
PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNITI VA I

| ANUL XXXIV - Nr. 8899 4 PAGINI - 30 BANI Vineri 30 iunie 1978
----------------------------------------------------

SELECȚIA-LA NIVEL CALITATIV SUPERIOR

ACȚIUNE FĂRĂ PRECEDENT IN SPORTUL ROMÂNESC:
DEPISTAREA TINERILOR CU GABARIT MARE Șl ROBUȘTI!
• start: luni 3 iulie • Sint vizați tinerii de 16 22 ani • Etape pe localități $1 Județe

AZI, START ÎN REGATA 
INTERNAȚIONALĂ SNAGOV

Dezvoltarea continuă a spor
tului de performanță din țara 
noastră impune măsuri noi în 
vederea împrospătării și ampli
ficării, la nivel calitativ supe
rior, a loturilor celor chemați 
să reprezinte culorile patriei în 
marile competiții internaționale. 
Călăuza de căpătil In acest sens 
este Programul privind dezvol
tarea activității de educație fi
zică șl sport pe perioada 197S— 
1980 și pregătirea sportivilor ro
mâni în vederea participării la 
Jocurile Olimpice din 1980 —
program aprobat de conducerea 
partidului.

Considerînd selecția drept ba
za progreselor în sportul de 
performanță, iar competiția na
țională „Daciada” drept cel mai 
vast cîmp de acțiune al sportu
lui — Comisia centrală de orga
nizare a „Daciadei” (din care 
fac parte reprezentanții condu
cerilor tuturor organizațiilor și 
instituțiilor centrale cu răspun
deri și atribuții în domeniul e- 
ducației fizice și sportului) a 
hotărît organizarea unei ample 
acțiuni naționale de depistare a 
tinerilor cu gabarit mare, care 
să fie îndrumați spre practica
rea unor ramuri de sport sau a 
unor probe în care se simte 
acut nevoia de sportivi înalți 
și viguroși. Se știe că astfel de 
fete șl băieți, cu calități antro- 
pomeirice deosebite, sint indis
pensabili pentru probele de a- 
runcări la atletism, pentru ca
tegoriile mari la box, lupte,

A l a ediție a „Cupei Europei" la pentatlon modern

CELE CINCI PROBE
ALE UNUI ATLET COMPLET
• Călărie, scrimă, tir, înot, cros - pe bazele sportive 
bucureștene Sportivi din 10 țări Iși vor disputa trofeul • La start 

medaliațl olimpici și al campionatelor mondiale

Constantin Călina, la unul' din 
dionul Olimpia, gazda probei de

Legenda spune că, de mult, 
un curier avea de dus un me
saj. Plecat călare, d este obli
gat să folosească mai întîi spa
da și apoi pistolul pentru a 
ieși cu bine din situații dificile 
dar, pierzînd calul, va trece 
Înot un curs de apă, pentru a 
ajunge la destinație alergînd. 
De la această legendă nordică 
pină la pentatlonul modern de 
azi nu este, se pare, decît un 
pas I Un pas care s-a dovedit, 
însă, uriaș, dacă ținem seama 
că abia La începutul secolului 
XX acest sport (de fapt cinci 
sporturi într-unul singur) a în
ceput să se practice în forma 
sugerată de legendă.

haltere sau judo, precum și in 
canotaj, baschet, handbal ete.

Acțiunea de depistare și se
lecționare a tinerilor de 16—22 
de ani din această categorie În
cepe chiar de luni 3 iulie în u- 
nitățile de bază, in toate aso
ciațiile sportive din țară. Ea va 
continua pe etape la nivelul lo
calităților (17—23 iulie) și al ju
dețelor (24—31 iulie), urmind 
ca In etapa finală toți tinerii 
selecționați să fie reuniți în-

ÎNIM PLOAIA Șl CEATA, TRAIAN SIRBU
CÎȘTIGĂ, IA SPRINT, TITLUL

DE CAMPION DE CICLISM LA FOND
CLUJ-NAPOCA, 29 (prin te

lefon). După o festivitate de 
deschidere reușită, deși s-a des
fășurat sub răpăit de ploaie, joi 
dimineață la ora 9 s-a dat star
tul, din piața Libertății, in 
campionatul ciclist republican 
de fond și al „Daciadei”, ultima 
probă prin care sint examinați 
anual alergătorii noștri fruntași. 
A fost o dispută dură, pe dis
tanța de 160 km, în condiții 
atmosferice vitrege, pe un tra
seu montan (Cluj-Napoca — 
Huedin — Beliș și retur), la 

antrenamentele susținute pe sta- 
călărie. Foto : L MIHAICĂ

în 1911 s-a hotărît Introdu
cerea pentatlonului la Jocu
rile Olimpice în programul că
rora, din 1912, va figura con
stant, pentru ca, din 1949 (pen
tru seniori) și din 1965 (pentru 
juniori) să se organizeze șl 
campionate mondiale. Anul a- 
cesta, la 3 august, Uniunea In
ternațională de Pentatlon Mo
dern și Biatlon își va aniversa 
trei decenii de la fondare, timp 
în care această disciplină a 
cunoscut o tot mal largă răs-

Emonuel FANTANEANU

(Continuare in pag. a 4-a) 

tr-o tabără (7—19 august) tn ca
drul căreia vor fi supuși unei 
testări complexe și s-or fi orien
tați către sporturile pentru care 
dovedesc aptitudinile cele mai 
marcate. Pentru a crea parti- 
cipanților la tabără o ambianță 
stimulatorie. el vor avea prile
jul să se intîlnească, periodic, 
cu campioni olimpici și mon-

(Continuare In pag. 2—3)

capătul căreia victoria a revenit 
lui Traian Sirbu de la Dinamo 
București, care Ișl păstrează 
astfel titlul de campion al țării 
la fond, cucerit anul trecut

Ploaia i-a însoțit pe cicliști 
de la plecare și pină la ultimul 
kilometru parcurs. La capătul 
primelor serpentine de urcuș, 
întreg plutonul... dispare in 
ceață. Dealtfel, porțiunile de 
ceață îl vor stinjenl pe mai tot 
parcursul. La intrarea in Huedin 
evadează din pluton Traian 
Sirbu, Ion Faraschiv (Steaua) 
și Ilie Totora (Olimpia Bucu
rești), cărora pe serpentinele 
spre Beliș 11 se mal adaugă Ro- 
mașcanu, iar apoi Valentin Ma- 
'rin. în această formație, cicliștii 
vor urca serpentinele aspre de
la Beliș, vor ajunge tn vîrf de 
munte, după care vor face cale 
întoarsă, spre Cluj-Napoca. Toc
mai la coborîre, Paraschiv nu 
mal poate face față trenel în
tinse șl rămine. Ceva mai 
tirziu, la urcușul de la Izvorul 
Crișului, abandonează lupta șl 
Totora, astfel că acum pe pri
mul plan al întrecerii rămin 
trei cicliști — Sirbu, Romașea- 
nu șl Valentin Marin. In aceas
tă formație fruntașii cursei vor 
intra în Cluj-Napoca. pentru a 
da bătălia finală. Victoria fi 
surlde lui Traian Sirbu, care a 
parcurs distanța de 160 km. in 
3h59:2L Medie orară 40 km. 
în urma Iul «-au clasat : 
2. V. Marin, 1 M. Romașcanu 
același timp, 4. L Totora 4 h 
01:37 ; 5. L Gancea (Dinamo 
București) 4 h 68:06: &. L Cer
nea (Olimpia Buc.), 7. N. Savu 
(Dinamo Buc.) etc.

Gbeorgbe ȘTEFANESCU

MAIȘTRII CONDUC NU NUMAI PRODUCȚIA, 
CI Șl ACTIVITATEA SPORTIVĂ A SECȚIILOR
Prima constatare: „Fiecare 

maistru are echipa sa, cu care 
participă la inireccriic din cam
pionat”. Afirmația aparține lui 
C. Bighianu, președintele aso
ciației sportive.

A doua constatare: „Eu mă 
cert cu ei să nu joace pe timp 
nefavorabil, dar degeaba. ..* A- 
firmația aparține directorului 
adjunct, N. Clobanu.

A treia constatare ț „Dacă 
fotbaliștii de la A.S.A. ar fi 
evoluat cu ambiția celor de aici, 
alta ar fi fost situația”. Afir
mația aparține lui I. Bogdan, 
prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S.

Este timpul să facem preci
zarea că afirmațiile de mai sus 
se referă la activitatea și Ia 
membrii asociației sportive Me- 
lalolehnica din Tg. Mureș, ale 
cărei succese în diverse compe
tiții au făcut ca vitrina cu tro
fee să devină netacăpătoare.

In dimineața aceasta, pe la
cul Snagov încep întrecerile 
feminine de canotaj din ca
drul Regatei internaționale 
Snagov. La concurs participă 
schifiste din Bulgaria, Ceho
slovacia, R. D. Germană, Un
garia, U.R.S.S. și România. 
Prima ai a „Regatei Snagov" 
programează, de la ora 9. În
trecerile eliminatorii, iar de la 
ora 17.30, cursele finale.

Iată echipajele pe care 
România I le va alinia la 
start: schif simplu — Aneta 
Maria ; 2 visle : Maria Maco- 
viciuc, Angela Hrebenciuc ;

A 11 a VARĂ A LUI IVAN PATZAICHIN...
...campionul exemplar de la care numeroșii săi simpa- 

tizanți așteaptă alte minunate performanțe
Nu cred să existe undeva un 

caiacist sau canoist activ care 
să se poată lăuda eu un număr 
de victorii similar eu al lui 
Ivan Patzaichin. De 10 ani 
canoea lui Ivan brăzdează pis
tele de a-pă, de la Snagov la

La 29 de ani, Ivan Patzaichin

XochimUco jl Tampere, de la 
Moscova la Nottingham, de la 
Belgrad la Copenhaga, neobosi
tă, terminind de cele mai multe 
ori in frunte, indiferent daci 
distanta lăsată tot urmi mă
soară 1000 m, 500 sau 10 000 
m, propulsată de pagaia vin- 
joasi a campionului nostru.

Patzaichin a apărut tn elita 
canoei acum 11 veri. Primul 
său mare concurs a fost — vă 
mai amintiți I — la XochimU
co, tn 1968. A condus finala o- 
limpicd de simplu mai mult de 
trei sferturi din distanți, dar a 
pierdut, pentru ci pe ultimul 
sfert de kilometru mușchii n-au 
mai putut stâptni pagaia. După 
o Jumătate de oră devenea inși 
campion olimpic la dublu, ală
turi de Serghei Covallov. Era, 
la prima mare întrecere, intîia

LA ATENA, UN NOU TEST 
AL REPREZENTATIVEI DE POLO
în continuarea pregătirilor și 

testelor pe care le efectuează 
In vederea campionatului mon
dial din luna august, reprezen
tativa de polo a României par
ticipă, intre 3 și 5 iulie, la un 
turneu la Atena, alături de 
selecționatele Australiei, Franței

„Azi joacă ai Iui Duma cu ai 
Iui Laszlo” sau „ai lui Șerdeanu 
cu al lui Pop” — sint cuvinte 
care, sub o formă sau alta, dar 
obligatoriu însoțite de numele 
maistrului, le poți auzi frecvent 
prin secțiile Întreprinderii. Adi-

INIȚIATIVE

că, da te obligatoriu numele 
maistrului 7 Punând această în
trebare, ajungem de fapt, cu 
răspunsul, tn miezul problemei— 

Inițiativa s-a născut cu vreo 
patru ani in urmă. „Să vedem 
cine este mai tare. — și-au zis 
cîțiva iubitori ai sportului — al 
lui Hosu sau al lui Man?*. Șl 
așa, Incet-lncet. flecare maistru 
a intrat ia— competiție. Era o 

2 f.e. : Maria Roman, Carmen 
Constantinescu ; 4-j-l rame : 
Elena Oprea, Florica Petcu, 
Florica Silaghi, Geargeta Maș- 
ca 4- Aneta Matei ; 4+1 visle : 
Mariana Catană. Magdalena 
Vasilescu, Lucia Buzuc, Eva 
Toth -ț- Elena Giurcă ; 8+1 : 
Olimpia Bălăci. Maria Leonte, 
Maria Lungu, Maria Tănase, 
Florica Gherman, Elena Pin- 
zaru, Lenuța Sansu, Elena Ia- 
cob + Aneta Matei.

