamblu a echi
pei pe întreg parcursul campio
natului; d) accidentările (Geor
gescu, Fildan, Lupău) și suspen
dările (Kun II și Ghergheli), din 
partea finală a campionatului, au 
anulat posibilitatea prezentării ce
lui mai bun „11".

Trebuie să mai arătăm că din
tre toți jucătorii folosiți, tînărul 
Kiss, introdus în formație ca 
extremă abia în etapa a 29-a (cu 
U.TA), a avut o comportare con
stant bună, rămînind titular pînă 
la sfirșltul campionatului. Exem
plu singular, din păcate, 
demonstrează că Ia F. C.
trebuie să se acorde mai multă 
încredere elementelor tinere din 
propria pepinieră, cale sigură 
pentru ca în viitor orădenii să 
fie scutiți de emoțiile trăite în 
finalul campionatului nr. 60.

care 
Bihor

Gheorghe NERTEA

Activitatea automobilistică în 
luna iulie va fi marcată de două 
competiții importante: „Raliul 
Dunării44 (28—30 iulie), întrecere 
contlnd ca etapă în campionatul 
european, la care vor lua parte 
numeroși alergători de peste ho
tare, și „Raliul Unirea Tricolor* 
(15—16 iulie).

întrucît asupra primului dintre 
ele, competiție de anvergură eu
ropeană, vom mai reveni, iată 
cîteva amănunte referitoare la 
raliul care se va desfășura la ju
mătatea lunii iulie. Organizat de 
către asociația sportivă bucu
reșteană cu o frumoasă carte de 
vizită în automobilismul româ
nesc — Unirea Tricolor — raliul 
va fi de 841 km (o treime maca
dam, iar restul asfalt) pe traseul: 
București (autogara Grivița Chitl- 
la) — Pitești (pe autostradă) — 
Curtea de Argeș — Bilea Lac — 
Bflea Cascadă — Păltiniș — Pi
tești — București (pe vechiul 
drum, prin Titu). înscrierea con- 
curenților pînă la 30 iunie.
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ȘTIRI • ȘTIRI
promovai fără baraj, deoarece 
în județele respective mnt mai 
puține divizionare C, următoa
rele echipe : C.I.L. Blaj 
Alba), Tractorul Viziru 
Brăila), Izvorul Biborțeni 
Covasna), Unirea Bolintin 
(jud. Ilfov), Gloria Drobeta Tr. 
Severin (jud. Mehedinți), Viito
rul Șimlcul Silvaniei dud. Să-

(jud. 
(jud 
(jud.
Vale

HOTĂRÎRILE COMITETULUI F. R. F.
(Urmare din pag. 1)

F.R.F., la Bistrița, Sighișoara și 
Simeria ; de M.E.I., la Bacău 
și Inău.

în sfîrșit, pe linia aceleiași 
preocupări pentru „schimbul die 
mime", menționez faptul că au 
fost pe deplin clarificate iu- 
crurille privind buna func
ționare a Centrului național 
de pregătire a copiilor și 
juniorilor. Această unitate a 
luat ființă pe lingă Liceul in
dustrial Electroaparataj din Ca
pitală. Aici vor fi cuprinși, in 
regim de internat, un număr de 
aproximativ 120 de fotbaliști 
elevi, juniori și copu, organi
zați pe patru grupe de virstă. 
Tot aici vor fi incluși și com
ponents lotului național de ju-

laj), Arubiu Mi<in (jud. Tul- 
cea) și Hușana Huși (jud. Va- 
dui).

• „CUPA DE VARA". Dumi
nică va Începe „Cupa de vară", 
competiție organizată de F. R. 
Fotbal în colaborare cu Loto — 
Pronosport și comisiile județe
ne de fotbal. Cele 40 de divi
zionare B și C sînt Împărțite 
in cinci grupe. Toate partidele 
vor începe Ia ora 11. .

niori care se pregătesc pentru 
turneul U.E.F.A. Ei vor activa, 
pe plan competițional, în cadrul 
a două echipe incluse în seria 
bucureșteană a Diviziei C, avînd 
drept de 
secundă.

