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intr-o ambianță specifică marilor întreceri, s-a dat startul

in „Cupa Europei44 la pentatlon modern

ION IONICA

ANKARA, 2 (prin telefon). 
S-au încheiat întrecerile Balca
niadei de talere. Sîmbătă și du
minică țintașii cu arma de vî- 
nătoare din Balcani și-au sta
bilit ierarhiile individuale și 
pe echipe la proba de talere 
aruncate din turn. Reprezentan
ții noștri au avut o comportare 
remarcabilă reușind să domine 
clar atit întrecerea seniorilor 
eii și eea a juniorilor. Ion Io
nică este noul campion balca
nic al probei de skeet. el tota- 
lizînd la capătul -celor 4 manșe. 
193200 de talere. Tintașul aso-

ÎN PRIMA ZI, PATRU CONCURENT! - PUNCTAJ MAXIM LA CĂLĂRIE
Astăzi, in aceeași probă, evoluează sportivii din ultimele două serii

îr.tr-o ambianță specifică 
marilor intreceri internaționale, 
ieri s-a dat startul în Capi
tală in cea de-a 4-a ediție a 
..Cupei Europei" la pentatlon 
modern, veritabil campionat eu
ropean pe echipe, care reunește 
formațiile campioane a zece 
țări de pe continentul nostru : 
Southern Club (Anglia), N.S.V. 
Wr. Neustadt (Austria), Slavia 
Sofia (Bulgaria), Ilessischer

pentatlon modern, gcneral-ma- 
ioc Victor Slănculescu, și de 
generalul Svcn Thofeli, pre
ședintele Uniunii internaționale 
de pentatlon modern și biatloa 
—, cit și prima parte a probei 
de călărie, care a inaugurat 
întrecerile propriu-zise ale 
„Cupei Europei* la pentatlon 
modern, competiție care se a- 
nunță extrem de spectaculoasă 
și interesantă.

Sportivul grec P. Dourakos abordează cu siguranță unul din 
obstacolele parcursului Foto : I. MIHĂICĂ

Verbandt (R. F. Germania), 
Panhcllinhos (Grecia), Fiumme 
D'Oro (Italia). Lcgia Var
șovia (Polonia), Csepel Buda
pesta (Ungaria), Selecționata 
R.S.F.S.R. (U.R.S.S.) și Olimpia 
București (România).

Stadionul Olimpia, pavoazat 
sărbătorește și pregătit cu do
tări speciale în vederea acestui 
important eveniment sportiv, a 
găzduit duminică dimineața a- 
tit festivitatea de deschidere 
— în cadrul căreia concurențil 
din cele zece echipe au fost 
salutați de președintele Fede
rației române de călărie și

Pentru proba de călărie (tra
seu lung de 600 m cuprinzind 
15 obstacole, dintre care o 
triplă și o dublă) comitetul de 
organizare a pus la dispoziția 
concurenților un număr de 15 
cai. dintre cei mai buni aflați 
la cluburile Olimpia, Steaua și 
Dinamo, cai pe care comisia 
de organizare i-a găsit apți de 
punctaje maxime, oferindu-se 
astfel șanse egale de succes 
tuturor sportivilor. Iar cele 
două serii ale primei zile a- 
veau să ne dovedească din plin 
aceasta, marea majoritate a 
sportivilor obținînd punctaje

foarte apropiate de maximu
mul prevăzut de regulament

Măiestria sportivilor în di
rijarea cailor si atacarea ob
stacolelor, dirzenia cu care fie
care concurent a luptat pen
tru obținerea a cit mai multor 
puncte, evitarea m ultima frac
țiune de secundă a doboririi 
unui obstacol, iscusința de a 
rămine in sa chiar si atunci 
tind se părea că lucrul acesta 
nu mai este posibil, strunirea 
cu pricepere a unui cal nără
vaș sau inteligența cu care 
unii dintre cai și-au purtat spre 
victorie tovarășii de întrecere 
— toate acestea au creat un 
spectacol ps care tribunele 
pline de la „Olimpia* l-au gus
tat din plin. Din păcate, nu 
am avut și acea satisfacție care 
ne-a fost oferită in alte mari 
concursuri și pe care, s-o recu
noaștem. o așteptam, satisfac
ția punctajului maxim realizat 
de sportivii noștri. Este adevă
rat, Iuliu Galovici a fost foarte 
aproape de cele 1100 puncte și 
numai dorința lui vădită de a 
realiza cel mai bun timp al 
zilei l-a privat de această vic
torie, pe care ar fi meritat-o. 
Pentru că bara doborîtă la ob
stacolul 12 a anulat timpul de 
1:31,95, de departe cel mai bun 
înregistrat în prima zi.

Astfel că după prima jumă
tate a probei de călărie, în 
fruntea clasamentului indivi
dual se află Oleg Bulgakov 
(U.R.S.S.), care cu calul Co
niac a realizat punctajul ma
xim — 1 100 p — cu cel mai 
bun timp 1:38,31. Tot cu punc-

Constantin MACOVH

(Continuare in pag. a 4-a)

(Continuare in pag a 4-a)

„Regata Snagov“ la canotaj

ÎN 5 DIN CELE 6 PROBE DISPUTATE
în finalele de 

sîmbătă ale Rega
tei internaționale 
Snagw, canotoa
rele românce au 
dominat Întrece
rile. cucerind vic
toria in cinei din 
cele șase curse 
disputate. Reuniu
nea. desfășurată in 
pitorescul decor al 
lacului Snagov, a 
început cu proba 
de schif 4 + 1 ra
me. In această 
primă confruntare, 
sportivele sovie
tice au controlat 
întreaga cursă, în- 
vingînd cu un a- 
vans substanțial. 
Rezultate: 1. R.S.S. 
Ucraineană (Olga 
Guzenko, Nadejda 
Rczgon, Nelli Ta
rakanova, Galina 
Zamkovaia + Klau- 
dia 
3:26,7, 
3:31.4. 
Germană 3:32,0.

A urmat proba 
de schif 3 visle, 
care a deschis se
ria victoriilor ro
mânești. Și în a- 
ceastă finală, ambițiosul echi
paj din lotul nostru de pers
pectivă s-a dovedit a fi bine 
orientat tactic in terenul din
tre balize, trecînd — fără e- 
moție — primul linia de so-

Madolnaia) 
2. România 

3. R. D.

Olga Homeghi fi Sanda Toma, din lotul de 
perspectivă, victorioase in proba de schif 2 

visle a „Regatei Snagov'

sire. Rezultate : 1. România
(Sanda Toma, Olga Homeghi) 
3:31,9, 2. Bulgaria (Mariana

Vasile TOFAN

(Continuare in pag. a 4-a)

Sarcina de bază a noului Comitet al F.R. Box:

INSTAURAREA UNUI CLIMAT DE MUNCĂ
ASIDUĂ, DE ORDINE Șl DISCIPLINĂ 

ÎN ACTIVITATEA PUGILISTICĂ
Comitetul Federației române 

de box, întrunit sîmbătă la 
București în ședință plenară, a 
analizat cu simț de răspundere 
activitatea desfășurată în cursul 
anilor 1977—78, dezvăluind, în 
mod critic și autocritic, cauzele 
nereușitelor din ultima vreme 
și căutind implicit mijloacele 
cele mai potrivite de îndreptare 
a situației.

S-a arătat că din pricina in
suficientei preocupări a federa
ției, a organelor județene, o 
parte însemnată a celor 209 sec
ții înregistrate nu întrunesc con
diții de funcționalitate, avind o 
activitate fracționată, cu antre
nori plătiți cu ora, săli necores
punzătoare și, firește, o pro
ducție slabă pentru boxul de 
performanță. S-au citat, în a- 
cest sens, secțiile Motorul Arad, 
Energia Cîmpina, Voința Satu 
Mare, Industria sîrmei Cimpia 
Turzii, Metalul Bocșa, U. M. 
Timișoara. Oțelul Galați, Hidro
tehnica Constanța etc. Mai grav 
este faptul că unitățile specia
lizate din orașele Brăila și Ga
lați, cărora li s-au crca^con- 
diții bune, dau rezultatjggjiiar 
mai slabe decît inainiea*mnin- 
țării cluburilor !