Sîmbătă, de la ora 8.30, între
cerile continuă cu starturile 
din serii și finalele zilei a 
doua a „Regatei Snagov*.

medalie de aur. Aveau să ur
meze, pină in vara trecută, la 
Pancearevo, alte 15 medalii de 
aur, argint și bronz la Jocurile 
Olimpice, campionatele mon
diale sau europene.

Un singur „pas greșit* in a- 

este mal puternic ca oricînd— 
Foto : Dragoș NEAGU

cești 10 ani : Montreal — 1976. 
Ivan l-a uitat, ne-a făcut și pe 
noi să-l uităm. Un singur lu
cru l-a supărat : au spus, a- 
tunci, mulți dintre cei care U 
bătuseră pe umăr in atitea pri
lejuri de bucurie ale exempla
rei sale cariere, au spus, deci, 
că Patzaichin este bătrin, ba 
mai mult, ci este „terminat*. 
Ivan - nu împlinise încă, la ora 
Montrealului, 27 de ani... „Ter
minat* ar fi putut fi, s-o recu
noaștem, tn ciuda virstei crono
logice, pentru ci in acest sport 
puțini sportivi acoperă două ci
cluri olimpice, iar Patzaichin se 
afla la a treia Olimpiadă...

Au fost însă și oameni care 
au refuzai tdeea că Ivan este

Vladimir MORARU

(Continuare în pag. 2—3) 

șl Greciei. în vederea acestei 
competiții, mîine pleacă spre 
Atena următorul lot : Spînu, FL 
Slavei, Fopescu. Rus, R .ducanu, 
Nastaslu, I. Slavei, Schervan, 
CI. Rusu, Feher, Mirea, Gaiță, 
Munteanu. Antrenori : St. Kro
ner și AL Szabo.

chestiune de orgoliu. Mai mult, 
fiecare s-a simțit obligat ori să 
fie prezent în teren, ori (vîrsta, 
bat-o vina !) să fie pe bancă, 
antrenor. Arbitrii ? Sînt destui, 
chiar divizionari, în întreprin
dere. Și așa întrecerile au în
ceput pe baza sportivă, aflată 
chiar în incintă, în secția între
ținere. la Sculărie, la Mecanică 
1 și 2, Ia TESA, fiecare maistru 
căutînd să fie primul. Debutul, 
bineînțeles, eu fotbalul...

Mai departe ? Mai departe, 
cînd cele 8 echipe de la Scu
lărie sau cele 11 de la Meca
nică 1 iși desemnează cîștigă— 
torii, urmează turneul final și— 
Împărțirea premiilor. Cupele se 
pun frumos în vitrina secției, 
să Ie vadă toți și să se mln- 
drească cu ele, să le fie imbold 
pentru activitatea viitoare.

(Continuare In pag. 2—3)



In „triunghiularul" de copii de la Sofia,

VICTORII Șl RECORDURI
ALE ÎNOTĂTORILOR ROMÂNI
Selecționatele de copii cat. A 

(14 ani) și cat. B (12 ani) ale 
României au repurtat un fru
mos succes cu prilejul „triun
ghiularului" de înot susținut la 
Sofia. în compania selecționate
lor similare ale Greciei și Bul
gariei, situîndu-se pc jocul I 
atit în clasamentul general (1. 
România 410 p. 2. Bulgaria 358 
p, 3. Grecia 323 p), cit și in 
cele pe categorii de vîrstă (cat. 
A : 1. România 210 p, 2. Bul
garia 185 p, 3. Grecia 142 p ; 
cat. B : 1. România 200 p, 2. 
Grecia 181 p, 3. Bulgaria 173 p). 
Tinerii sportivi români au ie- 
purtat victoria în 25 din cele 52 
de probe ale concursului, reali- 
zînd și opt recorduri naționale 
și anume : Corneliu Neagrău 
(băieți A) : 2:22.81 (2C0 m del
fin) și 1:05,98 (100 m delfin) ; 
Noemi Lung (fete B) : 3:07,95 
(200 m bras) și 1:28.95 (100 m 
bras) ; Viorel Mihalcea (băieți 
A) : 1:16,47 (160 m bras) ; Gabi 
Sătnoianu (fete B) : 4:55,11 (400 
m liber), ștafeta 4 x 100 m mixt 
(fete A) : 4:45,65 și ștafeta
4 x 100 m liber (băieți A) : 
4:04,41.

Citeva amănunte interesante 
ni Ie-a furnizat antrenorul fe
deral, prof. Tiberin Munteanu : 
„Țînînd seama de stadiul actual 
de pregătire și de faptul că 
principala competiție a copiilor 
de cat. A ți eat. B, campiona

tele naționale, se desfășoară in 
luna august, apreciez comporta
rea lor în cadrul „triunghiularu
lui" drept promițătoare. în ca
zul unora chiar bună. Mă refer 
în special la Cristina Seidl, care 
a întrecut-o în probele de bras 
pe Tania Bogomilova (conside
rată o mare speranță a natației 
bulgaro), Octana Mladin (la 13 
ani a cîștigat trei probe la cat. 
A : 100 m delfin, 200 m mixt și 
100 m liber) și la Viorel Mihal
cea, recordman Ia 100 m bras. 
Cu prilejul „triunghiularului" de 
la Sofia și-a făcut debutul in
ternational, Ia 12 ani. prima ge
nerație de performere din Baia 
Mare, pregătite de apreciatul 
antrenor Gheorghe Dimeca. Și 
trebuie spus ca Noemi Lung și 
Anca Pătrășcoiu și-au adus o 
contribuție consistentă la victo
ria pe echipe, precum și Ia rea
lizarea unor performanțe re
marcabile. In sfîrșit. doresc să 
subliniez că actualii performeri 
la 12 și 14 ani sint, de fapt, 
speranțele natației noastre și. 
ca atare, antrenorii trebuie să 
se ocnpe eu toată responsabili
tatea de pregătirea lor. Mă re
fer atit la cei care au fost la 

‘ Sofia, Valeria Stoicescu, Geor-
geta Schier și Friedrich Schi- 
wing, eît și Ia ceilalți care de
pistează și instruiesc tinerele 
talente".

A 11 a VARĂ A LUI
(Urmare din pag. I)

la crepusculul carierei sportive. 
Unul a fost antrenorul emerit 
Radu Huțan, altul „Senia" Is- 
mailciuc, marele precursor, cel 
care ii pusese in miini, in 
1967, pagaia de aur. Ei ii cunoș
teau mai bine ca oricine resur
sele,* ei i-au pus in față cele 
două condiții ale valorificării 
lor: muncă, multă muncă ți o 
viată ordonată.

Ivan le-a îndeplinit ne amin- 
două ți, in august 1977, la un 
an după Montreal, ciștigă titlul 
de campion mondial la Pancea- 
revo in proba sa preferată, 
1000 m. In întreg sezonul l-a 
întrecut de trei ori — in trei 
intilniri — pe campionul olim
pic Ljubek, ața cum l-a în
vins mereu, ori de cite ori i-a 
avut alături, pe Wichmann, Iur- 
cenko, Ananiev, Wood, Antipov 
sau oricare alt canoist din elita 
mondială...

A mai trecut un an, a mai 
venit o vară, a 11-a... Concursu
rile sezonului ii acordă pină 
acum primul loc in ierarhia 
mondială. Se apropie acum de 
29 de ani, dar cine ar mai în
drăzni să afirme că „e bătrin"? 
L-am văzut in iarnă, conducind 
prin nămeți plutonul lotului dt- 
namovist, l-am văzut la bac, 
vislind fără încetare 60 de mi
nute, mai mult decit intr-o 
cursă de fond, l-am văzut re
cent la Snagov, ieșind de patru 
ori pe apă intr-o singură zi. 
Lucrează mereu cu conștiincio

zitatea supercampionului — pri
ma apropiere la care te duce 
gindul este Iolanda Balaș... — 
dar ți cu entuziasmul începăto
rului.

— Cum te simți, Ivane ?_ .
— Mai tinăr ți mai puternic 

decit orieînd. Am „tras" o pistă 
de control pe „mie" in 3:56.

— Ce înseamnă 3:56 7

IVAN PATZAICHIN...
— Înseamnă un record perso

nal pe „calm plat" cu citeva se
cunde ți, dacă vrei, înseamnă 
un bun... caiac de simplu !

— în august, la Belgrad, sînt 
campionatele mondiale...

— Vreau să-mi apăr titlul la 
1000 m ți încerc să-l cițtig ți 
pe cel de la fond.

_  Indiferent de direcția vln- 
tului ?

— Indiferent.
— Și mai tîrziu ?
— Mai tirziu înseamnă, desi

gur, 1.0. de la Moscova. Voi 
încerca să dovedesc ci se poate 
cuceri titlul olimpic și la 30 de 
ani.

_  Treizeci șl jumătate...
— Simian Ismailciuc a fost 

campion mondial la 33 '....

SELECJIA-LA NIVEL
(Urmare din pag. 1)

diali, cu mari performeri ai 
sportului românesc.

Țelul imediat al acțiunii este 
depistarea de tinere și tineri 
apți să facă parte din loturile 
de perspectivă pentru Jocurile 
Olimpice din 1984, iar în cazul 
unor elemente cu calități excep
ționale chiar pentru loturile o- 
jimpice actuale.

Operațiile de selecție și orien
tare, bazate pe criterii și nor
me științifice, vor fi efectuate 
de întregul activ de bază al 
mișcării sportive (profesori de 
educație fizică, activiști, instruc
tori, medici, cercetători etc.). 
Accentul se va pune, in aceas
tă perioadă, pe elevii școlilor 
profesionale, pe tinerii de pe 
șantiere și din mediul rural, pe 
cei din unitățile militare.

Această amplă acțiune repu
blicană de selecție reprezintă

| ARBITRAJ ÎN OFSAID...
Etapa a 2-a a campionatu

lui republican de motocros, 
desfășurată în organizarea 
(bună) a C.S.M. Borzești, pe 
traseul de la marginea muni
cipiului Gh. Gheorghiu-Dej, a 
ridicat o problemă de arbitraj 
puțin obișnuită. Ce s-a în- 
tîmplat ? In cursa seniorilor și 
juniorilor, care de regulă iau 
startul în comun, 
arbitrul de parcurs 
V. Barbu, din lo
calitate, a adus 
la cunoștința ju
riului, la terminarea 
rilor, că alergătorii cu nume
rele de concurs 3 și 8 (senio
rul Eduard Laub — Torpedo 
Zărnești și, respectiv, juniorul 
Ion Mărgărit — Flacăra Auto- 
mecanica Moreni) au ratat o 
poartă și ca atare trebuie 
excluși din clasamente. Nelu- 
înd în seamă această sesizare, 
arbitrul principal Nicolae Ma- 
nesia (București) a rezolvat ca
zul într-un mod original: el 
i-a consultat pe sportivii vi
zați, care au reacționat ca în 
proverbul: „Nici usturoi n-au

mlncat, nici gura nu Ie mi
roase" șl, in consecință, le-a_
validat rezultatele I

Prin urmare, arbitrul prin
cipal, avind latitudinea de a 
hotărî, nu a dat crezare — 
deși nu a văzut faza In dis
cuție — colegului său care a 
supravegheat poarta respecti
vă și a

întrece-

acordat cîștig de cau
ză celor împrici
nați. Cerîndu-i ex
plicațiile cuvenite, 
arbitrul N. Manesia 
și-a justificat ati- 

afirmind că oficialul 
avea... califi-

tudinea 
de parcurs nu 
carea necesară. Se pune atunci 
întrebarea: de ce a admis să 
fie investit într-o asemenea 
funcție de răspundere dacă nu 
prezenta creditul necesar 7 La 
rlndul ei comisia locală de 
specialitate are o altă părere 
despre arbitrul V. Barbu, con- 
siderîndu-1 obiectiv și compe
tent. Așa stînd lucrurile, hotă- 
rîrea arbitrului principal me
rită să fie la rîndul ei „arbi
trată" cum se cuvine.