— In 
problema 
cadre de

— Deocamdată a fost defini
tivat planul de organizare a ce
lor două categorii de cursuri — 
de patru luni și de doi ani — 
prevăzute a funcționa chiar din 
toamna acestui an. In luna au
gust va începe recrutarea can- 
didaților pentru cursul intensiv 
de patru luni, care vizează pe 
antrenorii cu o practică mai 
redusă și care doresc să-și per
fecționeze pregătirea sau să-și 
ridice calificarea profesională.

— Ce s-a întreprins pe linia 
îndeplinirii prevederii din pla
nul de măsuri referitor la crea
rea bazei materiale minimale 
pentru viitorul an competițio
nal ? Și, legal de aceasta, ce 
s-a hotăril în privința viitoarei 
formule a Diviziei C ?

— Au fost difuzate, cluburilor 
și consiliilor județene, haremu
rile cuprinzind structura bazei 
materiale minime obligatorii in 
raport de nivelul eșalonului 
competițional. In ce privește 
problema viitoarei formule a 
Diviziei C, biroul F.R.F. a ho- 
tărit — in urma consultării co-.

promovare

ce stadiu 
formării 

antrenori ?

în divizia

se găsește 
viitoarelor

misiilor județene de fotbal — 
menținerea actualei formule și 
pentru anul competițional 1978 
— 79, urmind ca pentru anul 
1979—1980 modificările ce vor 
fi aduse sistemului compe
tițional la toate eșaloanele sale 
să fie comunicate la timpul o- 
portun, conform regulamentului.

— Deși fotbalul divizionar 
este in plină vacanță, sîntem 
convinși că grija pentru noul 
sezon v-a făcut să vă gindiți 
și la unele măsuri vizînd acti
vitatea competițională in pers
pectivă.

— Da. Față de alți ani, s-a 
stabilit ca 
pregătirea 
pante în 
se facă în 
Uzat. sub

în cursul acestei veri 
formațiilor partici- 
cupele europene să 
prima etapă centra- 

____ ____ directa coordonare și 
controlul F.R.F. în continuare, 
în prima parte a etapei 
preocompetiționale, se va realiza 
același lucru la Constanța, cu 
jucătorii loturilor naționale A și 
olimpic. Considerăm că în acest 
fel va crește răspunderea F.R.F. 
în sfera muncii de îndrumare și 
control, va spori exigența în 
pregătire și sperăm că și re
zultatele pe care le vom obține 
vor fi mai bune. In această 
idee, ca și ceilalți iubitori 
ai fotbalului, sînt convins că 
avem mulți jucători talentați și 
este de datoria federației să 
lărgească baza de selecție, să
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depisteze talentele existente. In 
acest scop, F.R.F. și-a propus să 
organizeze în lunile iulie — au
gust .................
neri 
pune 
roți, 
loturile reprezentative.

— O ultimă întrebare, legată 
de recent încheiata ediție a 
C.M. din Argentina, pe care ați 
avut prilejul să 
mare măsură la 
reprezentant al 
de specialitate 
F.I.F.A., de la 
Ce lucruri deosebite ați des
prins din întrecerea celor mai 
bune echipe din lume ?

— în lipsa vedetelor indivi
duale, prezente în alte ediții, 
de astă-dată vedeta a fost echi
pa, prin forța sa colectivă, prin 
omogenitatea sa în joc și mora
lă. M-a impresionat, de aseme
nea, marea capacitate combati
vă a jucătorilor, angajamentul 
dus pînă la limitele sacrificiu
lui, rod al muncii asidue, al 
unei pregătiri minuțioase, foar
te exigențe. Atac după atac, ac
țiuni ofensive bine concepute 
și finalizate, șuturi de la dis- 
tapță, scheme tactice aproape 
perfect puse la punct, execuții 
precise, duse pină la automa
tism. jocul fără minge — toate 
acestea au la baza lor munca 
și iar munca.

testări ale jucătorilor ti- 
din Divizia B pentru a 
în evidență pe cei valo- 

capabili să facă parte din

o urmăriți in 
fata locului, ca 
forului nostru 

la Congresul 
Buenos Aires.
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Interviu cu vicepreședintele C.O.R., LIA MANOLIU, des
pre a IX-a adunare generală a C.N.O.E., de la Sofia
Leagăn al olimpismului, bătrînul 

continent are o mare 
litate pentru viitorul 
element pro puișor al 
ca formă concretă de 
a idealurilor de pace . .
in lume, prin întrecerea pașnică 
pe tărîmul nobil al sportului. In 
această sferă s-a înscris și cea 
de-a IX-a Adunare Generală a 
Asociației Comitetelor Olimpice 
Naționale Europene, desfășurată 
la Sofia (17—18 iunie) sub deviza 
„Pentru o cooperare sportivă eu
ropeană" și reunind 30 de comite
te olimpice naționale din Europa, 
recunoscute de C.I.O.