Deși federația are peste 5 000

de boxeri legitimați, se constată 
o mare fluctuație dc sportivi 
prin sălile de box ; se legiti
mează prea ușor tineri care 
după cîteva lecții abandonează 
boxul, irosindu-se astfel mun
că, timp și fonduri. In activi
tatea competițională se regăsesc 
aprbximativ 2 000 de boxeri, 
dar valoarea multora e îndoiel
nică : doar 43 au clasă inter
națională. Din cei 180 de an
trenori, numai 61 lucrează cu 
normă întreagă, ceea ce expli
că prejudiciile în munca edu
cativă și tehnică. îndrumarea 
sporadică și controlul rar au 
îngăduit ca unii antrenori să 
nu-și onoreze profesia : Florea 
Stanomir >— Cluj-Napoca.
Gheorghe Lungu — București, 
Constantin Dobrescu — Galați, 
Sergiu Stănescu — Arad, An
gelo SîrboVan — Baia Mare, 
Mihai Nicolau — București, 
Nicolae Grigore — Brăila etc.

în aceste condiții, nu e de 
mirare că obiectivele de per
formanță pe anii 1977—78 nu 
au fost realizate. In darea sa- de 
seamă, președintele F.R. Box, 
Gheorghe Guriev, a reliefat

Victor BANCiULESCU

Tenis de masă sub noua copertină : acum un an. aici era o peluză de iarbă— 
Încă un punct de atracție pentru vizitatorii „Teiului studențesc'

Foto : Vasile BAGEAC

(Continuare in pag. 2—3)

Acum, la înce
perea unei noi și 
binemeritate va
canțe studențești, 
am făcut o vizită 
la Baza sportivă 
studențească de la 
Lacul Tei, proba
bil locul cu cea 
mai mare densita
te de terenuri 
sportive pe hectar 
din București. E- 
xistă 44 de asemenea 
împînzite pe numai 17 
In plus, directorul Ion 
nescu preciza : 
cest 
siliți 
sport 
cîmp, 
chet, 
eu 8 panouri de baschet pentru 
antrenament, o altă platformă 
bituminată acoperită care poate

Agrementul studențesc la ordinea zilei

5000 ORE DE SPORT PE ZI
LA BAZA DE LA LACUL TEI

spații, 
hectare!

Ștefă-
. in

an am dat în folo- 
studenților amatori de 
3 noi terenuri de tenis de 
3 de volei și 2 de bas- 
o platformă bituminată

„Numai 
am dat I 

amatori

apăra de soare și ploi 16 mese 
de tenis*. Intr-adevăr, chiar 
pentru un obișnuit al ștrandu
lui studențesc baza a apărut a- 
nul acesta mult schimbată: aco
lo unde, de pildă, era o peluză 
de iarbă, acum se face sport, 
fără ca — -
jei sau 
piardă... 
covoare 
tele not Și e foarte bine

spațiile destinate pla- 
odihnei la umbră să 
teren. Pe lingă vechile 
de nisip au apărut ai

ci

tceastă schimbară 
a fost făcută în 
vederea măririi po
sibilităților de a 
face sport și miș
care, într-un decor 
natural absolut re
confortant.

Vom spune încă 
ceva, terenurile de 
sport se numără 
printre cele mai 
populate din Bucu
rești. în numai 
două ore, pe su
prafețele destinate 
tenisului de cîmp 
s-au perindat 4S 
de sportivi care în 
„viața de toate zi
lele* sint fie elevi 
(Monica Lăzărescu, 
de la Liceul D. 
Bolintineanu, de
pildă), fie ștudenți 
(Dani Dumitru, de 
la filologie, secția 
italiană și Daniela 
rctrescu, de la In
stitutul politehnic, 
construcții de ma
șini), fie ingineri 
(Gheorghe Ion de 
la Institutul de 
mecanică a fluide
lor și construcții 
aerospațiăle) sau 
muncitori (Mișu 
Tudor, modeller la 
Vulcan). In a- 
ceeași perioadă de 
două ore repor- 

numărat și 56 deterul a
baschetbaliști și baschetbaliste 
angajați în antrenante „miuțe“. 
Unul dintre ei ne declara: „Mîi- 
ne am penultimul examen, la 
istoria limbii engleze. Fiindcă 
am terminat de pregătit mate-

Radu T1MOFTE

(Continuare in pag. 2—3)



RAPID, I.E.F.S LICEUL 2, Campionatul de rugby - între deziderat și realitate

MOBILA SATU MARE Șl CRIȘUL
IN TURNEUL FINAL LA BASCHET FEMININ

Cu meciurile desfășurate sîm
bătă și duminică s-a incheiat 
returul Diviziei A la baschet 
feminin. Echipele clasate 
primele patru locuri — 1. 
pid 79 p, 2. I.E.F.S.-Lic. 2 
p, 3. Mobila Satu Mare 72 
4. Crișul Oradea 72 p — 
calificat pentru turneul 
care va avea loc 
viitoare la Tg. Jiu. Clasamen
tul în continuare : 5. 
Napoca 72 p, 6.
București 70 p, 7. Olimpia Bucu
rești 68 p, 8. Progresul Bucu
rești 65 p, 9. Universitatea Ti
mișoara 62 p, 10. Voința Bra
șov 59 p, 11. C.S.Ș.
p, 12. C.S.U. Galați

Rezultate și unele 
I.E.F.S.-Lic. 2 — 

Napoca 1—1 : 71—70

74
P, 

s-au 
final 

săptămina

„U“ Cluj- 
Politehnica

Ploiești 49 
47 p.
amănunte: 
„U“ Cluj- 
(41—41) Și 

77—93 (32—41). Clujencele au 
luptat sîmbătă cu o ambiție 
remarcabilă, apărîndu-și pînă 
in ultima clipă șansa de cali
ficare în turneul final, pe care 
o putea realiza doar cîștigînd 
ambele partide. Bucureștencele 
au manifestat multă tenacitate 
șl au izbutit un succes la li
mită. A doua zi, oaspetele s-au 
detașat de la început și au în
vins comod, dar fără efect pen
tru poziția lor în clasament. 
Coșgetere : Giurea 24+15, Duțu 
22+20, Roșianu 14+36, respec
tiv, Maie-Prăzaru 28+24. Asza- 
los 16+23, Ciubăncan 6+20. (Ni- 
eoleta ALDEA).

CRTȘUL ORADEA — VOIN
ȚA BRAȘOV 2—0 : 80—69 (51— 
34) și 65—52 (33—19). Localni
cele au avut o prestație bună,

detașîndu-se în fața unor par
tenere de întrecere care au e- 
voluat sub posibilități. Coșge
tere: Szekely 10+18, Niculescu 
16+6, respectiv Opriciu 30+14, 
Petric 25+11. (Ilie GHIȘA— 
coresp.).

MOBILA SATU MARE — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 2—0: 
99—83 (49—48) și 94—74 (52—
37). Victorii meritate ale săt- 
mărencelor care s-au impus 
prin intercepții și contra
atacuri. Coșgetere: Balaș 32+28, 
Grosz 27+ 32, respectiv Sandu 
17+20, Lixandru 12+16. (Zoltan 
COVACI—coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — RAPID BUCUREȘTI 
1_1 ; 87—72 (54—37) și 63—120 
(31—57). Fluctuații surprinză
toare din partea ambelor for
mații, dar mai cu seamă din 
partea celei gazdă, 
minică a făcut pur și simplu 
figurație, pierzînd la un 
edificator. Coșgetere : 
30 +20. Czmor 20+15, respectiv 
Gherghișan 14+40 ( !), Andrees- 
eu 19+13. (Constantin CRE- 
ȚU—coresp.).

C.S.U. GALAȚI — OLIMPIA 
BUCUREȘTI 0—2 : 60—90 (35— 
50) și 82—94 (32—40). Coșgete
re : Șancu 10+29, respectiv 
Biră 24+24, Căprița 18+16. 
(Telemac SIRIOPOL—coresp.).