Traian IOANIȚESCU

Campionatul de rugby — între deziderat și realitate

SUCCESUL ECHIPEI FARUL - MERITAT, DAR PE UN FOND CAM CENUȘIU...
@ Un punct de vedere : o formulă de 12 divizionare A ’

în istoria campionatului de 
rugby, ediția cu numărul 61 nu 
a scris pagini de un dramatism 
aparte. Ea a avut un curs înde
obște liniștit, chiar dacă o anume 
doză de tensiune și-a mai făcut 
loc, finalul de sezon însemnând 
pentru Farul (mai ales după „e- 
galul“ cu Dinamo) o probă de

face cu învingătoare a în TREI 
din cele mai recente PATRU ed;- 
ții de campionat. Am răspunde 
imediat: Farul POATE FI o echi
pă mare ! Aminteam mai sus 
d aspre progresul unuia sau altuia 
dintre rugbyștii dobrogeni. Dar 
jocul lor colectiv nu a atins încă 
virtuți deosebite. „Grămada- face

Printre derbyurile finalului de sezon t-a număra ri meciul R. C. 
Grivița Roșie — Farul (6—12). In imagine, cxmrtîaft—■! lonifft 
face eforturi pentru a prinde balonul ți a declanșa m aloc pe 
înaintare.

Foto : Ioc MIHAICÂ
tărie: se deplasau constănțenii la 
București — se anunța repede un 
derby; urma partida de la Birlad 
— Rulmentul reintra In atenție. 
Și aceasta pentru că un singur 
punct... lăsat de dobrogeni in 
Parcul copilului sau In orașul 
care i-a dat pe Rășcanu. Bucos, 
Postolachi și Motrescu ar fi fă
cut din Steaua o campioană care 
și-ar fi... apărat titlul, grație nu
mărului superior de victorii. Rug- 
byștii de pe Litoral s-au arătat 
însă cu nervii tari. Ceea ce nu 
este o calitate oarecare, mai ales 
cînd apare pe fondul unei ECHIPE 
(Încă) IN CONSTRUCȚIE. Au 
plecat de la Farul Dărâban. 
Cel ea; au venit Urdea, Florui 
Constantin, Mal an cu, Burghelea. 
Inaintarea a pierdut un lider au
toritar; dar au crescut în valoare 
un Gheorghe Dinu, un Vasile Ion 
(cel care a Incîntat și pe tnne- 
cunoscâtcrii ziariști englezi). ur 
Nicolae Dinu sau Emil Grigvre- 
A revenit Mușat, iar Borșam S 
Podara (apărător excelent) sir.t 
acum două aripi la grămadă de 
nivel reprezentativ.

Este însă Farul de azi o echi
pă mare ? între barca se poate 
impune logic ctod F— că ai de-a

faze simple. Florin Xonhă, Urdea 
sau Mușat încearcă pătrunderi, 
dar sînt insuficient susținuți sas_
scapă balonul. Echipa pare rtxpcâ 
în două de multe on. „treasfer- 
turile“ așteptând W zadar czeci 
de minute chiar .’) o cringe buni 
pentru atac. Bucos bate extraordi
nar cu piciorul. numai că bate 
și Hnd trebuie șa dxad sa tre
buie. Șue el antrenez WThaj 
Naca ce știe efnd înlccrseste pia
nul tactic al partdelor =a_ „tari*, 
dar spectatorul nu poate accepta

să-i vadă pe Motrescu, Ianusevici, 
Holban, Cristea sau Vasile... spec
tatori, pur și simplu !

Deci, fără a fi (încă) o mare 
echipă. Farul — care rămîne... cea 
mai bună echipă românească — 
a triumfat. însuși acest adevăr 
arată că in rugbyul nostru forma
țiile de valoare se numără pe 
degete. Și este firesc, cînd nu ai 
suficienți jucători de valoare, să 
rezulte un nivel modest (pe 
alocuri foarte modest) al compe
tiției interne principale — cam
pionatul, Echipele mici se inte
resează de joc și rezultat doar 
cînd se Întâlnesc între ele. Cînd 
au in față pe Steaua, pe Farul 
sau pe Dinamo ne minunăm de 
scoruri ca 66—6, 91—5, 57—6. 61—6, 
43—10 ! Sau — și mal întristător 
— sînt formații care joacă con
form... zicalei „acasă — zmei, 
afară — mielușei-, chiar și for
mații cu elemente — totuși — 
bune sau foarte bune. Iat-o pe 
Știința Petroșani, echipa Iui Or- 
telecan, Enciu Stoica, Tudose sau 
Bodică: este unica învingătoare 
a campioanei (5—0 pe propriul 
teren), dar cită strălucire are 
acest succes singular atâta vreme 
cit U Constanța pierde cu 11—13 ?

Cu o asemenea mentalitate, 
există riscul să așteptăm ia infi- 
niî ^suflul nou* al rugbyului ro
mânesc. Ar fi interesant de discu
tat dacă e bine să menținem un 
campionat cu 16 echipe — pe serii 
valonce — de nivel modest. Nu 
ar fi oare mai viabilă • formulă 
ca — să xacesn — 12 competitoare 
în prima divizie, care să concen
treze. la adevăr, ee are mai bun 
sportul nostru cu balonul oval ? 
Iar dată s-a introdus clauza pier
dem tmui punct in clasament 
peste-j mdismplină (3 jucători sus- 

de ce nu am sancționa 
în vreun fel și ne competitivitatea?

Sînt d>:«ar două puncte de vede
re. terne de meditație pentru o 
vacanță, care este, nu numai ia 
prcpr.u. fierbinte. Pașii făcuți 
spre consacrarea internațională 
cer o temelie trainică, iar aceasta 
nu poate fi decit CAMPIONATUL!

Gec RAEȚCHI

ILSUIJĂ Li IUCIH (f):

CALITATIV SUPERIOR
pentru toți activiștii mișcării 
sportive nn excelent instru
ment de lucru in activitatea de 
creștere a sportivilor de mare 
performantă.

La jumătatea ciclului olimpic, 
investigarea unei mari mase de 
tineri in scopul găsirii sportivi
lor cu calități, cu talent de 
excepție constituie o campanie 
importantă, menită să comple
teze promovarea normală a ju
niorilor și să ducă în final la 
îmbogățirea loturilor reprezen
tative.

MAIȘTRII CONDUC 

NU NUMAI PRODUCȚIA 
(Urmare din peg. 1)

Și, astfel, timp de cîteva luni, 
aproape 50 de echipe la mini- 
fotbal și cam tot atitea la volei 
și la handbal își dispută întiie- 
tatea. în ziua vizitei noastre 
abia se încheiaseră intrecerile 
de la Sculărie. Formația mais
trului loan Șerdeanu s-a aflat, 
de această dată, în frunte. Aș
tepta pe ceilalți— Analiști.

Așadar, un sistem simplu ți 
foarte eficient, cu rezultate 
foarte bune. „Mai important mi 
se pare însă faptul — ne-a spus 
directorul N. Ciobanu — că s-a 
creat o atmosferă propice unei 
activități cu adevărat de masă, 
activitate fără de care acțiunile 
organizate in timpul liber sînt 
de neconceput. Ceea ce înseam
nă că oamenii, în majoritate,! 
lor, s-au convins de utilitatea 
practicării sportului pentru în
tărirea sănătății, pentru fortifi
carea organismului".

Emanuel FANTANEANU

La bazinul Floreasca (tele
fon 79.37.85) continuă cursurile 
de inițiere la Înot pentru 
copii. Bazinul este pus, zilnic, 
și la dispoziția publicului.

OKADEA. 9 (pna Idefe).
Desfâțoraiă ia sala AS. Arma
ta. fettDcirea resxar.țâ in Divi
zia A la baschet feminin, din
tre Crițul ți Progresul Bucu
rești, a lost dțtigată de sporti- 
vele gazdă cu 2—0 : 54—49
(33—24) ți 71—66 (35—30). Pri- 
—ța partidă a fost de un slab 
nivel tehnic ; in a doua s-a ju
cat znaț cursiv, cu mai puține 
greșeli de tehnică. întrecerea a 
fost echilibrată, victoria fiind 
decisă de evoluția excelentă a 

! jucătoarei Katalin Szabo. Coș- 
geteri : Szabo 7-j-18, Tabără 
10+16, Dudaș 16-J-4, Szekely

CIIȘUL — PROGRESUL 2 0
6+9, respectiv Leabu 4+16, 
Ivăaescu 6^-12, Grecu 13-ț-8, 
Sandu 24-18. Au arbitrat bine 
M. Lazarov (Timișoara) și St. 
Green (Tg. Secuiesc). (Ilie 
GHTȘA — coresp.).

★
In continuarea turneului pe 

care li intreprinde in țara 
noastră. Selecționata armatei 
angoleze a jucat ieri, in sala 
Dinamo, in compania echipei 
Steaua. Campionii României, 
superiori in domeniul tehnicii 
și experienței competiționaJe, 
au dominat, cucerind victoria 
cu scorul de 90—76 (51—28).
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cheij^arie! 
cutezi bast 
trâ, ' num 
performanțele 
sportiv 
Mare, 
listelor 
Both nu

Armate/' din 
cadrul Divizii 
de greșeli 
arbitrii I.
E. Ulrich 
adesea și 
laritățile.

de 
G 
(E 
să
Di 

reo Gabriela 
calmeze ele^ 
spre un joc 
voc:fenat con 
trii și oficic 
mal muit ch 
jucătoarele s 
ră dearie a Vi 
cui a dezaf

II

Cetățenii ir 
Napoca se 
pentru a-i urn 
laltă, pe nume 
bucuriei". Dar, 
tolbele poștașii 
de scrisori, zii 
erau îngreunat 
nisip. Era vot 
trecere sporti 
una oarecare, 
pe țară a „Mai 
înscrisă sub j 
dei". S-au într 
pe Someș lu< 
fruntași și, în i 
sportivi, cîștigi 
dețene și pe 1 
rești, Intre 18 
ricle, din Ialon 
(Constantin Tu

La feminin s 
de metri, prin 
de sosire Tați 
cea) 15:41, An 
hova) 15:44 și 
(București, ofii 
15:53, cîștigăto 
cedente, inay, 
s-au intrecuwi 
desemnîndu-i c 
pe Ion Mititel 
Ion Ereiu (Bt 
Vasile Petre (î 
echipe : 1. Pri 
42:30), 2. Bucul 
diferență de m 
3. Brașov 10 j