Din partea Comitetului olimpic 
român a participat la lucrările de 
la Sofia tovarășa Lia Manoliu, 
vicepreședinte al C.O.R. și mem
bră în Comitetul executiv al Aso
ciației Comitetelor Olimpice Na
ționale Europene, care ne-a acor
dat un interviu pe marginea lu
crărilor acestui for.

— Ce s-a desprins dintr-o ordine 
de zi care a cuprins mai mult 
de 10 puncte, intr-o acoladă a 
perioadei 1977—1981 ?

— Pornind de la concluziile pe
rioadei 1977—78, prezentate adu
nării generale, și ajungînd la pre
misele Congresului Olimpic din 
1981, de la Baden-Baden, a reieșit 
că în Europa colaborarea între 
comitetele naționale olimpice, în
tre mișcările sportive din țările 
europene, precum și cea dintre 
C.N.O. și diversele organisme ale 
C.I.O. constituie o realitate pal
pabilă și de bun augur pentru 
viitor. Viitor care a stat în cen
trul atenției dezbaterilor, fie că 
a avut drept moment de refe
rință apropiata reuniune a Aca
demiei Internaționale Olimpice, 
J.O. din 1980. sau Congresul O- 
limpic din 1981. Astfel, în cadrul 
aproape mitologic de la Olympia, 
Academia Internațională Olimpică 
organizează în acest an (1—8 iu
lie) o sesiune specială, destinată 
membrilor și cadrelor C.N.O. din 
întreaga lume. Conferințele ur
mate de dezbateri vor trata, în 
afara problemelor legate de isto
rie, filozofie, administrație, și ro
lul C.N.O. în contextul legăturilor 
dintre C.I.O. — C.N.O. — Fede
rațiile internaționale. Fiind de
semnată să reprezint C.N.O.E., voi 
expune participanților principalele 
aspecte legate de istoricul, acti
vitatea și telurile de viitor ale 
acestui for. Reprezentanți ai gaz
delor J.O. din 1980 — Moscova șl 
Lake Placid — au înfățișat celei 
de-a IX-a reuniuni de la Sofia, 
pe bază de filme, diapozitive și 
alte mijloace de informare, sta
diul lucrărilor pregătitoare, răs
punzând apoi întrebărilor care U 
s-au pus. A reieșit că eforturile 
constructive depuse in acest sens 
se materializează treptat, astfel 
existînd toate premisele ca ediția 
1930 a J.O. să se desfășoare în

responsabi- 
acestuia ca 
civilizației, 

manifestare 
și prietenie

condiții optime. în ceea ce pri
vește Congresul Olimpic din 1981, 
s-a propus ca această manifestare 
să prilej uiască și organizarea unei 
tabere internaționale pentru tine
ret (cîte 2 tineri de fiecare țară, 
sub 18 ani, care să urmărească 
lucrările congresului). De aseme
nea, urmează să fie invitați și un 
mare număr de campioni olim
pici care au părăsit arena com- 
petițională. dar nu și sportul. 
Vreau să mai amintesc, vorbind 
de ordinea de zi de la Sofia, că 
pentru prima dată s-a introdus o 
expunere a comitetului național 
olimpic organizator al Adunării 
Generale, delegatul Bulgariei fă- 
cînd o cuprinzătoare prezentare a 
mișcării sportive din țara sa. Un 
asemenea punct va figura în vi
itor la toate adunările generale.

— Ați prezentat Adunării Gene
rale, în numele grupului pe care-1 
prezidați, expunerea intitulată 
„Jocurile Olimpice — jocuri ale 
sportivilor*, care, după cum am 
aflat, a fost bine primită, ca un 
punct de vedere judicios și con
structiv. Care a fost ideea princi
pală acreditată ?