C.S.Ș. PLOIEȘTI — POLI
TEHNICA BUCUREȘTI 0—2 : 
63—86 (32-48) și 59—77 (29—33). 
Coșgetere : Neagoe 25+26, Bia- 
sutti 18+20, respectiv Filip 
28+8, Fotescu 18+14. (Ion TA- 
NASESCU—coresp.).

care du-

scor
Goian

22 DE BOXERI SELECȚIONAI!
DOPA TURNEUL

DE LA HUNEDOARA
2 (prin telefon). 
a turneului de

PASA NU SE ÎNV A ȚĂ LA ECHIPA NA ȚIONALĂ !
Pe marginea unei ample analize a sezonului

competifional recent incheiat
Comportarea tricolorilor în se

zonul competițional 77/78 a prile
juit, deunăzi, o amplă analiză, 
efectuată la nivelul factorilor 
responsabili ai rugbyului româ
nesc. Baza de discuție a stat in 
materialul prezentat de Ing. Vio
rel Moram, vicepreședinte al 
F.R.R. In mod lucid, critic, atît 
referatul cit și luările de poziție 
au evidențiat comportările bune 
ale reprezentativei în partidele 
cu Franța (in ciuda insuccesului: 
6—9), Spania sau Cehoslovacia 
(76—3 și, respectiv, 60—6) șl jo
cul mulțumitor, realizat de „se
cunzi" la Constanța, In fața An
gliei B (12—13). S-a vorbit însă, 
mai mult despre ceea ce NU a 
fost bun in comportarea loturilor 
naponale S-a insistat, in ’
rtad. pe insuficiențele 
(multe pase defectuoase, 
incorecte sau nedecise) și _ 
tactice (generate nu o dată 
atacuri lipsite de anvergură, de 
acțiuni individuale, fără susține
rea purtătorului de balon). Apoi 
au fost analizate cauzele care au 
determinat slăbiciunile din acele 
momente de o covârșitoare im
portanță care sînt grămezile 
spontane — pentru a se ajunge 
la constatarea unor carențe mo- 
ral-volitive, argumentate de star
tul slab al tricolorilor în unde 
partide, pentru ca — odată eu 
trecerea timpului Jocul lor să 
devină mai viguros, iar finaluri- 
le să le aparțină, aproape fără 
excepție. Referiri concrete — la 
meciurile cu Polonia (38—21) șl 
Italia (10—10), din Campionatul 
european F.I.R.A. și la intUnirea 
Selecționatei Bucureștiulul 
echipa B a Angliei (3—22).

Toate aceste deficiențe — 
spus și s-a recunoscut de

primul 
tehnice 
placaje 
pe cele 

de

cu

s-a 
către

SARCINA NOULUI COMITET AL F. R. BOX
(Urmare din pag. 1)

antrenorii și jucătorii prezenti la 
Consfătuire — au la orgine pro
cesul defectuos de pregătire de 
la majoritatea echipelor noastre. 
Se repetă de multă vreme : PA
SA NU SE ÎNVAȚĂ LA NAȚIO
NALA, ta cele câteva zile de 
preparative comune ale selecțio
naților — timp In care trebuie 
pusă la punct o idee tactică și 
realizată omogenitatea jucătorilor 
veniți de la diverse grupări. Și 
totuși, timpul trece șl... pasele 
(greșit executate) rămin ! In a- 
cest sens, ing. Gh. Rangu, mem
bru al Biroului federal, opina că 
„avem un campionat de nivel 
modest, prea modest față de tra
diții și ' față de posibilități (de 
ordin material sau al materialu
lui uman)". La fel aprecia va
loarea competiției noastre inter
ne numărul 1 și antrenorul e- 
merit Titi Ionescu — „Echipele se 
bazează prea mult pe oamenii 
de picior. Nu se știe a se juca 
corect marginea sau grămada 
spontană. Ar fi de dorit un cam
pionat cu un număr mai restrins 
de echipe, dar mai puternice l" — 
șl arbitrul Gabriel Eftimescu — 
„Rugbyștii noștri au o... dragos
te exagerată pentru balon, nu pa
sează Ia momentul oportun, vor 
să se vadă el cu orice preț. A- 
pol, să nu se uite cite sancțiuni, 
transformate in... puncte, au pri
mit echipele noastre tn meciuri 
internaționale pentru proteste la 
deciziile arbitrilor. Pentru că așa 
sa fost obișnuițl In campionat!", 
— șl antrenorul Theodor Radu
lescu : „Formula de campionat, 
cu două serii valorice, nu se do
vedește viabilă. Se joacă fără

Interes. Sportivii sint tot mal 
preocupați de interese personale, 
în detrimentul rugbyului. S-au 
manifestat destule acte de Indis
ciplină șl cred că factorii res
ponsabili (incepind cu noi, an
trenorii de club) au fost prea 
tadulgenți".

In contextul unei toamne cu o 
agendă competițională (internă și 
internațională) deosebit de în
cărcată, In oare cei aleși să re
prezinte rugbyul 
avea de apărat 
pînă acum — cu 
talent — dar și 
să facă noi pași _ 
saorării definitive, o SCHIMBARE 
DE MENTALITATE la toate ni
velurile — jucători, antrenori, 
medici, arbitri, conducători — se 
impune imediat. Știind aceasta, 
antrenorul federal Valeriu 
mescu a reamintit — dacă 
era cazul — linia metodică 
derației, care pleacă de ia 
spiritului jocului modem.
ț:a

românesc vor 
poziția cucerită 
multă muncă și 

responsabilitatea 
pe drumul con-

Iri- 
mai 

a fe- 
ideea 

___ ________  „______ .. Rela- 
elastică atac-apărare-contra- 

atac, insistență la pase, placaje, 
circulația permanentă, Încadrarea 
purtătorului de balon, așezarea 
perfectă In teren în funcție de 
momentul jocului, nici un culoar 
liber in apărare. Și așa mai de
parte...

Drept o primă măsură practică, 
s-a hotărît angajarea directă a 
responsabilității antrenorului de 
club : pe baza unei fișe indivi
duale, fiecare rugbyst, suscepti
bil de a îmbrăca tricoul național, 
va fi pregătit la echipă și în 
mod separat, în funcție de cali
tățile șl minusurile sale. Se cere 
din partea colegiului de antrenori 
urmărirea atentă a procesului de 
instruire a probabililor interna
tional!. Dar, nu numai a aces
tora !

Geo RAEȚCHI

La Galați, In organizarea U. G. S. R

HUNEDOARA, 
Și în ultima zi 
selecție pentru lotul lărgit olim
pic de box, desfășurat in locali
tate, am asistat la partide intere
sante, viu disputate. După a- 
cest turneu, antrenorii emeriți 
Ion Popa și Ion Stoianovici au 
reținut 22 de sportivi ce vor fi 
chemați într-o tabără de pregă
tire specială și unde vor fi su
puși unor noi teste. Dintre boxe
rii ce au evoluat pe ringul hu- 
nedorean am reținut 
sportivilor Ion Motroc 
Reșița). Marcel Țurcaș 
Hunedoara), Alexandru 
(Voința Cluj-Napoca).

REZULTATE TEHNICE 
că : N. Mitoi (C.S.M. 
Tr. Severin) b.p. Gh. 
(Minerul Moldova Nouă)
V. Dănciulescu (C.F.R. Tim.) b.p. 
A. Szabo (Motorul Arad), Tr. 
Ruja (A.S.A. Cluj-Napoca) b.k.o.2 
L. Lupșa (Minerul Moldova 
Nouă), I. Dobăeș (Metalul Boc
șa) m.n. cu I. Marița (C.F.R. 
Tim.) ; ușoară : A. Pop (C.S.M. 
Cluj-Napoca) b.p. C. Bujor (Mo
torul Arad), O. Vulturescu 
(C.S.M. Drobeta-Tr. Severin) b.p. 
Șt. Rățoi (Metalul Oțelul roșu) ; 
mijlocie mică ; I. Miron (C.S.M. 
Cluj-Napoca) b.p. Fl. Matei (Me
talul Bocșa), V. Țlrca (A.S.A. 
Cluj-Napoca) b.p. Fr. Anton 
(C.S.M. Cluj-Napoca) : mijlocie : 
Al. Crișan (Tehnofrig Cluj-Na
poca) b.ab.2 E. Draghia (C.S.M. 
Drobeta-Tr. Severin) ; semigrea : 
T. Fazekaș (C.S.M. Cluj-Napoca) 
m.n. cu M. Turcu (A.S.A. Cluj- 
Napoca), A. Călin (C.S.M. Dro
beta-Tr. Severin b.ab.3 D. Fodor 
(Voința Cluj-Napoca).