Competiția a 
organizată de <

Gh. Sandu, satul Zi- 
zin, corn. Tărlungeni — 
Brașov ; „Doresc pe 
această cale să vă a- 
duc la cunoștință fap
tul * - -
cazurilor, 
rul Sportul, 
sint abonat, i 
doua 2L Cred 
ciența trebuie 
în felul cum 
este expediat 
dac^e. Aceasta 
bui să aibă în 
abonați! care, în 
joritatea cazurilor, 
de la sate. In 
caz, rugăm a expedia 
in primul rînd ziarul 
în aceste zone". Sti
mate tovarășe Sandu, 
lucrurile nu sînt atit 
de simple cum, proba
bil, credeți dv. Ziarul 
are destui abonați, și 
chiar mai mulți in o- 
rașele ’ ** 
asta e 
să vă 
cei ce 
paiiția 
altul doresc ca acesta 
să ajungă cit mai re
pede posibil în mina 
cititorului. Există în a- 
cest sens și un grafic 
de apariție, eșalonat 
în funcție de trenurile, 
avioanele sau autobu
zele pe care să le 
prindă. Expedierea — 
de care se ocupă Di
recția de difuzare a 
presei — nu se poate 
face insă cum credeți 
dv., separat pentru sa
te, separat pentru ora
șe etc. Ziarele se tri
mit cu primul tren în 
localitățile cele mai a- 
propiate de mijloacele 
de transport (de regu
lă, în centrele de ju
deț), de unde se răs- 
pîndesc pe teritoriul 
respectiv prin oficiile 
poștale. Intîrzieriie se 
datoresc uneori și eve
nimentului sportiv, ca
re se petrece în multe 
cazuri seara, tirz.u, s. 
al cărui rezultat trebu
ie publicat. Oricum, 
rândurile dv. vor rea
minti ceîor în cauză 
(mai ales oficiilor poș
tale șl factorilor poș
tali, de care depinde 
foarte muX difuzarea

că, in majoritatea 
primesc zia- 

la care 
numai a 
că defi- 

căutată 
ziarul 

de re
ar tre- 
vedere 

ma- 
!, sînt 

acest

țării. Dar nu 
important. Vrem 
spunem că toți 
contribuie la a- 
unui ziar sau

operativă) obligația 
a vă aduce ziarul 
timp.

N. Bogdan, Iernut 
Mureș : „Pentru for
marea unei reprezenta
tive de fotbal puterni
ce, care să facă față 
cu succes în viitoarele 
confruntări internațio
nale, cred că trebuie 
să se apeleze și ia pu
blic pentru alcătuirea 
lotului. Vin cu suges
tia ca fiecare spectator 
să propună un lot de 
22 de jucători, de care 
să se țină seama". 
Chiar așa ? Păi la me
ciurile din recentul 
campionat încheiat au 
asistat 4 019 200 de spec-

de 
U

Voința Constanța. Ulti
ma nu a prezentat car
netele de legitimare și 
în aceste condi li par
tida nu s-a disputat. 
In ședința comisiei ju
dețene de fotbal din 
12.06.1978 s-a hotărît ca 
meciul să se rejoace, 
neaplicindu-se prevede
rile regulamentului, 
care dau meci pierdut 
celor în cauză. Consi
derăm că hotărîrea nu 
s-a luat în spiritul eti
cii sportive, a regula
mentului. Deoarece co
misia județeană de 
fotbal nu a putut să 
ne explice care au fost 
criteriile care au stat 
la baza hotărârii sale,

niori, 1 
tehnica 
hor. Oj

ghieni, î 
tat. S-a 
joc ca : 
au pie 
...prin j 
excursie

I. Cri;
scriu ac 
gîndesc 
ne la
2—3 ten.
$1 alți < 
s-a cons 
un tere: 
cîmp 1 
zeci de 
timp ce 
fotbal (< 
popular 
paragină 
hîrtoape,

tatorl (au tost printre 
ei și copii). V-ați gîn- 
dit cite variante ar 
ieși ? Să-i lăsăm, deci, 
pe cei ce răspund de 
această treabă (deloc 
ușoară) să-și vadă de 
lucru. Să le cerem, în 
primul rînd, fotbaliști
lor să joace bine, 
tunci, alcătuirea 
lui n-ar mal fl o ches
tiune atit de greu de 
rezolvat.

Z. Pop — Caran
sebeș. Conform con
tractului cu instituția 
în cauză, redacția — 
în limita posibilități
lor — are doar obli
gația de a publica re
clama respectivă. Tex
tul In cauză aparține 
întreprinderii de stat 
Loto-Pronosport, eu se
diul în București. Cal. 
Victoriei, nr. 1, sector 
1, căreia i-am trimis 
scrisoarea dv. pentru a 
vă da explicațiile eeîe 
mai competente, pe 
care, pe bună drepta
te, le cereți.

Conducerea asociației 
sportive Minerul Med
gidia ne scrie : „în 
ziua de 11.VI.1973, ore
le 9^e, a fost progra
mat pe terenul echipei 
Chimia Năvodari me
ciul de juniori dintre 
echipa respectivă și

A- 
lotu-

dorim să cunoaștem de 
ce in acest caz nu
s-au aplicat sancțiunile 
prevăzute de regula
ment". Și noi ne mi
răm. Din punctul nos
tru de vedere, lucruri
le sînt foarte clare. 
Deoarece comisia jude
țeană nu a putut să 
vă explice (ce mistere 
vor fi existînd ?!), poa
te o va face forul in 
drept, 
stana 
nu vă 
cit ce 
men t : 
rile

C.J.E.F.S. Con- 
care, dealtfel.

poate spune de
scrie In regula- 
Art. 51 : „Jocu- 

oficiale nu pot 
începe dacă cele două 
echipe... nu prezintă 
cel puțin ’ jucători U 
seniori și 1 jucători La 
juniori și copii eu e>r- 
netele de legitimare. In 
carul in care țnn. ar- 
bitrulcLi) nu 1 se pre
zintă numărul de car
nete p revăzu xe „.. eehi - 
pele vor fi sancționate 
prin asimilare eu cele 
care nu se prezint la 
joc*. Iar art. S3 preci
zează : ^In caz de ne- 
prezentare, comisia or
ganizatoare va omologa 
jocul cu rezu’ta-.ul de 
3—o pentru echipa ad
versă*. Așa s-a întim- 
plat de curind, în ulti
ma etapă a campiona
tului Diviziei A îa ju-

rile de j 
mint. T< 
a deven 
loe de 
listice 
ceea ce 
rău, și 
poligon 
pentru t 
să con 
ceea « 
rău. An

căutat^ bine 
venit “ 
bilă. Esi 
pună px 
se facă 
s-a făcu

tiee-

loace «e

cei veni 
sau gaj.

și af 
ghita.

G
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CA PROMOVATĂ, ALE DIVIZIONARELOR A

IS-

j din Satu 
bcsuhetba- 
p'o^esoa-a

REPETENTĂ! I VIRTUAL RHR06RADATA TIMP DE 3 LUNI,
noarei, dar aceasta, luîndu-și ca 
ajutoare pe doua d’ntre jucătoa
rele de a căror instruire și e- 
dueație răspunde (este vorba de 
Diana Bălaș și Viorica Balai), a 
purtat un dialog deloc sportiv cu 
spectatorii, 
toa-e ale

Cu atît
sub privirile îngâdui- 

celor doi arb’trt. 
mai mare a fost stu
poarea publicului cînd 
a vâzut-o, la sfîrșitul 
partidei, pe antrenoa- 
rea Gabriela Both muî- 
zîmbetul pe buze, arbi-țumind, cu

trilor și oficialilor pentru activitatea 
depusă, de parcă pină atunci nu 
se întîmplase nimic. Explicația ? 
Mobila cîștigase cu 74—72... Dar, 
gratu’ațiile de ultim moment pot 
șterge impresia peoibilă lăsată 
de-a lu.igul întrecerii de antre- 
noarea Both ? Ea are obligația 
nu numci sâ le învețe pe săt- 
mârence sâ arunce la coș, cl »ă 
ie și educe într-un sp’rit de de
plina sportivitate !

Die GHIȘA

însemn al „D AC IADEI"

DOVEDESC SI BUNI SPORTIVI

i

I
i
I
I
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ECHIPA LUI ROMILĂ ȘI SIMIONAȘ S-A SALVAI IN 3 ETAPE

rtitoti ai 
stă dată, 
rau pline 
eviste. ci 
iculeți de 
re o în- 
u despre 
re finsia 
«ștesilor-, 
i „Dacia- 
orașul de 
de poștă 

imp. buni 
zelor ju- 
ul Bucu- 
iaria Pe- 
<7 de ani 

Mov).
curs 2 000 
-ind linia 
ițu (Tul- 
teă (Pra- 
i Buzatu 
Ț.R- 35) 
iei pre- 
Bărbatb

nai buni 
>v) »37.

26:45 si 
26:46. Pt 
p (timp 
(42:36) — 

secunde

după cum nc declara ing. Ale
xandru Bilteanu, președintele 
A.S. Poșta București.

Cili Bf SiliCJIf PINIHU
L8IUL OIIMPIC DE DOI
HUNEDOARA, 29 (prin telefon). 

In sala „Constructorul* efen lo
calitate au continuat Întrecerile 
de selecție pentru lotul olimpic 
de box. In cadrul unor meciuri 
de bun nivel tehnic, s-^au înre
gistrat următoarele rezultate : 
muscă — N. Mitoi (C.S.M. Drobe- 
ta Tr. Severin) b.p. D. Roșlanu 
(Minerul Moldova Nouă) ; pană 
“ I. Lupșa (Minerul Moldova 
Nouă) b.p. N. Stan (C.S.M. Dro- 
oeta Tr. Severin), V. DAnciules- 

Tim.) b.p. L Dobăeș 
(Metrul Bocșa), T. Ruja (A.S.A. 
CTtU-Naptt») b.p. L Mlrza 
țC.F-R. Tim) ; ușoară — A. Pop 

S.M. Ckij-Napoaa) mm. eu O. 
yurturescu (C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin). Șt. Rățoi (Metalul Oțe- 

L GRtea (Metalul ¥?“Iova Nouă), c. Bujor (Moto
tol Arad) b. ab. 8 Gh. Jurescu 

Ro’u)- M aubo- tato (C.Fjț. Tim.) b. ab. 1 I. co- 
(A.S.A. Cluj-Napoca) ; Sf,00! BUc4 - F Mafiti^rV 

„b p- Franciec!U? J?uLN.poca), V. Stoca 
A_S C3uj-Napoca) b.p. M. Șu- 

rcttezxi (U.M. Tim.) ; mijlocie
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I
I
I
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Poli- 
.C. Bi

ți uitat 
Gheor- 
înnop- 

ntat la 
-i$ti și 

3—0

„ Jî' ! A' Câhn (C.S.M. Drobe- 
? ZF-.Sever™). D. Fodor (Voin
ța CTuJ-Napoca) b. ab. 3 Gh. Găl- 

°țe!uI Rosu) :— șt. Birieanu (Sticla Turda) 
b.p. V. Moldovan (Voința Clui- 
Napoca).
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uri ml 
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’teenurj
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Probabil cea mai romantică 
echipă a Diviziei naționale A, 
echipa Copoului ieșean a trăit 
cel mai dramatic rol in cea 
de-a 60-a ediție a campionatului 
nostru. De ce cel mai drama- 

I tic ? Deoarece, spre deosebire 
de F.C.M. Reșița, care în ulti- 

I mele luni se afla în situația 
. fără nădejde a „bolnavului care 

nu are scăpare", Politehnica 
I Iași — socotită și ea. de mulți, 

ca și retrogradată — a păstrat 
I permanent un licăr de speranță.