— Că în condițiile uriașului e- 
fort uman de autodepășire — 
sportul încadrîndu-se și el prin 
recorduri de negîndit ieri — gi
gantismul J.O., tot mai pregnant 
în ultimul deceniu pe laturi adia
cente, nu trebuie să afecteze e- 
sența acestei mari întreceri spor
tive, desfășurată sub imboldul 
„citius-altius-fortius". Cu alte cu
vinte, să lăsăm ca J.O. să rămînă 
un cîmp de manifestare a între
cerilor sportive, figura primordia
lă fiind sportivul, iar lupta aces
tuia pentru autodepășire princi
palul cîmp de manifestare a Jocu
rilor. Iată de ce am propus sta
bilitatea programului olimpic, a 
normelor de participare și de ca
lificare pentru două cicluri olim
pice consecutive; accesul a noi 
discipline sportive în program ; 
revizuirea unor programe prea so
licitante la anumite discipline (de 
exemplu: scrima și luptele); îm
bunătățirea satului olimpic din 
punct de vedere al confortului, 
liniștii șl securității sportivilor, 
prin crearea unei ambianțe mai 
calde șl mai familiale; manifes
tări cu caracter cultural-artistic 
organizate în satul olimpic spe
cial pentru competitori; facilita
rea întilnirilor prietenești între 
sportivi, precum și între sportivi 
și conducătorii mișcării olimpice.

— Permiteți-ne, In încheiere, să 
cităm finalul expunerii dv., pen
tru caracterul său simbolic vizind 
întreaga desfășurare a sesiunii de 
la Sofia: „Țelul nostru, al tuturor, 
este de a repune sportivul in 
drepturile sale firești și de a 
păstra nu numai prestigiul jocu
rilor, ci și marea lor misiune de 
înfrățire a popoarelor".

Paul SLĂVESCU

J. O. ’80

UN SAT 
OLIMPIC
CU 18 

BLOCURI
TURN

într-uno din roade 
centrale ale capita
lei sovietice, se află 
in plină construcție 
clădirea viitorului 
Centru de presă
Foto: APN-Moscova

Comentarii ale
presei internaționale CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL

DE LA „CORRIDA CEA MAI FEROCE" 
LA „JOCUL MAGIC AL LUI KEMPES"
în timp ce Passarella, căpita

nul noii campioane a lumii, îm
preună cu jucătorii reprezenta
tivei Argentinei, făcea turul de 
onoare pe „River Plate* avînd în 
mînă ..Cupa lumii" înmînată de 
președintele Argentinei. Jorge 
Rafael Videla, ziariștii din toate 
colțurile lumii începuseră să 
transmită publicațiilor lor impre
siile de la și despre această a 
ll-a finală a Campionatului mon
dial de fotbal. A doua zi, ziarele 
din lumea întreagă publicau re
portaje și comentarii transmise 
din Buenos Aires, din care vă 
oferim unele spicuiri.

Presa spaniolă, de pildă, titrea
ză pe pagina 1 triumful Argenti
nei șl subliniază rolul preponde
rent jucat de Mario Kempes in 
obținerea victoriei. „Argentina a 
fost cuprinsă duminică noaptea 
de imensa bucurie a victoriei fot
balului său", scrie publicația 
„AS". Comentînd finala. „AS* 
pune accentul pe „conduita ruși
noasă* a arbitrului italian Sergio 
Gonella care a avantajat echipa 
țării gazdă a Mundialulul de ma
niera „cea mai antisportivă și 
mai parțială care poate fi ima
ginată". Totuși, ziarul constată că 
„victoria argentinienilor, care s-au 
arătat superiori olandezilor In 
timpul prelungirilor, cînd au a- 
tacat cu vigoare șl și-au surprins 
adversarii, nu a fost cu nimie 
umbrită". Altă publicație de spe
cialitate, „Marca", estimează că 
Argentina a jucat „cu mai multă 
însuflețire". Sînt aduse elogii lui 
Kempes, care „a revenit de la 
Valencia in țara sa natală pentru 
a-i da acesteia titlul de campioa
nă a lumii și pentru a deveni, 
sub culorile sale, cel mai bun 
realizator al Mundialului*.