în această săptămînă, în orașul 
Mediaș, va avea loc un nou tur
neu de selecție pentru lo-tul olim
pic lărgit, la care vor fi prezențl 
pugiliști din mai multe județe 
Ide țării.

prestațiile 
(C.S.M. 

(Constr. 
Turei
mus- 

Drobeta- 
Roșianu 

; pană :

I.
m.n.

lipsurile grave manifestate in 
selecția, pregătirea și educarea 
sportivilor noștri fruntași. Nu 
au fost trecute cu vederea volu
mul foarte slab de muncă și 
calitatea necorespunzătoare a 
pregătirilor la principalele sec
ții de performanță : Steaua, Di
namo, Rapid, B.C. Galați, B.C. 
Brăila, Farul. Precum s-a sub
liniat controlul insuficient exer
citat de activul federației, de 
antrenorii federali, de colegiul 
central de antrenori, care s-au 
mulțumit să dea directive și 
orientări metodice, fără să ve
rifice dacă sînt sau nu aplica
te. Nici unitățile teritoriale 
(C.J.E.F.S. și organele cu atri
buții) nu au efectuat un control 
exigent și calificat la secțiile 
de box din județe.

Lui nd cuvintul. numeroși 
membri ai Comitetului F. R. 
Box au contribuit la identifi
carea erorilor comise și au fă
cut propuneri prețioase pentru 
îmbogățirea planului de măsuri, 
menit să asigure îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor trasate 
boxului prin „Programul pri
vind dezvoltarea activității de 
educație fizică și sport" in pe
rioada 1976—1980. Printre cele 
mai importante măsuri preco
nizate se află aceea vlzînd spo
rirea substanțială a numărului 
de competiții în toate județele 
țării, pentru boxerii de toate 
virstele. Pînă în 1980 trebuie 
să ajungem la aproximativ 
7 000 de pugiliști, dintre care 
320 dc clasă internațională sau 
cu categoria I, cuprinși in 245 
de secții (dintre care 58 uni
tăți noi in centrele muncito
rești sau tradiționale). La 
toamnă, în chiar primul tri
mestru al anului școlar, vor fi 
testați peste 40.000 de băieți

(de la virsta de 15 ani), ele
mentele selecționate urmind a 
fi reunite în tabere în cursul 
vacanței de iarnă. Un capitol 
întreg al planului de măsuri 
este consacrat selecției și in
struirii boxerilor din lotul o- 
limpic.

Luind cuvintul, tovarășul ge
neral lt. Marin Dragnea, prim- 
vicepreședinte al C.N.E.F.S., a 
subliniat necesitatea unor mă
suri energice impuse de anali
za deficiențelor. Pentru redo- 
bîndirea locului fruntaș in are
na internațională — a spus vor
bitorul — este nevoie de lichi
darea atmosferei de automulțu- 
mire, de întronarea unor jude
căți exigente, de intransigență, 
de curmarea gravelor abateri 
disciplinare. Noul Birou fede
ral (compus din 21 membri) 
trebuie să instaureze in În
treaga activitate pugilistică un 
climat de muncă asiduă, de or
dine și disciplină, in așa fel in
cit peste doi ani, la turneul o- 
limpic, boxerii noștri să se pre
zinte cu frantea t . • •• * "
rezultate 
prestigiul 
în lume.

Au fost 
țlile lor : 
președinte și Cristea Petroșe- 
neanu — secretar al F.R. Box.

fINAIIIE „OACIADEl" [A

Doriți li niște — meditație — reculegere ?

ALEGEȚI DELTA!

sus, obținind 
de natură a spori 
sportului românesc

reconfirmați in func- 
Gheorghe Guriev —

Apele lacului Brateș sînt pu
ternic învolburate de vint, pu- 
nînd la încercare pe cei 40 de 
sportivi veniți la Galați din 12 
Județe să participe la finala ,.Da- 
dadei- de navomodele. începe o 
dispută frumoasă, in care con- 
curențu dovedesc măiestrie In 
pilotarea micilor ambarcațiuni. 
După mai bine de 8 ore de în
treceri sub razele fierbinți ale 
soarelui, numeroșii gălățeni ve
ni ți să facă... plajă, dar prinși de 
ineditul spectacolului, îi aplaudă 
pe câștigători : Lucian Neagu
(Galați), câștigător la clasele DX 
și propulsate, tineret ; tehnicia
nul Nicu Mitu (Galați), clasa ve- 
liere, seniori ; ing. Marcel Fits 
(Bacău), propulsate, seniori.

Pe aerodromul utilitar, mul
tă animație și... emoții în rîndul 
celor peste 60 de concurenți ae- 
romodeliști. Emoții și în rîndul 
organizatorilor, dar nu din pri
cina concursului, ci a *
care depășește 10 nVsec. 
cîteva ore de așteptare, Eol 
mai îmblînzește și se dă. 
afîrșit, startul. Midi 
se avintă spre înalturi. 
modele scapă de 
pierd în largul 
nou bucurie în 
lor : din cele 4 
ret și seniori, 3 ____ __
sportivul orașului gazdă — Tu- 
dorel Avramescu, Tudorel Lungu 
șl Ion țimpolschi. Dintre oas
peți, câștigă ing. Crîngu Popa — 
București.

... Duminică dimineață marele 
platou al Țiglinel este populat

vtntulul,
După 

se 
in 

„pescăruși" 
Cîteva 

sub control și se 
Brateșului... Din 
rtndul gălățeni- 
titluri, la tine- 

slnt cîștigate de

CELOR MAI PUTERNICE MOTOCICLETE
telefon). 

de moto-

AERO Șl NAVOMODELISM I
Icu mii de localnici, venit! să va

dă splendida demonstrație de 
virtuozitate a constructorilor de 
machete de avioane. După o In- I 
trecere viu disputată, pe primul . 
loc se situează Dumitru 
(Dîmbovița), la tineret t . 
Bleu (București), la seniori._
sala de marmură a Casei de cul
tură a sindicatelor juriul delibe- I 
rează asupra machetelor de nave,: 
în proba de stand, dînd cîștig de 
cauză celor construite de Dorin 
Botez (Galați), la tineret și loan 
Oros (București), la seniori.

Așadar, trei secvențe din spor
turile tehnico-apllcative ‘ 
sub genericul „Daciadei“, 
ni de vlrste ' "
s-au Intîlnit 
aluni.

Organizarea 
eestor finale „ ___  __ _____
U.G.S.R. șl organele locale.

Doriți un peisaj 
fascinant ?

DELTA VĂ AȘTEAPTĂ
Doriți destindere 
și voie bună ?

Dăruiți-vă cinci zile de 
inegalabile amintiri în 
Delta Dunării prin ex
cursiile organizate de în
treprinderea de turism, 
hoteluri și restaurante 
București. Filialele de 
turism din bc. 1848 nr. 4, 
bd. Bălcescu nr. 35, bd. 
Republicii nr 68 și calea 
Griviței nr. 140 au pro
gram zilnic între orele 8 
și 20.

TIMIȘOAKA, 2 (prin 
Campionatul republican 
ciclism viteză in circuit ■ con
tinuat duminică cu etapa a doua. 
La startul celor șapte clase s-au 
aliniat 154 de concurent! din 
București, Reșița, Oradea, Sibiu, 
Ploiești, Tg. Mureș, Cimpina șl 
alte centre. întrecerile, urmărite 
de peste 10 000 de spectatori, au 
fost de un bun nivel tehnic, re- 
marcindu-se îndeosebi alergătorii 
din Reșița, învingători In două 
probe. Mult gustată de public a 
fost și cursa de la clasa celor 
mai puternice mașini (500 cmc), 
in care duelul dintre brașoveanul 
Petre Lucaci șl bucureșteanul 
Dragoș Panaitescu (la fel de a- 
preciat și în concursurile de bob, 
fiind un iscusit pilot de echipaj) 
s-a incheiat cu victoria primului, 
grație unul plus de experiență 
ta luarea virajelor.

CLASAMENTELE : clasa 50 cmc 
(Începători) — 1. V. Ganea (Cen
trul moto — I.I.R.U.C. Buc.), 2. 
V. Mărgărit (Energia Cimpina), 
* I. David (I.R.A. Tg. Mureș) : 

50 cmc (avansați) — 1. L. 
(Voința Oradea), 2. Gh. 

(C.M.—I.I.R.U.C. Buc.), 3. 
(Torpedo Zămești) ; cl. 