L-a păstrat vreme de 3 luni, 
I intre 12 martie și 15 iunie, tind 
I — neurtind mai sus de locurile 
I 1716 — a traversat un... tunel 
| al Diviziei B din care a ieșit 

abia In ultima etapă ! (Grație 
I mai ales punctelor obținute in 

fața a două contracandidate la 
retrogradare — victorie cu 
F.C. Constanța la Iași, meci nul 
cu Petrolul, la Ploiești — și a 
partidei egale ~
viște).

Deși echipa 
picior în B“, 
simpatizanții ______ __
crezut pînă în ultima clipă în 
șansa ei. socotind că retrograda
rea ar reprezenta o soartă ne
dreaptă pentru favorita lor. 
După opinia noastră, acest ra
ționament are la aceeași măsură 
temeiuri, dar și slăbiciuni de 
neacoperit. Sâ ne explicăm.

DE CE AR FI FOST NE
DREPT SA RETROGRADEZE 
POLITEHNICA IAȘI ?

1) Pentru că are în lot nu
meroși jucători valoroși : Naște, 
Baca, Anton, Ciocirlan, Romilă, 
Simionaș, D. Ionescu, Florean, 
Dănilă, Costea, Cernescu.

2) Pentru că evoluția în teren 
a Politehnicii are adeseori in
contestabile virtuți fotbalistice, 
jocul ieșenilor fiind spectaculos, 
ofensiv, generos în efort.

3) Pentru că în cel puțin 
două meciuri — cu viitoarea 
ocupantă a locului doi, F.C. Ar
geș (6—1 la Iași), și cu viitoa
rea campioană. Steaua (2—4, la 
București, după ce ieșenii au 
condus cu 2—0) — • dovedit 
fără echivoc că se poate u- 
neori compara — în joc — cu 
cele mai bune echipe ale cam
pionatului.

4) Pentru efi o lungă perioa
dă de timp — 11 etape — Poli
tehnica a fost lipsită tocmai de 
conducătorul său de joc. Simio
naș, accidentat, absență ghinio
nistă și realmente nefericită 
care a grevat mult randamen
tul echipei.

5) Pentru că la orice fel de 
adunare suma obținută ne dă 
același rezultat : echipa este 
bană.

DE CE... N-AR FI FOST — 
INTR-UN FEL — NEDREPT 
CA POLITEHNICA IAȘI SĂ 
RETROGRADEZE 7

1) Pentru că a rămas aceeași 
prezență boemă din anii treeuți, 
jutindu-se cu punctele șl cu

soarta ei, lucind nu o dată o 
sterilă „artă pentru artă". Cu 
această artă a lipsit foarte pu
țin să ajungă lingă Viitorul 
Vaslui $i Victoria Tecuci.

2) Pentru că echipa este îm
părțită in... „boii care ară și 
caii care mănincâ". Anton, 
Naște. Ciocirlan, Romilă, Simio
naș, Florean sint jucători care 
se angajează total, care „mor 
pe teren", cum se spune inse

goluri. Jucător contradictoriu, 
extremul Costea — fricos ca un 
iepure uneori, irezistibil alteori, 
cînd nu poate fi oprit nicicum 
(ca in partida de la Ploiești, de 
pildă) — a fost, alternativ, bun 
pentru lotul național și bun 
pentru... Divizia C, alternanță 
care a costat echipa multe go
luri și puncte.

3) Deși echipă studențească, 
Politehnica a vădit un greu de

15. POLITEHNICA IAȘI

reușite la Tîrgo-

se afla .cu un 
cum se spune, 
Politehnicii au

A APĂRUT Nr. 6/1978 AL REVÎSTEi

EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT"//
Spicuim din sumarul acestui interesant număr :
• Etapa finală a „Daciadel" — obiectiv prioritar ta preocu

pările factorilor cu atribuții in mișcarea sportivă.
• Interviu cu doctorul docent loan Pușcaș, consemnat de H. 

oastea.
• Orientări In selecția copiilor pentru practicarea diferitelor 

ramuri de sport, de asist, univ. Ad. Dnagnea și asist, univ. 
Douda Mohamed Aziz (Maroc).
• Orientări actuale in metodica educării forței, de prof. L. 

■Ml | ■
a învățarea înotului — parte a unul sistem strategic (UD, 

de prof. M. OLaru.
• Revista întreabă, catedrele de educație fizică *1 sport rii- 

ptmd.
• Un animator al educației fizice și sportului in trecut — 

Iulian Zăvoianu, de lector Magdalena Mușat șl asist, univ. Gr. 
Cacuci.

Profesori de educație fizică, antrenori, activiști ai mișcării 
sp°rave : Procurați-vă de urgență acest interesant număr al 
--•••• „Educație fizică și sport", care s-a pus In vînzare la 
toate punctele de difuzare a presei din Capitală și din țară.
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LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NU UITA TI !

ORIUNDE VA AFLATI, JUCA TI
LA

CEL MAI POPULAR SISTEM 
DE JOC

Juctod cu perseverență la LOZ 
ÎN PLIC vă veți pntea număra și 
dv. printre marii aăi dștigători 1

Tragerea Loto de astăzi va a- 
vea k>c la casa de cultură a 
sectorului 3 din str. M. Emlnescu 
ar. 89 la ora 17. Panoul cu re- 
zuttattie tragerii va fi televizat 
la ora 19.
CIȘTIGURILE

DIN S3
Categoria 1: 

autoturism ~ 
ria 1 : ~

La LOZ ÎN PLIC puteți cîștiga 
autoturisme „Dacia 1300“ și mari 
premii In bani.

LOZUL IN PLIC se găsește în 
vînzare la agențiile Loto-Prono- 
sport, la vînzătorii volanți și la 
unitățile cooperației de consum 
și poștei.

TRAGERII LOTO 
IUNIE 1978

2 variante 25% — 
„Dacia 1300“; Catego

ria 2 : 5 variante a 15.739 lei; Ca
tegoria 3: 20.50 a 3.839 lei; Cate
goria 4: 28,25 a 2.786 lei; Cate
goria 5: 110,50 a 712 lei; Categoria 
6: 256 a 307 lei; Categoria X: 1.551 
a 100 lei.

REPORT CATEGORIA 1: 379.655 
lei.

Cele două autoturisme „Dacia 
1300“ au fost cîștigate de VIRGIL 
ENE din Deva și PETRE A. DAN- 
CIU, din Slatina.

pe toane, cină ai poftă, situație 
intilnită nu de puține ori la fot
baliștii ieșeni, cărora lc-a lipsit, 
după părerea noastră, un ca
dru de muncă mai organizat, 
mai temeinic.

Subliniind carențe reale, u- 
nele moștenite — și transmise 
— de 7—8 ani, am vrut să scoa
tem în relief umbrele acestei 
echipe, umbre ascunse de cele 
mai multe ori de prima lumi
nă, de primul succes care, apa
rent. „drege lucrurile". Aparent, 
pentru că nu vindeci leziuni in
terne plombindu-ți măselele ca
riate. Bucurindu-se de sprijinul 
larg și de toată dragostea ofi
cialităților orașului, conducăto
rii și antrenorii echipei Politeh
nica au promis multe, dar au 
făcut puține, aranjind lucrurile 
la suprafață, fără să schimbe 
prea mult in bine structura in
ternă. Avind toate condițiile a- 
sigurate. dispunînd de un LOT 
VALOROS (care merită să joa
ce în Divizia A. unde ar putea 
să se afirme printre fruntașele 
campionatului), cu 4—5 oameni 
buni pentru echipele reprezen
tative — Romilă, Simionaș, Dă- 
nilă. Ciocirlan, Costea —. eu 
tineri talentați care s-au ridi
cat surprinzător (Florean, Ba- 
nu, Cernescu), înconjurată fiind 
de marea dragoste a unui pu
blic foarte cald. Politehnica Iași, 
Ia un pas de a fi înghițită de 
valurile trecutului campionat, 
poate să-și dobîndească un sta
tut sigur și puternic în viitor. 
Are de Îndeplinit o singură con
diție : să treacă de la vorbe la 
fapte. Chiar și cei mai înzestrați 
fotbaliști din lume se afirmă și 
se mențin prin muncă, prin 
foarte multă muncă. Iar dacă 
acest adevăr este valabil pentru 
un Kempes, un Rensenbrink sau 
un Bettega, el rămîne operant 
și pentru un „Mițu“ Dănilă sau 
pentru un Costea...

1 în deplasare) : 4 
1), 2 ratate (ambele

A Puncte realizate : 32 (26 cccsâ 4~ 6 in deplasare : victorie cu 
F.C.M. Reșița, egaluri cu Universitatea Craiova, Corvi nul. Petrolul și 
CJ>. Tîrgoviște) — procentaj : 47 la sutâ.

• GoipMwii echipei : Coîtea 8 goluri (« acasă + 2 m deplasare). 
Dănilă 7 (54-2), Rom Hă 6 (54-1), Simionaș 5 (3-f"2). D. fotescu 4 
(3+1). Florean 4 (3+1), Bonu 2 (1+1), Cocirlan .2 (24-0), T ronda fi Ion 
1 n+0). Ciobanu 1 C14~O), Micloș 1 (1+0), C. O Ițea nu și Solomon — 
autogoluri.
• Jucători folosiți 21 — Romilă (32 de meciuri — totalul notelor : 

225 - 2 cortoncșe galbene), Costea (32 - 199 - 1), Anton (31 - 207 - 
7), Ciocirlan (29 - 201 - 1), Naște (27 - 175 - 4), Midoș (27 - 
T73 - 3), DânRâ (27 - 161 - 1), D. Ionescu (27 - 158 - 0). Mureșon 
(24 - 155 - 3), Florean (24 - 134 - 1), Simionaș (23 - 163 - 1), Cio- 
banu (22 - 130 - 2), Cemescu (20 — 113 - 1), Sofian (19 — 110 — 5), 
Banu (19 - 101 - 1), Nemțeanu (16-82-2), Trandaf Ion (15 - 
89 - 0), Ursu (12 - 89 - 0). Bucu (10 - 64 - 0), Costas (2 - 15 - 0), 
Opaiț (1-0-0).

(32 de meciuri — totalul notelor :

• Cartonașe roșii : Naște (etapa a 7-o), Anton (etapa a 13-a) și 
Safian (etapa a 23-a).
• A beneficiat de 

transformate (Romilă 2, 
Romilă).
• A fost sancționată cu 4 penaftyurl (toate In deplasare) : 1 trans

format, 3 ratate.

6 penaltyuri 
!. Simionaș și

(5 acasă + 
Dâniîâ, cite

fotbal, în timp ce talentații 
Dănilă sau Costea așteptă „să 
fie serviți44. Cei doi confundă 
nu de puține ori meciul de fot
bal cu „Lacul lebedelor' 
ca lor de balerini 
fiind în general 
utilă echipei. Este 
ales al lui Dănilă, 
mai pregătește cum . _
acum cîțiva ani. Cotnarul expli
când și el, ©e spune, starturile sa
le întârziate, întîlnâri-le pierdute 
cu centrările pe care, Înainte 
vrane, le transforma adeseori in

solisti- 
mofturoși 

prea puțin 
cazul mai 

care nu se 
se pregătea

explicat „complex esiudiantin", 
obținînd doar 2 puncte din 12 
posibile In fața Universității 
Craiova. Sportului studențesc și 
Politehnicii Timișoara.

4) Echipa are un moral slab. 
După două înfrîngeri consecuti
ve, cu Universitatea Craiova Ia 
Iași (0—1) și cu U.T.A. la Arad 
(1—4), echipa s-a „scufundat", 
chinuindu-se 3 luni să revină la 
suprafață.