„Un meci demn de o finală a 
unul campionat mondial de fot
bal", concluzionează „Przeglad 
Sportowy", cel mai important ziar 
sportiv al Poloniei, după meciul 
victorios al Argentinei în fața O- 
landei: „Alb-albaștrii au meritat 
să cîștige pentru că de-a lungul 
întregii competiții au fost mal 
buni, mai voluntari în joc și au 
practicat cel mai frumos fotbal. 
Argentina poate fi mindră de ju
cătorii săi, iar Kempes merită pe 
de-antregul titlul de cel mai bun 
fotbalist al turneului". Punînd în 
relief „intensitatea luptei", ziarul 
constată că „maeștrii olandezi ai 
tacticii au trebuit, de data asta, 
să recunoască supremația sud- 
americanilor in fantezie și imagi
nație. «Portocaliii» n-au avut In 
rîndul lor un jucător pe măsura 
lui Kempes. Nici Neeskens și nici 
Rensenbrink nu s-au ridicat la 
înălțimea acestuia*. în continuare, 
ziarul subliniază că „Olandezii 
n-au fost, totuși, cu nimic mai 
prejos de învingătorii lor. Au fost 
înconjurați de neșansă in mai 
multe ocazii, în special cind. In

ultimele secunde, șutul lui Nees
kens a lovit stilpul din 
lui Fillol. Iar dacă ar 
gat, trofeul s-ar fi găsit 
foarte bune*.

Curajul olandezilor n-a 
ficient în fața talentului .

„11 "-lui argentinian, 
............................ care

dreapta 
fi ctști- 
in miini

fost su
ri corn-

bativitățil 
estimează ziarele britanice 
comentează epilogul „Cupei mon
diale". Pentru „Daily Telegraph", 
eroul meciului „a fost Mario 
Kempes, al cărui joc magic a 
forțat defensiva olandezilor*. „Cu 
toate că Olanda a luptat cu ar
doare și a dominat în timpul re
prizei secunde, puterea șuturilor 
lor, care i-a ajutat de atitea ori 
de-a lungul turneului, i-a trădat 
de data asta*, scrie ziarul. „Ar
gentina a așteptat 48 de ani- pen
tru a clștiga campionatul mondial, 
dar victoria a realizat-o cu stil. A 
fost cea mai frumoasă recom
pensă pentru un turneu în care 
argentinienii au jucat cu imagi
nație șl perspicacitate*. scrie 
„Daily Express*.

Sub titlul „Curajul olandezilor 
n-a fost suficient*, cotidianul 
„Daily Mail* laudă performanța 
lui Kempes, „vedetă fără rival a 
CJbL ’78". în sfirșit, „Guardian" 
crede că întîlnirea finală a fost 
„excitantă, dar puțin clasică", re- 
ferindu-se, probabil, la numeroa
sele faulturi și întreruperi de joc.

Presa italiană elogiază și ea 
victoria Argentinei, dar nu uită 
să felicite și squadra azzurra, 
„plecată intr-o ambianță de nau
fragiu și înapoiată pe locul 4 în 
lume și 2 în Europa", după cum 
constată „Tuttosport". Pentru 
„Gazzetta dello Sport", „Argenti
na își înscrie pentru prima dată 
numele In cartea de aur a C.M. 
după o bătălie extenuantă de 120 
de minute, încheiată cu o victo
rie pe deplin meritată". Ziarul 
subliniază, de asemenea, încrede
rea „pe care putem să o avem 
de aid înainte în reprezentativa 
Italiei: o echipă care nu și-a spus 
ultimul cuvînt la Buenos Aires.
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conferințeCu prilejul unei 
de presă, președintele Comite
tului de organizare a J.O. 1980 
de Ia Moscova, Ignati Novikov 
— vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a in
format despre activitatea da 
pregătire a acestei mari com
pel iții.

Pe întreg frontul de activi
tăți s-a trecut la transpunerea 
in ritm tot mai viu a proiec
telor, în obiective finite. S-a co
municat presei că lucrările da 
construcție a Satului olimpie, 
a unor mari săli de sport, a 
velodromului, a centrului de 
presă și a centrului de televi
ziune (care va fi dotat cu cel 
mai modern aparaiaj necesar 
transmiterii imaginilor simul
tan pe 18 canale în culori) 
vansează rapid.