— 1. C. Boboescu (C.S.M. 
2. P. Pașco-tă (Progresul 
'. 3. A. Miron (Voința 
cl. 175 cmc — 1. G.

(Steagul roșu Brașov), 2. D. Pa- 
naitescu (C.M.—I.I.R.U.C. Buc.), 
J. N. Bondoc (Energia Cimpina); 
ataș — 1. D. Vențel—N. Ciobo- 
tea (Voința Sibiu), 2. H. Pancratz 
—H. Dovids (Voința Sibiu), 3. I. 
Toth—A. Toth fl.B.A. Tg. Mureș).

P. ARCAN — coresp.

3.
el.
Ferenczi 
Penciu 
C. Sere 
125 cmc 
Reșița), 
Timișoara), 
Oradea) ;
Seuchenstein (C.S.M. Reșița), 2. 
L Pașcotă (Progresul Timișoara), 
* “ Niculescu (C.M.—I.I.R.U.C.

; el. 250 cmc — 1. I. Paș- 
X A Victor (Voința Ora- 
». D. Pop (I.R.A. Tg. Mu
ci. 500 cmc — 1. P. Lucacl

1.

L M.
Buc.) 
cotă, 
dea), 
res) :

1 Pctrospcc
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multe — 
IMPROVI 
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u Marcel I 
și Ștefan I 
miori. In ■

I

și profesii 
grație aceleiași

in care, 
oame- 

di ferite 
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ireproșabilă a 
a fost asigurată

a- 
de

Telemac SIRIOPOL — coresp.

C. 
jir 
pute
i-a pr 

Andrieș 
mon și 
cei trei 
chipei. 
din pa 
Savu și 
fundași 
hunedor 
returului, 
format u 
a contrib 
varea ech 
mijlocul 
șit, trei d 
a semnat 
ghe Staic 
numesc 
unanim a 
le-au ur 
pionat. I 
află F. C 
ța, F.C.M 
mo de 
atenția d 
In rest... 
ca să n 
sau altui 
au adus 
jucători 
Dragoș. 
man, Doi 
jucat u 
numai 
partidă, 
arate ce 
cipalii vi 
ferit prii 
dar n-au 
ține în î 
șansă pe 
zile orie

Din a 
se mai

LUPTĂ STRlNSĂ ÎN
DE ȘAH DE LA S

Turneul internațional de șah 
de la Satu Mare, „Someș — 
1978“, continuă sub semnul u- 
nei lupte interesante și foarte 
echilibrate. După un start slab 
(două înfrîngeri). maestrul in
ternațional Unfeurcanu a obți
nut două victorii consecutive, 
cîștigînd la Miiller și la Ka- 
posztasz și întrerupînd, în runda 
a 5-a, cu Bușu. Același bilanț 
l-a reușit și veteranul turneu
lui, . maestrul 
maghiar Kluger, ___ _______
vins pe Follert și Szabo, avînd 
o partidă neterminată cu 
Miiller. Bușu, revelația aces
tui turneu, a remizat cu Ka- 
posztasz și a ciștigat in fața 
lui Fischer. Acesta din urmă 
l-a învins pe Dobosz și a re-

intrenațional 
care i-a In

mizat cu 
evolue 
nei not 
țional i 
la Bucu 
Follert, 
Szabo, 
prim 
nezul 
pra lui 

După 
conduc 
garia) c 
G. Szab 
cia) 3, 
(Polonia 
Ungurea 
(Ungaria 
sian (B 
Follert

AGREMENTUL STUDENȚESC LA ORDIN
(Urmare din pag. 1)

ria, mi-am spus că o mișcare 
fizică, acum, înainte de acest 
examen greu, vine de minune". 
(Victor Grigore, Facultatea de 
limbi germanice).

Și încă ceva. La baza sporti
vă studențească de la Lacul 
Tei sînt organizate, credem, 
cele mai numeroase activități 
sportive adresate tinerilor stu
dioși din Centrul universitar 
București. Care de care mai in
teresante. Care de care mai „cu 
priză". Am selecționat una din
tre ele, pentru ineditul ei : ex
cursia pe Dunăre și în Deltă a 
membrilor foarte tînărului cen
tru de inițiere Ia yachting, pro
gramată pentru lunile de va
canță ce urmează. Bineînțeles, 
fiind vorba despre o temerară

încercare, antrenamentele pre
gătitoare se desfășoară pe lacul 
Tei.

lut pen 
formă 
program

PROPUNERI ALE STUDEJ
DANI DUMITRU, filologie : „De aprozv 

rugby Sportul studențesc a interzis a 
renul central de fotbal, atletism, rugby, 
normal ca o bază care a fost ttmp de 4 
aibă... lacăte la porți".

LILIANA TĂCU, limbi germanice : „Ar 
cei 4—5 000 de vizitatori zilnici ca linia 
prelungită pe strada Glucozei, pind apr 
Bază. s-ar îmbunătăți astfel și legătura 
CU centrul".

VALENTIN MARĂSCU, Institutul polițe 
acțiune rapidă a Oficiului gospodăririi a 
fi prevenirea poluării apelor lacului cu

Ni s-a spus că zilnic la Teiul 
studențesc își petrec orele libe
re peste 5 000 de studenți, elevi 
îi tineri. Pentru toți, dar abso-

oră. Alt 
sportivă 
Tei, si 
de s
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F.C. GLORIA BUZĂU: UN LIDER DE 32 DE ETAPE!
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MECIUL FEMININ L D.
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Vă prezentăm noile promovate in Divizia A

Centrul național de juniori își caută aitrenorii

(fin acest punct de re
primi sece (rn stabilirea 

ri 
Vamanu, 
Simaciu

va
Iar

par

In sala de festivități a hotelu- 
lui „Montana14 din Sinaia (care 
și-a cîștigat o frumoasă tradiție 
prin găzduirea caldă pe care o 
oferă Întrecerilor de șah) începe 
as.ăzi meciul dintre echipele fe
minine ale României și Iugosla
viei, cotate printre cele mai pu
ternice ale lumii. După cum am 
mai anunțat, întâlnirea se dispută 

șl

(ondiKlnd marca a caBiiecaiulJi, buzoicnii sau impus — net — In scria I

i din Divizia B (cu Tractorul Brașov)
Foto : Constantin STOICESCU — Buzău

ufine valori in grupul

r nu- 
belul 

tineri, 
cu o 
tă în 
fotba-

ă de 
epuți,

Iac, 
unor

e de 
te in- 

mai 
renta 
fiind 

iurări 
tula-

care ea singură poate să fie su
biectul unui amplu comentariu. 
O treime din numărul debutan- 
ților este dată de cele două e- 
chipe promovate în vara tre
cută, U.S. Tîrgoviște și F.C. Pe
trolul. Prima a jucat în cam
pionat cu 16 debutanți și a ter
minat la jumătatea clasamen
tului. A doua a avut in lot 15 
jucători care au primit „bote
zul" primei divizii în campio
natul 1977/1978 și a retrogradat. 
Gheorghe — Ene — Alexandru 
— Pitaru și Dumitrescu — So- 
tir — Negoiță — Butufei au al
cătuit cvartetele de apărători 