5) Cînd evoluezi intr-o divizie 
de performanță nu joci fotbal Marius POPESCU

PARA MĂLĂIAȚĂ
[lanfui deficientelor— patronate de cluburi
fi C.J.E.F.S. <iri in „campionatul speranțelor"!}

Este absolut necesară o REVE
NIRE asupra celei mai ample 
competiții de juniori, campiona
tul republican, cel care reunește 
la start, an de an, nu mai puțin 
de X13 echipe. Campioana ediției 
nr. 36 a devenit PROGRESUL-VUL
CAN București. Finalistă a fost 
F. C. Baia Mare. S. C. Bacău, 
F. C. Brăila, F. C. Argeș, „Poli" 
Timișoara, C.S.Ș. Mediaș și C.S.Ș. 
Brașovla, ciștigind seriile respec
tive, au participat la turneul final 
de la Baia Mare, unde puteau să 
fie prezente, la fel de bine. Uni
versitatea Craiova, T. M. Bucu
rești (o revelație), Liceul nr. 4 

___ . Cluj-Napoca (cea 
a cîștigat șapte titluri), Chl- 
Tîrnăveni (campioana 

trecut, echipa tenacelui cău- 
de talente, T. Mezaroș). E- 
1977/1978 a avut și un masiv 
de repetente: Politehnica

s-a 
vino- 
a cești

aso-

Sportul stud. 26 
Chim. Tr. M. 26 
Gloria Bz. 
Petrolul PI.
C.S.Ș. Alex.
FI. Moreni

26 
26
26
26
26

6
5
6
2
4
5 15

9
19
10
12
15

Timișoara, „U“ 
care - 
mica 
anul 
tător 
diția 
grup 
lași, F.C.M. Galați, Dinamo Bucu
rești, Chimia Km, Vilcea, Sportul 
studențesc, Gloria Buzău. C. S. 
Tîrgoviște, C.F.R. Timișoara, 
C.F.R. Cluj-Napoca, C.S.Ș. Șoimii 
Sibiu (ctodva campioană). Stea
gul roșu Brașov etc. Pretențiile 
față de aceste echipe sint mult 
mai mari decît cele față de — să 
zicem la întîmplare — C.S.Ș. Dră- 
gășanl. Chimia Găești. C.S.Ș. 
Jimbolia, Minerul Cavnic. C.FJi. 
Slmeria, C.S.Ș. Toplița sau Meta
lul Alud. Nu are rost să mai 
spunem de ce. Afirmăm, Insă, din 
capul locului, că o revenire pe 
marginea campionatului republi
can este necesară. — • 
foarte* mare număr 
te care ne obligă să

In decembrie T7 
din foile de arbitraj 
lor din tur un nesfîrșit lanț al... 
slăbiciunilor acestei competiții In 
care trebuie să „răsară" marile 
speranțe ale fotbalului nostru. 
Era vorba despre:

0 eliminarea din incinta tere
nurilor a unor antrenori mult 
prea nervoși;
• fol de arbitraj completate de 

jucători, to lipsa (nemotivată) a 
conducătorilor;
• meciuri arbitrate fără tușieri 

sau cu unii care nu cunoșteau 
nici cum se semnalizează corect;
• lipsa cu desăvirșlre a unor 

afișe care să popularizeze meciu
rile programate;
• terenuri impracticabile pe 

care s-a jucat ca vai de lume;
• tineri fotbaliști certați și cu 

cele mai elementare reguli ale 
sportivității, ale unui elementar 
bun simț;
• autori de goluri netrecuți pe 

foile de arbitraj, prin urmare ju
cători substituiți etc.

Toate acestea au fost în prima 
parte a campionatului. Toate

de

Există un 
de argumen- 
o facem.

consemnam 
ale meciuri-

acestea, și tocă multe altele, AU 
FOST ȘI ÎN RETUR. Nu 
schimbat nimic. Pentru că 
vațil au rămas aceiași. Iar 
vinovați sint:

L Conducerile cluburilor,
tiațillor și unităților școlare eu 
echipe in campionat, cele care 
așteaptă SA VINA ALȚII să le 
organizeze activitatea pe întreaga 
filieră, de la copii pină la seniori 
chiar.

2. Consiliile județene pentru e- 
ducație fizică și sport șl celelalte 
foruri cu atribuții in sport care 
continuă să acorde o atenție mi
nimă acestei competiții. Și, așa 
sttnd lucrurile, deficiențele el ne
numărate se transmit din... ediție 
în ediție, iar campionatul conti
nuă să fie o „cenușăreasă" a fot
balului nostru. Pină cînd 1 Cine 
mai poate ști î ! Că ne-am să
turat să tot repetăm an de an 
această Întrebare. Fără să se 
facă ceva. în schimb, conducă
tori de cluburi și antrenori se 
plîng — în continuare — pe toate 
drumurile că n-au jucători. Dar 
cine să-i facă 7 Din copac nu cad 
gata făcuți, ca... para mălăiață !

Laurențiu DUMITRESCU

11
11
10
12

7
6
3 5 18
1 4 21 

SERL\ A IV-A
1. F.C. ARGEȘ 26 20 3
2. U. Craiova 26 17 5
3. Din. SI. 26 14 7
4. Electr. Cv. 26 14 7
5. C.S.M. Dr. Tr. Sev.6

6
9
6
5
6
3
3
1

7.
8.
9.

19.
11.
IX
13. C.S. Tg-viște.

14. F.C.M. Giurgiu26

26
C. Pand. Tg. J. 26

- — ------26
26
26
26
26
26
26
26
A
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

R. V.7. Chim.
8. C.S.Ș. Cv.
9. Lie. nr. 1 Cri.

10. Dierna Or.
11. Min. Motru
12. Min. Lupeni
13. C.S.Ș. C. Ag.

C.S.Ș. Drăg.
SERIA 

„POLI" T. 
Lie. nr. 4 T. 
C.S.Ș. Car.

14.

1.
2.
3.

4-5. U.T.A.
U.M. T.

C. Viit. Tim.
7. Rapid
8. F.C.M.
9. Gloria

10. CJF.R.
11. Gloria
12. C.S.Ș.
13. Strung. Arad

14. C.S.Ș. Jimb.

Arad 
Reș.
Arad 
Tim. 
Reș. 
Lug.

B.M. 
Cj-N. 
Bihor

34-28 28
30-25 27 
34-31 26
42-43 26
34-67
28-54
21-75
17-80

73-
77-
54-
49-

6
6
5
8

12
15
17
18
22
21

59-
53-
58-
69-
46-
29-
33-
22-
31- 77
7-127

12
20
26
30
38
28
18
30
55
71
60
68

18
17
11

6

43
39
35
35
34
34
33
30
23
16
15
13

7
7

L
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
9. 

10. 
11.
12

SERIA I
24 19
24 15
24 11
24 10

18
15
16
14
14 
13
12
12
7
6
5
2
4
4

3
5
6
5

12
13
14
13
17
20

45- 13
48-21
38-23
46- 23

22-22
14-31
22-46

8-29
17-60
17-64

41
36
36
35
35
29
29
28
21
19
17
15
13
10

19
18
14
15
13
13

4
5
6
9

10
10

41
39
34
32
29
29
28
27
27
26
19
19

8
6

16
23
19
44
32
40
38
44
43
56
52
49
90 

21-126

1. F.C.
2. „U“
3. F.C,
4. C.S.Ș. B.M.
5. Gl. Bistrița 
4. lud. sîrmei
7. C.F.R. Cj.-N.26 13
8. Vict. Cărei 26
9. Sticla Tur. 26

10. C.S.Ș. Or. 
---------- Sigh. 26

Olimpia f' 
Arm. ZI. 
Min. Cav.

SERIA
C.S.Ș. MED. 
Chim. Tîrn. 
Met. Cugir

4. F.C. Șoimii S.
5. Corv. Huned.
6. C.S.Ș. Huned.
7. Met. Aiud
8. Lie. nr. 2 D. 26
9. C.S.Ș. Șomii S.26 

Met Sighiș. 
C.S.Ș. Petroș. 
Gaz metan 
U. Alba Iulia 
CJ.R. Sim.

'26
26
26
26
26 

i 26

89- 
103-
39-
63-
53-
56-
46-
41-
32-
47-
32-
27-
23-

1 72-14 42
5 52-25 34
7 39-25 28
6 37-24 28
9 41-33 25
7
8
8

11
13
13

S C. BACĂU 
C.S.Ș. Bacău 
C.S. Botoș. 
C^M. Sv. 
Polit. Iași 
Lie. r-------
C.S.S.
Ceahl.
Rul. Bîrlad 24 
Viit. Vaslui 24 
C.F.R, Pașc. 24 
C.S.Ș. Gh. Gh.-Dej.

24 5 5
U. Focșani 24 4 4 16

4
4
6
8 

___  24 10 5
nr. 2 Iași 24 

Tecuci 24
. P. N. 24

8 9
8
7
8
7
6

8
9
5
4
5

23- 18
32-34
24- 24
24-36 
22-52
26-39

25
24
23
21
18
17

11. C.I.L.
12.
13.
14.

26
11
10
12
16
14
21
21

12
11
12

9
7
3
1

VII-A

26
26
26
A

26 20 1
26 16 6
26 14 7
26 14 4

26 12 7
26 11 6

12 4
9 8
9 6

10 3
8 2
5 5
5 3
4 4

SERIA A VIII-A
2
6
6
5
4

12 5
11 3 1
9 6 1
7 8 11 25-36
8 5 13
7 4 15
7 4 15
5 4 17
C 2 18

5
4
5
8

41
38
35
32

1.
2.
3.14 23-53

22-60
15
12

e Formația Liceului A.I. Cuza 
Focșani 
tiție ia

13.

2G
s-a retras din compe- 
fnceputul campionatului.
SERIA A n-A

1. F.C, BRAILA 2S 22 1 3 86-31 45
2. Steaua 26 16 8 2 50-20 40
3. Lie. Paj. Buc. 26 14 6 6 74-39 31
4. F.C.M gl 2b 11 8 7 39-24 3G
5. F.C. C-ța 26 11 7 8 44-32 29
6. Cel. <Călărași 26 10 8 8 32-40 28
7. FI. r. Buc. 26 9 9 8 30-35 27
8. Dinamo 26 9 8 9 35-29 26
9. C.S.Ș. Căi. 26 9 5 12 31-37 23

10. C.S.Ș. nr. 2 26 8 7 11 42-51 23
11. Aut. Buc. 26 6 9 11 26-33 21
12. Delta Tulcea 26 4 7 15 32-62 15
13. C.S.U . Gl. 26 3 6 17 23-71 12
14. Voința Buc. 26 3 5 18 20-60 11

1. PROGRESUL
2. T.M. Buc.
3. Poiana Cîmp.
4. Rapid Buc.
5. Met. Buc.
6. Chim. Găești

SERIA A III-A
26 19 6
26 18 4
26 14 5
26 13 4
26 13 3 10 44-27 29
26 12 5 9 52-46 29

70-17 41
66-16 40

10. 
11.
12
13.
14.

26
26
26
26
26

77-37
62-16
61-38
45-31

7 37-31 31
9 56-30 28

10 60-35
9 40-28

36-46
36-48
36-71
26-64
28-70
25-80

11
13
16
16
18
18

28
26
24
23
H
15
13
12

1. 
2.
3.
4.

c.s.ș. c.s.ș. 20
16
14
14
14

42
38
34
33
32
29
25
24
22
21
18
18
14
14

67-21
50- 24 
49-17
57-27
51- 25

B-VIA 26 
Crist. 26 

Ol tui Sf. Gh. 26
Tg. M. 26 
Bv. 26

26 
r. BV. 26

Tg. S. 26 
Tg. M. 26
Odorh. 26

26
26
26
26

A.S.A.
5. Tract.
6. Nitram.
7. Steag.
8. C.S.Ș. “ 
‘ C.S.Ș.c.s.ș.c.s.ș.