Satul olimpic va cuprinde 
blocuri-turn, fiecare cu cîte 
etaje, în care vor putea fi ca
zați 10 000 de sportivi, antre
nori și conducători. Așa cum 
s-a prevăzut, Satul olimpic va 
fi deschis in ziua de 28 iunie 
1980, adică cu trei săptămlnl 
înainte de începerea Jocurilor 
Olimpice. Apoi, s-a precizat că 
ia stadionul acoperit Ț.S.K.A. 
s-a terminat montarea panouri-

lor de acoperire (cu o lungime 
de 102 metri), urmlnd să în
ceapă lucrările de finisare. La 
complexul Lujniki s-au turnat 
fundațiile la marea sală poli
valentă. iar în parcul Ismailovo 
s-au ridicat stîlpii de susținere 
ai celeilalte mari săli de sport 

Concomitent, I. Iușin, vice
președinte al Comitetului exe
cutiv al 
Moscova, 
ceea ee 
găzduirea

Sovietului orășenesc 
a făcut precizări In 
privește primirea și 
unui mare număr de

turiști. Este acum cunoscut fap
tul că la Moscova fondul hote
lier va crește cu 30 000 de locuri, 
iar inainte de începerea J.O. 
este prevăzută deschiderea u- 
nor noi restaurante, cafe-baiuri 
și expresuri insumind 70 000 de 
locuri.

Toate aceste cifre dau o idee 
asupra uriașei activități ce se 
desfășoară în vederea asigurării 
celor mai bune condiții de des
fășurare a J.O. de la Moscova, 
din 1980.
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AUTO • Cursa desfășurată la 
Donington (Anglia), a opta probă 
a C.E. (formula 2), a revenit fin
landezului Keke Roseberg („Che
vron"). în clasamentul general 
continuă să fie lider italianul 
Bruno GiaconellL

CICLISM e După 5 etape, în 
Turul Iugoslaviei continuă să con
ducă rutierul sovietic Aavo Pik- 
kus, urmat de coechipierii săi 
Serghei Nikitenko — la 7:50,0 și 
Said Guseinov — la 8:33,0. în cla
samentul general pe echipe, pe 
primul loc se află U.R.S.S., ur
mată de Polonia, Cehoslovacia, 
Ungaria, Iugoslavia etc. • Dispu
tat la Strasbourg, campionatul de 
fond al Franței a fost cîștigat de 
Bernard Hinault, cronometrat pe 
257,600 km cu 6h 40:46.

TELEX
FOTBAL • După 13 etape 

campionatul U.R.S.S. conduce 
chipa Cernomoreț Odesa, cu 18 
• Echipa Armatei Siriene 
continuat turneul în R. P. Chi
neză jucînd la Shenyang cu • 
selecționată locală. Sportivii chi
nezi au obținut victoria cu sco
rul de 2—0 (0—0).

GIMNASTICA • întâlnirea din
tre echipele feminine ale Angliei 
și Danemarcei, desfășurată în o- 
rașul englez Bath, s-a încheiat cu 
358,15—318,60 P în favoarea gazde
lor. La individual compus, pe 
primul loc s-a clasat gimnasta 
engleză Joanna Sime, cu 72,60 p.

unde, dimpotrivă, a arătat că are 
In față un viitor frumos".

„La Stampa" pune accentul pe 
duritatea finalei: „A fost corrida 
cea mai feroce din ultimii 10 ani, 
o bătălie crudă, o «constelație» 
de lovituri, de dueluri inumane, 
de «scene» din partea argentinie
nilor. Pe «frontul alb-albaștrilor» 
eroul zilei a fost Kempes, singu
rul jucător de clasă internațio
nală ; «pe frontul lalelelor», exis
tă un martir — Neeskens, jucă
torul cel mai generos din lume 
și care a trebuit să suporte lovi
turi după lovituri. Arbitrul italian 
a fost tolerant. Dar cum puteai 
elimina cinci sau șase ‘ 
într-o finală de campionat 
dial 7", se întreabă ziarul.