CELE 88 DE
F.C. Argeș : Turcu (2 medun), Voiculeț (2) ; „Poli" Timi

șoara : Iuga (6), Volaru II (25) ; Sportul studențesc : Ciomoavă 
(2) ; Dinamo : Bulancea (6), Bădilaș (4), M. Nicolae (3), Țălnar 
(28) ; Univ. Craiova : Ungureanu (22) ; Jiul : Gr. Petre (34),
Dosan (10), Topor (6) ; F.C. Corvinul : Vlșan (2), Gălan (17),
Merii (13), Klein (2) ; C.S. Tîrgoviște: Stan (1), Gheorghe (S3).
I. Ene (28), Alexandru (30), Pitaru (31), $tefănescu (26). Ena- 
che (14), Tănase (14), Furnică (29), Miu (1), Martin (4). Decu
(4) , Greaca (22), Marinescu (29), Isaia (9). Sava (22), FL G'J'ore 
(28), Staijeu (2) ; U.T.A. : Butaș (8), Tîrban (2). Rizel (1). Bu- 
bela (1), Coraș (26) ; S.C. Bacău : Mindrilă (10), Andrieș (S3). 
I. Solomon (25), Vamanu (29) ; A.S.A. Tg. Mureș : Vunvulea 
(9), Ogrean (2), Mathefi (2), Ele (2) : F.C. Olimpia: Feher (17). 
Ress (2), Ghencian (5), Pinter (11), Sabou (S3). Bolba (1), Fatale 
(2) ; F.C. Bihor : Kiss (11), Dragoș (1), Schwartzman (1). V. 
Stoica (2), T. Horvath (3) ; Politehnica Iași : Opaiț (1) ; F.C. 
Constanța : sărăcln (8), Purcărea (1), Drogeanu (14). Soare 
(1), Mardale (7), Zahiu (3) ; F.C. Petrolul : MIrzea (14), Gh. 
Dumitrescu (31), Sotir (29), Negoiță (32), D. Constantin (3), 
Butufei (34), Stanclu (10), N. Florian (28), Dîrman (4), C. Ene
(5) , Lazăr (2). Simaciu (33), Toporan (M), Dobrescu (17). Preda 
(4) ; F.C.M. Reșița : Irimie (8), Telescu (9), Preda (5), Oancea 
(25), Iovan (7), Dosza (3). O singură echipă, Steaua, nu a pro
movat nici un jucător 1

ale celor două echipe. Jucătorii 
cu cele mai multe meciuri la 
activ în acest campionat ai celor 
două cluburi. Comparativ, două 
linii de fundași de valoare a- 
proximativ egală. Una — pri
ma — are la pasiv numai 33 
goluri (cea mai bună apărare 
din divizie), cealaltă a primit 
46 de goluri în cele 34 de eta
pe. Tirgoviștenii lui Proca AU 
CÎȘTIGAT pentru că s-au 
„bătut" fără complexe de in
ferioritate. cu o dîrzenie exem
plară, făcînd o mare risipă de 
efort, fiind mult mai încrezători 
In forțele lor. Victoria în cam
pionat a celor patru se dato
rează — indiscutabil — și ace
lui mare talent dintre buturile 
echipei, Narcis Coinan, care — 
cu toate păcatele lui — nu și-a 
trădat nici un moment coechi
pierii, contribuind decisiv la 
obținerea unor puncte de aur. 
C. S. Tîrgoviște și F. C. Petro
lul au adus pe prima scenă a 
fotbalului nostru și doi atacanți 
cu veleități, FI. Grigore și — 
respectiv — Simaciu, apreciați 
pentru șutul lor și seriozitatea 
dovedită în joc.

la opt table (șase senioare 
două junioare), pe distanța, 
patru tururi.

Maestrul internațional Mircea 
Pavlov, managerul echipei Româ
niei, ne-a făcut cunoscut că va 
utiliza următoarele jucătoare, 
țâră a preciza — deocamdată — 
ordinea meselor : Elisabeta Po- 
lihroniade, Margareta Mureșan, 
Gertrude Baumstark, Lla Bogdan, 
Dana Nuțu, Ligia Jicman (la 
senioare), Luminița Cârmaciu și 
Viorica Hie (Ia junioare;.

Echipa Iugoslaviei, care era 
așteptată aseară la sinaia, va 
avea în frunte pe marea maestră 
internațională Tereza Stadler, a- 
lături de care vor evolua cunos
cutele maestre Gordana Iovano- 
vicl-Markovici, Amalia Pihajllcl, 
Vlasta Macek, Maria Prokopovici. 
La mesele junioarelor vor juca 
Brigita Stadler (fiica marii ma
estre Tereza Stadler) și campioa
na balcanică de anul trecut. 
Maria Cejici. Disputa se anunță 
foarte interesantă, constituind — 
totodată — șl un important test 
In vederea verificării forței de 
joc a șahistelor noastre și a al
cătuirii echipei care va reprezen
ta țara noastră la Olimpiada 
mlnină de la Buenos Aires.

In dimineața zilei de azi 
avea loc ședința tehnică, 
după-amlază se vor disputa i 
fidele primei runde.

Cei 88 de debutanți ai „cam
pionatului 60" pot fi clasificați 
în fel și chip. Unul din criterii 
ar fi numărul de meciuri ju
cate. Clasamentul acestui crite
riu arată astfel : 1—2. Gr. Petre 
și Butufei (34 jocuri) ; 3—5.
Gheorghe, Sabou, Simaciu (33), 

6. Negoiță (32) ; 7—6. Pitaru și 
Gh. Dumitrescu (31) ; 9. Alexan
dru (30) ; 10—12. Marinescu,

■Vamanu. Sotir (29). Este un 
clasament in care partea leului 
și-o iau fundașii. în acești 
primi 12 nu se află decît trei 
mijlocași și un singur atacant, 
Marinescu ! ? Mai interesantă 

nl sc pare însă • altă clasi
ficare, aceea * comportării pe 
parcursul campionatului. a va
lorii Jucătorilor promovați. Care 
sint 
dere 
ordinei intrtnd 
notelor) ? L 
Ungureanu, 3.

criteriul
2.
4.

Feher, 5. FI. Grigore, 6. Sabou,
7. Țălnar, 8. Coraș, 9. Oancea, 10.

(un jucător de mare 
Și ar mai putea

Turcu
perspectivă).
intra în discuție Pinter, N. Flo
rian, Volaru II, Andrieș, Gălan. 
Din contopirea acestor două 
clasamente s-ar... naște urmă
toarea echipă a debutanților : 
Feher — Ungureanu. Alexan
dru, Negoiță, Gr. Petre — Sabou, 
Vamanu, Simaciu — FI. Grigo
re, Oancea, Coraș. Cit de com
petitivă ar fi o astfel de echi
pă ? Mai mult ca sigur că în 
campionatul nostru ea nu ar 
avea nici un fel dd probleme...

...Problema este Insă cu to
tul alta. Cîți dintre acești de- 
butanți ai ediției 60 AU VA
LOARE COMPETITIVA T Va
loarea cerută de fotbalul actu
al. așa cum se joacă el la cel 
mai Înalt nivel. Greu de răs
puns. Pentru că printre cei 88 
nu găsim nici un jucător tn 
care să Întrevedem un alt Do- 
brin, Bălăci, Dumitru sau Dudu 
Georgescu. Să fie, oare, Va
manu unul dintre ei T_

La nu prea îndepărtata ședin
ță a Comitetului federal s-a 
hotărît, printre altele, și în
ființarea unui CENTRU NATIO
NAL DE PREGĂTIRE A JUNI
ORILOR, unitate de sine stă
tătoare în care :

1. să fie concentrate cele mai 
mari talente ale fotbalului nos
tru intre 14 și 18 ani ;

2. instruirea acestora să fie 
făcută la cel mai înalt nivel, 
conform tuturor cerințelor fot
balului actual.

A trecut vremea vorbelor. 
Acum ne aflăm in perioada 
faptelor. Adică a materializării 
primului din cele două puncte 
de mai sus. Pentru rezolvarea 
acestei prime probleme — se
lecția — sînt necesare căutări 
asidue, trialuri peste triaturi, 
măsurători pur fotbalistice, cîn- 
tăriri cu maximă exigentă a fie
cărui candidat, decizii fără e- 
chivoc. Taberele de la Sighi
șoara, Bistrița și Simeria, unde 
vor fi prezenți, în această vară, 
aproape 500 dc tineri jucători 
constituie unul dintre IZVOA-. 
RE. Trebuie apoi înfrîntă opo
ziția unora dintre cluburi care 
nu au nici un interes să cedeze 
pe o perioadă de 2—3 ani pe 
cei mai buni dintre juniorii lor. 
Este în afara oricărui dubiu 
Universitatea Craiova nu-1 
ceda ușor pe Popa, că F. 
Constanța nu se va dispensa 
Dorel Zamfir (mai ales că

Trepte buzoiene. trepte spre 
performanță intr-un Ump re
lativ scurt. Iată-Ie. cronologic: 
• iulie 1961, se înființează e- 
ehipa de fotbal Metalul wrina 
mecanică care va activa ia cam
pionatului județean ; • iulie
1964, echipa promovează ia Di
vizia C, la mare luptă ea Me
talul Plopeni; • iulie 1972, anul 
promovării in Divizia B sub un 
nume schimbat potrivit numai 
acelora care iși propun IzMuzi 
in viață — GLORIA.