C.S.Ș. 
Av. Reghin 
C.S.Ș. Topi.

». 
18. 
11. 
12.
13.
14.

M. C. 
Gh.

4
4
6
7
8
9 48-45

12 39-49
11 23-41

26-41
28- 47
36-55
22-48
29- 74



SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE Scrisoare din Praga
ATLETII NOȘTRI LA ATENA

1 Șl LODZ
în cadrul concursului interna

tional de atletism desfășurat la 
Atena, proba de 5000 m a re
venit tanzanianului Nyabu — 
13:48,20, urmat de Cătălin An- 
dreica (România)—13:55,77. Tot 
pe locul doi s-a clasat atleta 
româncă Fila Lovin,, cronome
trată cu 2:02,2 în proba femi
nină de 800 m. La aruncarea 
discului, Ion Zamfirache a ocu
pat locul trei, cu rezultatul de 
58.34 m. Alte rezultate : la mas
culin : prăjină — Ripley (S.U.A.) 
5,50 m ; 200 m — Zarici (Iugo
slavia) 21.32 ; disc — Velev 
(Bulgaria) 64.38 m ; înălțime — 
Woods (S.U.A.) 2,20 m ; femi
nin : înălțime — Debbie Brill 
(Canada) 1,87 m ; suliță — 
Kathy Schmidt (S.U.A.) 64,02 m.

La Lodz au luat sfîrșit cam
pionatele internaționale ale Po
loniei la probele de decatlon și 
pentatlon. Polonezul Ryszard 
Katus s-a clasat primul la deca
tlon, cu 7 678 puncte, atletul 
român Vasile Bogdan terminînd 
pe locul doi — 7 558 p, urmat 
de suedezul L. Hedmark — 
7 522 p și bulgarul D. Mitiev — 
7 307 p. La pentatlon victoria 
a revenit Danutei Kaly (Polo
nia) — 4 209 p, urmată de spor
tiva româncă Gabriela Ionescu 
— 4 144 p și Florence Picaut 
(Franța) — 4139 p.

DEBUT BUN 
AL VOLEIBALISTELOR

în prima zi a turneului in
ternațional feminin de volei de 
la Lodz, selecționata secundă 
a României a întrecut cu sco
rul de 3—1 (9. 7, —10, 1) repre
zentativa secundă a Poloniei.

CELE CIHC1 PROBE ALE
(Urmare din pag. 1) ___  

pindire, fiind practicată acum 
in numeroase țări.

Printre competițiile de presti
giu, de largă anvergură inter
națională, se numără și „Cupa 
Europei", deschisă echipelor de 
club campioane naționale, in 
fapt un veritabil campionat eu
ropean, la întreceri luînd parte 
pentatloniști din elita acestui 
sport, unii dintre ei medaliați 
la J.O. de la Montreal și C.M. 
’77, de la San Antonio. Compe
tiția, acum la a patra ediție, a 
debutat în 1974, la Warendorf 
(R.F. Germania), fiind ciștigata 
de campioana Ungariei, pentru 
ca în anul următor, în aceeași 
localitate, victoria să revină 
formației Ț.S.K.A. Moscova. In 
1975, la Lvov, din nou pe pri
mul loc o echipă sovietică 
(VS). Sportivii români s-au 
numărat mereu printre pen- 
tâtloniștii cu o bună compor
tare, aflindu-se cu consecvență 
în lupta pentru locurile frun

Anul acesta, a patra ediție, 
este programată la București, 
fapt pentru care federația 
noastră de specialitate a luat 
toate măsurile pentru a asigura 
condiții din cele mai bune pen
tru cele zece echipe participan
te din Austria, Marea Britanie, 
Bulgaria, R.F. Germania, Gre
cia, Italia, Polonia, 
U.R.S.S. și România.

Să trecem 1» revista 
ce vor fi prezente la 
Evident, In prim-plan 
ează pentatloniștii din 
Britanie, Polonia, Italia, Unga
ria și U.R.S.S., ale căror rezul
tate la marile competiții inter
naționale sint de prim ordin. 
Din echipa Southern Club Lon
dra face parte Danny Nightin
gale, component al formației 
Marii Britanii, campioană olim
pică, recent eituat pe poziția 
secundă, după deținătorul titlu
lui olimpic, polonezul Pecyak, 
la concursul de la Londra. Cu 
o garnitură puternică se pre
zintă și Legia Varșovia, care a 
anunțat In componența sa pe 
Slavomir Rolkievicz — meda
liat cu aur la echipa șl cu 
bronz la individual, la C.M. 
1977, și Jan Olesinski — locul

Ungaria,

valorile 
concurs, 
se situ-

Marea

ATLETISM • Pe stadionul o- 
limplc din Helsinki, Wolfgang 
Haniseh a stabilit cea mal bună 
performanță mondială a sezonu
lui în proba de aruncare a su
liței cu 91,14 m, rezultat ce con
stituie și un nou record al R. D. 
Germane,

CICLISM @ Turul Iugoslaviei a 
continuat cu etapa a 6-a (Doboj- 
Luka, 125 km), ctștlgată la sprint 
de sovieticul Serghel Nikitenko, cu 
timpul de 2h5S:42,o. 0 C.M. pen
tru juniori s-au încheiat la Wa
shington cu proba contra- 
cronometru pe echipe, în 
care victoria a revenit tor- 
mațlel R. D. Germane, crono
metrată pe distanța de 73 km în 
lh 31:03,0. a Turul Franței, aflat 
la cea de a 65-a ediție, a început 
ieri în orașul olandez Leyden 

în celeialte partide: R.S.F.S. 
Rusă — Polonia (A) 3—2 ; Ceho
slovacia — Cuba 3—1.

„TROFEUL IUGOSLAVIA" 
LA HANDBAL

In competiția internațională 
masculină de handbal „Trofeul 
Iugoslavia" s-au înregistrat re
zultatele : Elveția — România 
24—19 (11—9) — golurile echi
pei române au fost marcate de 
Durău (7), Stingă (6), Palko (3), 
Bedivan (2) și Mironiuc (1) ; 
Iugoslavia — Polonia 24—21 
(12—14).
CLASAMENTELE EUROPENE LA 

TENIS DE MASA
în urma rezultatelor înregis

trate in marile competiții de 
tenis de masă ale anului, pe 
primul loc în clasamentul celor 
mai bune jucătoare din Europa 
se află Judit Magos (Ungaria), 
urmată de Hammersley (An
glia), Hellman (Suedia). Szabo 
(Ungaria), Uhlikova (Cehoslova
cia), Maria Alexandru (Româ
nia). Vrieskoop (Olanda). Po
pova (U.R.S.S), Kishazi (Unga
ria), Bergeret (Franța) etc., în 
clasamentul masculin, locul în- 
tîi este ocupat de Tibor Gergely 
(Ungaria), urmat de coechipie
rul său I. Jonyer și cehoslova
cul M. Orlovski.

P. ȘTEFANOV PE LOCUL 3 
IN TURNEUL DE ȘAH 
DE LA JELENIA GORA

în turneul internațional de 
șah din orașul polonez Jelenia 
Gora, jucătorul român I’arik 
Ștefanov s-a clasat pe locul X 
Locul 1 a revenit polonezului 
R. Tomaszewski, urmat de T. 
Pek (R.D.G.),

UNUI ATLET COMPLET
6 la mondialele de juniori de 
anul trecut, în timp ce G.S.F.F. 
Roma va alinia la start pe Da
niele Masalș — locul 4 la J.O. 
De o frumoasă carte de vizită 
se bucură și pentatloniștii de 
la Csepel Budapesta, intre care 
Tibor Maracsko (loc 3 la J.O. 
și C.M. cu echipa Ungariei, loc 
13 la individual la J.O., loc 1 
cu echipa la prima ediție a 
„Cupei Europei") și Zsigmond 
Villanyi (loc 1 cu echipa în 
1974 la „Cupa Europei") au o 
mare experiență competițională. 
în sfirșit, pentatloniștii sovie
tici, intr-o formație puternică 
alcătuită din V. Șmelev (loc 1 
cu echipa la edițiile din 1975 
șl 1977 ale „Cupei Europei"), 
S. Riabikin (component al re
prezentativei sovietice medalia
tă cu argint la C.M.), A. Pa- 
lianov și I. Bulgakov. De aseme
nea, nu trebuie neglijate nici 
șansele sportivilor de la H.V. 
Modernen FOnfkampf (R.F.G.), 
cu Norbert Kuehn — locul 5 cu 
echipa la C.M. —, Slavia Sofia 
(Bulgaria) și Panheliinios G.S. 
(Grecia), care au în componen
ță pentatloniști ce s-au afirmat 
în diverse concursuri.

Așadar, o serie de concurențl 
reputațl, oare candidează la 
victorie. Cu ce se prezintă, în 
acest context, sportivii români? 
Dumitru Spîrlea, Constantin 
Călina, Iuliu Galovici și Ștefan 
Cozma, de la Olimpia Bucu
rești, sub îndrumarea antreno
rului Gheorghe Tomiue, au un 
nou prilej de afirmare. Ca să 
ne referim numai la acest an, 
vom spune că el sint cîștigă- 
torii „Cupei Țărilor Latine", at 
concursului internațional de la 
Roma și ocupanții unul onora
bil loc 3, într-o companie foar
te puternică, la Paris. Antrena
mentele intense efectuate pînă 
acum, faptul că vor evolua pe 
teren propriu ne fac să credem 
că ei vor avea o comportare 
bună, care să-i situeze in 
prim-planul acestei prestigioase 
competiții de anvergură conti
nentală. Așadar, începînd de 
duminică și pînă joi, în „Cupa 
Europei" se va lntîlni elita 
pentatlonului modern, o disci
plină despre care Pierre de 
Coubertin afirma: „Aceasta 
este adevărata consacrare a 
atletului complet 1"

cu etapa prolog, contracronome- 
tru individual, cîștlgatâ de Jean 
Raas (Olanda). Conform unei 
hotărtri de ultimă oră, rezulta
tele acestei mlnl-etape (5,200 km)

TELEX
nu vor conta în clasament, ast
fel că în prima etapă Leyden — 
Bruxelles, tricoul galben va fi 
purtat de B. Thevenet (Franța), 
cîștigătorul ediției precedente.

NATAȚIE • Proba de trambu
lină din cadrul concursului de să
rituri de Ia Praga a fost ciști- 
gată Ia masculin de Thomas 
Knuths (R, D. Germană) — 544.14 
p, Iar la feminin de Ildlko Kele- 
men (Ungaria) — 379,5 p.

EVENIMENT SĂRBĂTORESC PE „STADIONUL ROSICKY
La sfirșitul acestei veri, între 

29 august și 3 septembrie, ca
pitala R. S. Cehoslovace va de
veni punctul de întîlnire al ce
lor mal buni atleți ai continen
tului nostru. Se dispută o nouă 
ediție a campionatelor europene 
de atletism, competiție tradițio
nală ale cărei prime starturi 
datează încă din anul 1934, eve
niment sărbătoresc și pentru 
motivul că el coincide cu Îm
plinirea a 80 de ani de activi

Speranțe justificate intr-o medalie de aur are prima reprezentantă 
a țării gazdă in proba de aruncare a greutății, Helena Fibingerova. 

Foto: ORBIS — Praga

tate a atletismului cehoslovac, 
într-adevăr, cu opt decenii in 
urmă, în această țară aveau loc 
primele concursuri atletice, ma
nifestări ale unei discipline spor
tive care cunoaște o dezvolta
re deosebită in anii noștri.

Stadionul de pe colinele Stra- 
chov, purtînd numele lui Evzen 
Rosicky (eminent gazetar co
munist și iubitor al sportului.