în Franța, „Le Figaro" 
„frumusețea luptei" din 
care pus toată țara in _ 
pentru victoria echipei sale, pe 
care a purtat-o în triumf". Cu
vinte frumoase și despre repre
zentativa Olandei, „ai cărei ju
cători au făcut dovada unui singe 
rece imperturbabil. Europenii au 
demonstrat in cursul acestei în- 
tîlniri că, dacă au cedat rivali
lor virtuozitatea tehnică, au avut 
de partea lor acest atu important 
care este forța atletică".

„L’Equipe" estimează că „Ni
meni alta decît echipa Olandei 
n-ar fi fost capabilă să susțină 
această bătălie contra argentinie
nilor din teren și din tribune cu 
aceeași permanentă combativitate, 
cu aceeași liniștită incăpățînare și 
agresivitate, duse pînă la li
mită. Nimeni în afara olandezi
lor n-ar fi putut reveni, atunci 
cind meciul părea terminat, n-ar 
fi putut egala și lupta plnă la 
capăt în timpul prelungirilor".

„L’Humanitâ" .crede că „proble
ma este, evident, de a ști dacă • 
echipă va putea deveni de aid 
Înainte campioană a lumii pe un 
alt teren decît al său... Olandeza 
ne răspund că nu, ei care au e- 
șuat și acum patru ani la MQn- 
chen".

jucători
mon-

evoci 
final* 
prlzi

.....DECARUL" ARGENTINEI
Campionatui mondial de fotbal «-a Încheiat, dar mult timp 

încă de acum încolo se va discuta despre acest mare eveniment 
al soccerulul de pe glob, care trăiește zile de sărbătoare de neui
tat, o dată la patru ani.

In Argentina, țara-gazdă a „Mundialului", care a și cucerit 
trofeul, se aduc binemeritate elogii antrenorului Menotti și ju
cătorilor săi Bertoni, Tarancini, Fassarella, Luque, Houseman, 
Fillol, care au contribuit la acest succes incontestabil, și Sn mod 
deosebit lui Mario Kempes, omul care a hotărit, în mare par
te, victoria finală a reprezentativei țării sale. Mario Kempes a 
înscris două goluri In finală, tn total 9, devenind astfel golge- 
terul campionatului lumii '78, numele lui fiind acum alături de 
al altor fotbaliști celebri, care la vremea lor s-au dovedit a fi cel 
mal eficienți atacanți (Fontaine, Gerd Muller, Lato ș.a.) al tur
neelor finale.

Mario Kempes a purtat și acum, ca și la ediția vest-germană 
a „mondialelor-, numărul 11 pe tricou. Multi spun că el a 
purtat pe merit numărul acesta, care Întruchipează nota maxi
mă acordată unul jucător. Dealtfel, ziariștii prezenți la „El Mun
dial- l-au desemnat cel mal bun jucător al turneului. Fotballst- 
atlet, Mario Kempes este tipul ideal al Jucătorului modem. Vi
guros In atac, șuter excelent, cu flieză, detentă, clarviziune de 
joc, neobosit „cărăuș* U mijlocul terenului, prezent în apărare 
M nevoie — iată calitățile sale incontestabile. Kempes este 
un demn urmaș al compatriotului său, renumitul Alfredo di 
Stefano.

Mario Kempes și-a Început cariefa fotbalistică la Rosario, 
jurtnd tn echipa locală „Central-, după care s-a transferat In 
Europa, fiind acum „jolly-jockerul* șl golgeterul formației ibe
rice Valencia. La 15 lube, Kempes va Împlini 24 de ani, așa 
incit celebrul atacant sud-amerlcan va fi, poate, prezent In 
formația Argentinei și In 1982, la ediția spaniolă a campiona
tului mondial, dovedind poate aceeași strălucire cu care 6 evo
luat acum, in țara sa de baștină.
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TURNEUL DE TENIS DE LA WIMBLEDON
LONDRA, 28. Marți în tur

neul de tenis de la Wim
bledon, jucătorul american Erik 
Van DiHen l-a eliminat cu scorul 
de 7—6, 1—6, 8—9, 6—4, 6—3 pe 
tânărul său compatriot John Mc
Enroe. în alte partide : Dent
— Roche 6—4, 7—5, 4—6, 4—6, 7—5; 
Docherty — Ashe 8—9, 9—8, 6—3,
5— 7, 7—1; Fibak — Clerc 6—8, 
7—5, 7—6 ; Gottfried — J. Lloyd
6— L 3—6, 8—6, 6—4 ; Teacher — 
Lutz 6—4, 6—4, 3—6, 6—1 ; Gorman
— Lewis 0—6, 6—2, 4—6, 7—6,
6—3 ; Machette — Zednik 9—7. 
4—6, 6—3, 6—3. Rezultate la sim-