Gindurile an zburat și mai 
departe, pentru că așa e Crea 
buzoienilor. Doreau ea echipa 
lor favorită să joace pe stadio
nul din Cring cu Steaua, Dina
mo, Universitatea Craiova, F.C. 
Argeș și cu toate celelalte echi
pe din... vagonul de clasa I 
al fotbalului. Marele vis a găsit 
justificări la sfirșiraî acuiui 
competițional 1976—77. tind F.C. 
Gloria realizind un surprinză
tor dar plăcut sprint, a ter
minat campionatul pe locul n 
(in tur locul 8), după formația 
petroliștilor. La cirină. fostul 
internațional rapidist Iau la- 
nescu, care preluase echipa la 
Încheierea turului. Această re
alizare a pus orașul in mișcare, 
inițiativele forurilor locale f 
ale conducerii duhului o-an 
multiplicat și ele. Antrenorul 
principal și secundul său. Jean 
Luca, au declanșat la jucători 
mari ambiții, emulație, poftă 
de muncă și, astfel, condițiile 
pentru saltul spectaculos erau 
întrunite. Deși, la prima ve
dere, nu Gloria avea prima 
șansă in bătălie. F.C.M. Galați, 
care pleca la drum eu antreno
rul Gheorghe Constantia, emi
tea pretențiile sale de a se re
întoarce grabnic in primul eșa-

,.B“ este obligatorie folosirea 
unui junior), că F. C. Olimpia 
Si A.S.A. Tg. Mureș se vor o- 
pune transferului la București 
a speranțelor lor Bclba și Die, 
ambii de numai 16 ani. E firesc 
să fie așa, pentru că e vorba 
de munca lui Gh. Scăeșteanu, 
Iosif Biickossy, I. Kalmar, Titus 
Boroș, cei. care i-au depistat și 
le-au predat primele noțiuni 
despre fotbal. Cluburile respec
tive — am dat cîteva exemple, 
luate la intîmplare — trebuie 
asigurate in mod temeinic că 
NU-ȘI VOR PIERDE JUCĂTO
RII, că în centrul național aceș
tia vor continua să crească va
loric, că după absolvirea junio
ratului — conform regulamen
tului său de funcționare — se 
vor înapoia la cluburile de unde 
au plecat. Iar pentru ca Popa, 
Die, Bolba, D. Zamfir și ceilalți 
să poată ÎNVĂȚA ceva în acest 
centru național este necesară 
împlinirea celei de a doua ce
rințe : instruirea lor la cel mai 
înalt nivel. Și ca să fie așa, 
toți acești tineri jucători TRE
BUIE SĂ INTRE PE MÎINILE 
UNOR ANTRENORI MAI BUNI 
(sau măcar la fel de buni) CA 
CEI CARE I-AU CRESCUT 
PINĂ LA 15—16 ANI. Este con
diția sine qua non.

Există în București cîțiva an
trenori tineri și pricepuți care 
au DEMONSTRAT în numai 
cîțiva ani că-i pasionează a

ce astă muncă grea de depistare 
și instruire corespunzătoare a 
copiilor și juniorilor. Em. Du- 
mi triu. Hălmăgeanu. FrățiLâ. Gh. 
Cristoloveanu (ultimii doi au 
și cîștigat cu echipele lor cam
pionatele la care au participat 
în acest an) sint doar patru 
dintre ei. Tot așa cum nu pot 
fi uitați Stănculescu, Kluge, 
Gorgorin. Morărescu, Fabian, L. 
Lazăr. Sigur, sint oameni mai 
în virstă. Au totuși o mare pu
tere de muncă și experiența 
unei vieți întregi in activitatea 
formării de jucători. De la ei, 
Dorel Zamfir ar avea ce învă
ța. Mult mai mult decît de la 
alții (tineri) care preferă sim- 
băta pescuitul sau duminica să 
meargă la nuntă, chiar dacă e- 
chipa lor are meci in campio
nat Sint numai cîteva exemple. 
Fără a lărgi sfera la antrenorii 
din provincie. Dar ca startul să 
fie cel dorit, atunci această sfe
ră trebuie să se bazeze pe spri
jinul Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport și al 
F.R.F. Pentru că centrul na
țional se vrea o FACULTATE a 
eșalonului de juniori. Or, la o 
facultate nu pot preda lectori 
care au absolvit doar șapte cla
se elementare sau au fost pînă 
acum, cu bunăvoință, doar în
vățători...

Laurențiu DUMITRESCU

^db-albaștrilor", certificatul de 
profesionalitate al tinărului an
trenor al echipei Gloria !

La întrebarea „Care a fost 
secretul promovării echipei ?“
— pe care i-am adresat-o an
trenorului Ion Ionescu — am 
notat următoarele răspunsuri :
• Munca, seriozitatea și disci
plina. De un an și jumătate 
Jucăm iu aceeași alcătuire. Nici 
un accidentat, nici o încălcare a 
programului de pregătire • Ex
periența celor cu vechi state pe 
gazon (Oprișan, Negoescu, To
ma) s-a împletit admirabil cu 
dorința de afirmare a unor ti
neri jucători de reală valoare,
— fundașul de marcaj Nicolae, 
fundașii de margine Ivana (în
că junior) și Tulpan, „libe- 
ro“-ul Petrachc, mijlocașul Ghiz- 
deanu. „virfnl" penetrant Stan 
(golgeterul echipei. 17) • Jocul 
colectiv, spiritul de combativi
tate in atac, marcajul strict și 
pressir.gul permanent efectuat 
in faza de apărare • Spri
jinul total al tuturor factorilor 
de conducere din orașul Buzău
• Atașamentul unui generos 
public.

Modemului stadion din Crîng 
(15 000 locuri) i se pregătește 
de pe acum toaleta primului 
start în primul eșalon al țării, 
în timp ce F.C. Gloria, lăsînd 
în urmă serbările succesului, 
meditează cu gravitate la ce va 
fi. Ea știe că nu-i va fi deloc 
ușor, cei mai mulți dintre com- 
ponenții lotului fiind debutanți în 
prima categorie. Dar, așa cum 
sublinia vicepreședintele clubu
lui, Radu Oprea, „handicapul 
poate fi depășit cu condiția ca 
acești băieți harnici și inimoși 
să se autodepășească in conti
nuare, să se păstreze în același 
cadru de muncă responsabilă 
oare le-a adus satisfacția pro
movării”.

LOTO - PRONGSPORT INFORMEAZĂ
AȘA ARATA O VARIANTA 

CU 13 REZULTATE EXACTE 
LA CONCURSUL PRONO
SPORT, ETAPA DIN 2 IULIE 
1978.

I. Metalul Botoșani — 
Laminorul Roman 3—3 X

II. Constructorul Iași — 
CB. Botoșani 1—0 1

III. Ceahlăul P. Neamț —
C.F.R. Pașcani 4—1 1

IV. Oțelul Galați —
Victoria Tecuci 1—3 2

V. Azotul Slobozia —
Celuloza Călărași 2—0 1

VI. Voința București — 
Autobuzul București 5—2 1

VII. Electronica București —
T. M. București 3—1 1

VIII. I.C.S.I.M. București — 
Metalul București 0—0 X

IX. C.S.M. Drobeta Tr. S. —
Electroputere 1—2 2

X. Minerul Motru —
Pandurii Tg. Jiu 0—0 X

XI. UJM. Timișoara —
Unirea Tomnatic 3—2 1

XII. Rapid Arad —
C.F.R. Timișoara 1—2 2

XIII. Vulturii Lugoj —
Gloria Arad 2—2 X

FOND DE CÎȘTIGURI : 
206.606 LEI.



In „Cupa Steaua" la tir Prima zi a Balcaniadei de atletism

CORNELII ION, DIN NOD 0 PERFORMANTĂ 
DE NIVEL MONDIAL: 598 p, LA PISTOL VITEZĂ!