GAMPIOMATUL MONDIAL DE FOTBAL
MENOTTI L A AVUT PE„. EUSEBIO ÎN ECHIPĂ ÎN ZIUA FINALEI
A sosit și vremea comentariilor 

la cea de a 11-a ediție a Cam
pionatului lumii. Miile de repor
teri prezențl la fața locului iți 
revăd observațiile șl le aștern pe 
hîrtie sau le rostesc în fata mi
crofoanelor. iar oei care au ur
mărit, oa noi, „Mundlalul* tn fa
ța micilor ecrane, fiind de față 
— de la distanță — la marea ma
joritate a întilnirilor, Încearcă șl 
el unele concluzii, unele compa
rații cu alte campionate. Asta In 
vreme ce tn Spania a și iheeput 
cursa — de mare intensitate — 
a găzduim, între orașele cu ar
gumente (stadioane, posibilități 
de cazare) pentru ediția 1983 I 
Nld n-a apucat să Intre bine ta 
Istorie un camplnat șl, lată, ce
lălalt îți scrie primele file t

Ce ni se pare nouă mal vrednic 
de a fi sublimat In acest „Mun
dial- ’78 7

Față de toate precedentele tur
nee finale, cel mal important lu
cru a fost dispariția ecblpelor- 
figurațle. Dacă In 1974, de pildă, 
formațiile Zairului sau Australi
ei, cu toate eforturile depuse al 
bunăvoința arătată, n-au oorara- 
tutt decît prezențe figurative tn 
grupele lor, acum selecționata 
considerate a fi ta Argentina 
doar apariții reprezentative ala 
unor zone geografice — ca Tu
nisia și Iranul — n-au acceptat 
aceste roluri, șl una șl alta au 
luptat de la egal cu adversare 
renumite, le-au dat emoții, le-au 
făcut să lupte din greu spre a 
obține calificarea în grupele se
mifinale. Med curtnd a consti
tuit o deoepțle o echipă cu des
tule participări la turneele fina
le, Mexicul, oare nu șl-a reparat 
nld un moment „bara de direc
ție". Valoarea arătată de repre
zentantele zonelor cu fotbal mal 
puțin avansat, de care am pome
nit, pledează și pentru lărgirea 
arid organizării turneelor finale.

SCRIMA • Concursul de spadă 
din localitatea elvețiană Filma s-a 
Încheiat cu succesul scrimerulul 
englez Ralph Johnson, care a ob
ținut tn turneul final 5 victorii.

VOLEI • Echipa masculină a 
R. F. Germania și-a început tur
neul ta R. P. Chineză, juctod la 
„Palatul Sporturilor* din Pekin 
cu selecționata țării gazdă. Vo
leibaliștii chinezi au terminat În
vingători cu scorul de 3—1. • Re
zultate din primele partide ale 
turneului masculin de la Gdansk: 
U.R.S.S. (B) — Italia 3—2; Polo
nia (A) — Polonia (B) 3—9; Ceho
slovacia — Finlanda 3—0. • Echi
pa masculină a U.R.S.S. sl-a în
cheiat turneul tn Japonia, jucînd 
la Tokio cu selecționata niponă, 
tn fața căreia a ctștlgat cu scorul 
de 3-0. 

executat de naziști In timpul 
războiului), cunoaște actualmen
te transformări radicale, In ve
derea apropiatului eveniment 
încă de acum doi ani, lucrările 
de reconstrucție a acestei vechi 
și cunoscuta baze sportive i-au 
dat o Înfățișare nouă, după cele 
mai moderne exigențe. Este su
ficient de menționat că nu mai 
puțin de 50 de Întreprinderi de 
construcții și industriale din 
Cehoslovacia au participat la 

realizarea acestor lucrări. Poate 
cea mal pretențioasă dintre a- 
cestea a fost acoperirea tribune
lor cu materiale sintetice adec
vate, ceea ce va asigura „um
bra artificială" pe nu mal puțin 
de 74 la sută din Întreaga lor 
suprafață. Șl să nu uităm că 
este vorba de tribune cu 47 000 
de locuri, majoritatea pe bănci 
confortabile.

ȘI cel care au prexU ci, tn orice 
ca», după anul 1000 re va pro
duce abandonarea traseului Ea- 
ropa — cela doua Amerld vor 
fi obligați să-ți revadă pronosti
cul. Poate eă chiar Înainte de 
sfirșitul secolului vom avea un 
turneu final găzduit de Asta sau 
Africa...

O altă constatare ce pare nu
mai la prima vedere că este lo
cală, de conjunctură, o privește 
pe campioana lumii, mal cu sea
mă pe antrenorul ei, pe Lulz 
Cesar Manottt. știți că el a văzut 
la București, tn toamna trecută, 
medul România — Iugoslavia, 
din preliminarii. Seara, după joc, 
am stat Îndelung de vorbă 
cu el șl bineînțeles că l-am ta- 
trebat despre formula echipei Ar
gentinei pentru „Mundlal*. Mal 
erau tacă șapte luni pta» ta star
tul campionatului, așa că m-am 
minat riad ml-a spus : „Opt ti
tulari R știu sigur. Numai dac» 
iți rup picioarele sau se Îmbol
năvea* nu vor Juca. Pentru cei
lalți trei, trebuie să aleg dintre 
jucătorii care stat ta cluburi dta 
Europa. Iar dintre aceștia, unul 
singur mi-e mal prețios ca în
treaga echipă — Kempes. Dacă 
va juca Kempes, nu am griji.-* 
Menottl s-a luptat sâ-i aducă pa 
Woif, de la Real Madrid. pe 
Piazza, de la St. Etienne șl — 
sigur — pe Kempes, de ta Va
lencia. tul Wolf clubul spaniol 
nu l-a da* tn nld un caz permi
siunea să vtal ta timpul cerut 
de MenottL Piazza a venit ta Ar
gentina șl poarte nr fi jucat, dar 

aa a fost victima unul ac- 
de automota ta Franța ți

nfii
i

AL fotbalului italian
Avea 17 ard șî h300 tafbal, cu foarte mult har. ta orașul său oala! 

Frate, de lingă Rorența. Avea 17 ani șî uimea pe concetățenii săi 
prin todemtaare șf Intuiție, prin ușurința cu care stâpînea balonul de 
fotberi, vrăjfadu-4 parcă. Paolo Ross1 avea 17 ani cind a semnat un 
contract profesionist cane l-a legat de marele club Juventus din Torino. 
Acesta, nefilnd tocă convins de marea valoare a Iul Rossl, l-a cedat, 
temporar, dubulul Lanerossl Vicenza, pentru care a marcat 24 de go
luri, adică aproape jumătate d'n totalul reuștt (50) de întreaga echipa 
in campionat. La 21 de ani a devenit golgeter al campionatului ita
lian, ceea ce nu-l puțin lucru știind cit de exact și de aspru joacâ 
apărările te „fl calcîo**, *ar echipa sa a ocupat locul secund într-o 
echillbratâ și agitata competiție. Consecința f Clubul din Vicenza, 
ajutat de autoritățile locale, a hotărit sâ nu se mal despartă de 
acest „copH teribrl" aî fotbaluIu* italian și, cu mari eforturi, l-a 
transferat definitiv de la Juventus.

Acum, ta Mundial** PaoTo Rossi a devenit șf vedetă Internațio
nală, așeztadu-se cu autoritate ta centru! unul trio redutabil, lingă 
doi mar1 Jucători Juventîștl, Causlo șl Bettega. O tripletă care combină 
Ingenios, străpunge cu dezinvoltură apărările, driblează șl șutea ză 
puternic. La 21 de cm!, Paola Rossi a devenit un atacant de temut, 
un nume ta fotbahd mondial.

I
g Călin ANTONESCU g

a

Absolut noi sint un stadion 
adiacent — care va servi pen
tru „Încălzirea" concurenților —, 
ca și o sală de sport, la intra
rea în stadionul principal, con
siderată de toți cei ce au vă
zut-o in ultimul stadiu de fi
nisare drept o „perlă arhitec
tonică". în timpul C.E. ea va fi 
folosită drept centru de presă 
pentru ziariștii străini și ceho
slovaci, fiind special amenajată 
in acest scop, cu cele mai pre
tențioase dotări tehnice din do
meniul transmisiunilor telefo
nice, de telex, radio și T.V.

De pe acum, ediția de la Pra
ga a campionatelor europene de 
atletism este pe cale de a sta
bili noi recorduri. Unul din a- 
cestea e numărul participanți- 
lor, fiind așteptate nu mai puțin 
de 32 de delegații sportive re- 
prezentind federațiile de spe
cialitate de pe întregul conti
nent

DANIELA KRISTUFKOVA

TURNEUL DE TENIS 
DE EA WIMBLEDON

Partidele din ziua a 4-a a tur
neului de tenis de la Wimbledon, 
printre care șl aceea dintre Vir
ginia Ruzld și jucătoaroa ar- 
gentiniană Raquel Giscaire, nu 
s-au putut disputa din cauza u- 
nel ploi torențiale. Iată cîteva 
rezultate din turul trei : mascu
lin : Leonard — zugarelh 6—2, 
6—4. 9—8 ; Savlano — Bnadnam 
6-4, 6—2, 3—8, 6—1 ; Fillol —
Drysdale 6—3, 6—3, 6—2 ; Tira
Gulliksom — Simbera 6—2, 6—8. 
6—4 ; Dowdeswell — Taylor 5—7, 
®—9. 6—L 4—6, 6—2 ; Alexander 
— Feed 7—3, 4—6, 9—8, 8—9.
12—10 ; feminin : Austin — Na- 
gelsen 8—2, o—1 ; Holladay — 
Latham 6-4, 7-5 ; Jordan —
Louie 6—2, 9—8 ; Jausovec — 
Russell 9—8, 7—9, 6—4.

taoant de la Valencia, toată Ar
gentina — stlmltă de Menota — 
a dus o mare luptă spre a veni 
la vreme șl a juca, și Kempes 
a venit, a jucat șl a dțtiga: ti
tlul mondial pentru alb-albastri I 
O spune tot Menottl : „Fără Kem
pes finala se rejuca 1“ iar : -4 
adaugă : „Kempes a fost penu-u 
Argentina ceea ee a fost Eusebto 
pentru Portugalia la World Cup_" 
Vă dăm șl o mărturie a țnrjHt 
din teren, ta finală. Iată ce spune 
Neeskens : „Ml-am dat seama,
cind m-am dus ia Kempes ca 
să-l spun că vom schimba tricou
rile, puțin timp Înainte să Încea
pă prelungirile, că e mult mal 
proaspăt dedt noi, că ne poate 
juca o festă. Șl l-am șl spus lui 
Arria Haan : să vezi ce o să ne 
facă ăsta I- Ar mal fi de spus că 
titlul mondial dobtndlt de Argen
tina se datorează In cea mai ma
re parte unul jucător care venea 
— ca majoritatea selecționatelor 
europene — după un campionat 
greu șl lung, că a fost doer două 
săptămlnl ta pregătiri cu lotul 
argentinian care a făcut (notați 
bine t) 145 de zile de cantona
ment I Șl că — ta fine — Kem
pes a fost Mngurul atacant din 
echipa campioanei mondiale care 
a jucat „europenește*, pe poartă 
țl nu lateral, direct șl nu cu 
complicații, cum jucau ceilalți 
Înaintași argentinieni (vezi cazu
rile Duque, Bertonl ete.).

Da, ceea ee spunea Menottl Ia 
Î3 noiembrie 1377 la București se 
verifica pe gazonul Iul River Pla
te la 23 iunie 1978 : Kempes a 
fost omul-cheie al victoriei fi
nale !

Eftimie IONESCU
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