-----: wade — Ekblom
6— 2 ; King — Gourdal 6—0, 
Barker — Kiyomura 6—4,

Marslkova — Ziegenfuss
7— 6 • Fromholtz — Ebbing- 
6—6, 6—3.

feminină, Virginia Ruzicl a de
butat cu o victorie lnvingind-o 
cu 6—1, 6—2 pe Winnie Wool
dridge (Anglia). 
ieri (masculin) 
Carmichael 6—3, 
— Feaver 6—3, 
Newcombe — 
9—8 ; Okker — 
t—t ; Ramirez - 
t—0, 6—2 ; Connors — Warwick 
6—3, 7—5, 2—6, 6—4 ; Gottfried — 
Teacher 6—2, 7—5, 6—3 ; feminin: 
Durr — Bonieelll 6—1, 6—0 ; E- 
vert — Anilot 6—1, 6—0.

victorie
pe Winnie 

Alte rezultate de 
: Gullikson —

8-6 ;
6—4, 

Case 6—4, 
Noah 6—2, 

- Schneider

Vilas
6—3 ;
6-2.
6-3,
6—1,

piu feminin : 
fr-1, ‘ ~ ~«—1 ;
e—1;
6—0. 
haus

Miercuri file Năstase l-a elimi
na* cu 8—3, t—4, 9—1 pe italianul 
Giannl Ocleppo. In competiția

HANDBAL • La Madrid, echipa 
Atletico a dispus cu 34—28 (18—13) 
de formația sovietică Dinamo 
Kunțevo.

în 
e- 
P.

și-a

NATAȚTE • în ultima zi a con
cursului de selecție a înotătorilor 
americani, desfășurat la Mission 
Viejo 
zek 
mantă 
nină 
Noua * __
cane, Tracy Caulkins, în virstă de 
15 ani, a terminat învingătoare 
în alte două probe : 1M m delfin 
— 1:01,71 și 200 m liber — 2:03,26.

ȘAH • După 3 runde, în tur
neul de la Titovo Uzice (Iugosla
via) conduc Liubojevici (iugosla
via), Smejkal (Cehoslovacia) și 
Ermenkov (Bulgaria) cu cîte 2 p.

(California), 
a realizat 

bună m 
de 100 m spate ______

speranță a natației ameri-

Linda Je- 
o perfor- 

proba feml- 
—1:03,«.

Șl LĂ 3000 m PLAT!
OSLO, 28 (Agerpres). — în ca

drul concursului internațional d« 
atletism desfășurat pe stadionul 
„BisleC" din Oslo, cunoscutul fon- 
dist kenyan Henry Rono a stabi
lit un nou record mondial în pro
ba de 3 000 m plat, cu timpul de 
7:32,1. Vechiul record era de 
7:35,1 și aparținea, din anul 1974. 
atletul englez Brendan Foster, 
în cursa record, Rono a fost ur
mat de Suleiman Nymabui (Tan
zania) — 7:40,3, Nick Rose (An
glia) — 7:40,4 și Rod Dixon (Noua 
Zeelandă) — 7:41,1. în virstă de 
26 de ani, Henry Rono (64 kg și 
1,71 m înălțime) deține în pre
zent petru recorduri mondiale. în 
probele de 3 000 m obstacole — 
8:05,4 ; 5 000 m — 13:08.4; 10 000 m 
— 27:22,4 și 3 000 m plat — 7:32,1. 
Cu un rezultat excelent s-a înche
iat și proba feminină de 3 MO m 
plat, în care campioana norve
giană Grete Weitz a fost crono
metrată cu timpul de 8:32,1.