La poligonul Tunari s-au în
cheiat întrecerile „Cupei Steaua" 
la tir, concurs care a grupat 
cîteva dintre valorile continen
tului, reprezentanți al cluburi
lor X.S.K.A. Moscova, Dukla 
Fraga, W.P. Varșovia și Steaua 
București, precum și trăgători 
invitați de la unele cluburi din 
tară. în ultimele două zile, re
zultatele s-au ridicat la nivelul 
scontat. Ne bucură să spunem 
că performerul incontestabil al 
întregului concurs a fost (pen
tru a cita oară ?) acest autentic 
țintaș care este Corneliu Ion. 
Demonstrînd, în continuare, o 
formă excelentă trăgătorul de 
la Steaua a atins o cifră foar
te ridicată (598 p), egalînd
încă o dată recordul mondial al 
probei de pistol viteză. Pe man
șe, Corneliu Ion a reușit de 
două ori cite 299 p. Cu acest 
total exceptional, campionul țâ
rii n-a mai acordat nici o 
șansă urmăritorilor săi, Marin 

Stan (592 p), aflat totuși într-o 
ușoară revenire de formă, si 
Alexandru Gered (590 p), si
tuați, în ordine, pe locuirile 
următoare. întrecerea • pe echipe 
a revenit, lejer, clubului Steaua, 
cu 2 356 p.

Probele de pușcă liberă 3x40 
f și 60 f poziția în picioare au 
relevat un trăgător valoros în 
persoana sovieticului Valerii Bo- 
raev. Acest tînăr țintaș a de
monstrat o clasă ridicată, mai 
ales la poziția în picioare (la 
proba de 60 f a reușit nu mai 
puțin de trei serii de 97 de 
puncte !). Adjudecindu-și cu re
lativă ușurință și locul întîi în 
întrecerea din poziția genunchi, 
trăgătorul clubului Ț.S.ICA. s-a 
impus în proba de maraton a 
tirului, cea de 3x40 f. la o di
ferență categorică (7 puncte fa
ță de al doilea clasat, cehoslo
vacul Vladimir Plevko). totali- 
zind 1163 p. Cel mai bine cla
sat dintre trăgătorii clubului 

Steaua, R. Nicolescn, a reușit 
1 151 p, cu care s-a situat pe 
locul 4 în clasamentul general.

REZULTATE TEHNICE : pistol - 
viteză, seniori : 1. Corneliu Ion 
(Steaua) 598 p. 2. Marin stan 
(Steaua) 592 p. 3. Alexandru 
Gered (Steaua) 590 p ; pușcă li
beră 3X40 t, seniori : 1. Valerii 
Boraev (Ț.S.K.A.) 1163 p, 2.
Vladimir Plevko (Dukla Fraga) 
1156 p, 3. Juhan Halllkmaa 
(T.S.K.A.) 1151 p, 4. Romulus Ni- 
colescu (Steaua) 1151 p. S. F. 
Cristofor (Steaua) 1151 p, 3. die 
Codreanu (Steaua) 1144 p : echi
pe : 1. Ț.SK.A. 4600 p. 2. Steaua 
4563 p, 3. Dukla 4551 p ; pistol 
cal. mare : 1. A. Udakin
(T-SK.A.) 590 p, 2. I. StoHpin 
(T.S.K.A.) S3* p ; pușcă standard, 
3X2o t . 1. Georgeta Chiosac 564 
p ; pușcă liberă «o t, picioare : 
1. V. Boraev 564 p.

Rd. T.

UI MARE TURMEU FEMININ
DE HANDBAL LA VARNA

JUNIORII ROMÂNI AU CÎSTIGAT 
CELE MÂI MULTE TITLURI

La Ankara, în prima zi a 
Jocurilor Balcanice de atletism 
rezervate juniorilor, sportivii 
români au avut o comportare 
bună, cîștigînd cel mai mare 
număr de titluri — 6, prin Con
stantin Ivan la 100 m, Sica Bu- 
nea (400 m), Elena Aflorii (100 
mg), Elena Marinescu (înălți
me), Maria Badea (disc) și șta
feta feminină de 4X100 m. Re
zultate tehnice : n kriE : 400 m: 
Sica Bunea 56,37.- X Mititica 
Junghiata 57,16; 100 mg : Ele
na Aflorii 14,28, Dinkova (Bul
garia) 14,60, Mihalici (Iugo
slavia) 14,68, înălțime : Elena 
Marinescu 1,78 m, Panayotu 
(Grecia) 1,74 m, Jeceva (Bul
garia) 1,70 m ; disc : Maria Ba
dea 48,84 m, Ivanova (Bulgaria) 

48,00 m ; 4X100 m : România 
46,56, — record de junioare — 
Bulgaria 46,63, Iugoslavia 47,02; 
100 m : Atanasova (Bulgaria) 
11,8, Otilia Somănescu 11,9, 
1500 m : Kinka (Bulgaria) 
4:32,04, Eugenia Nicola 4:32,80, 
Bunderla (Iugoslavia) 4:35,84 ;
BĂIEȚI : 100 m : Constantin 
Ivan 10,83, Gonan (Iugoslavia) 
10,87 ; 400 m : Rok (Iugoslavia) 
47,40, 110 mg : Gargaronos (Gre
cia) 14,58, Marcel Bogdan 14,78, 
Rodev (Bulgaria) 14,96 ; 10 km 
marș : Alik (Bulgaria) 47:39,6 ; 
1500 m : Zarakovici (Iugoslavia) 
3:49,93 ; lungime : Ivanov (Bul
garia) 7,59 m, Gheorghe Cojo- 
caru 7,53 m ; 4X100 m : Iugo
slavia 41,44, Grecia 41,46, Româ
nia 41,54.

BALCANIADA
(Urmare din pag. 1)

ciației sportive sătești Unirea 
din Joița și-a adjudecat titlul 
în urma barajului ciștigat ta 
fața grecului Papas. Pe locul X 
tot un român, fostul campion 
balcanic, B. Marinescu, cu 193 
t. Victoria a revenit reprezen
tanților noștri și in întrecerea 
colectivă, cu totalul de 568 t 
La riadul său o comportare me-

DE TALERE
ritor.e a avut-o juniorul C. P*- 
raschiv, învingător in întrecerea 
categoriei sale de virstâ cu 
138/150 t. ____

REZULTATE TEHNICE :
skeet, seniori : 1. I. Ionică 193 
t, X Papas 193 t, X B. Mari
nescu 192 t ; echipe : L 
România 566 t, 1 Grecia 549 
t, X Turcia 538 t 4. Bulgaria 
502 t ; juniori : 1. C. Paraschiv 
138 t, 2 Soykal (Turda) 1» t, 
X Melis (Turcia) 99 t.

Tporrn irwsuur

VIRGINIA RUZICI Șl HIE NASTASE
IN OPTIMI DE FINALA EA WIMBLEDON

I „CUPA EUROPEI" LA
f (Urmare din pag. I)

PENTATLON MODERN
taj maxim au încheiat proba 
P. Dourakos (Grecia), cu calul 
Cabotin, N. Clark (Anglia), cu 
calul Spiriduș. și K. Reder 
(R. F. Germania) cu calul Pe
gas. Pe echipe : Hessischer Ver-

baadt (R.F.G.) 217». Southern
Club (Anglia) 2 1«. Slavi» Sofia 

(Bulgaria) 2139. Olimpia Bnca- 
reșU 2110.

Astăzi dimineață. Ia ora 9S 
start în seria a III-a a probei 
de călărie, iar de la ora 1X20 
— ultima serie.

SURPRIZA ZILEI

LA ILNWAL MĂSCrLIM
La Sabac au continuat între

cerile din cadrul .Trofeului Iu
goslavia- la handbal masculin 
Selecționata noastră a suferit 
o nouă infringere. de această 
dată In fața reprezentativei ță
rii gazdă, care a ciștigat eu 
18—13 (10—10). Punctele echi
pei române au fost înscrise de 
Vocna 4. Stingă X CSteli X Be- 
divan X Durău si Bovoș. In ul- 
tnsul meci, handbaliștii români 
vor juca In compania echipei 
FoloaieL

— Durr 6—3. 6—2 ; Kruger — 
Kloss 6—4, 6—4 ; Turnbull — 
Meyer 6—2, 8—6 ; Barker — 
Shriver 2—6, 8—6, 7—5 ; From- 
holtz — Hollasay 3—6, 6—2, 
7—5 ; King — Tomanova 4—6» 
6—3, 6—1

In primul tur al probei de 
dublu femei, perechea Virginia 
Raziei, Mima 
cu 6—6, 6-4
Yermaak, în timp ce Florența 
Mihai și Betsy Nagelsen au eli
minat cu 6—2, 6—4, cuplul
Frotnholtz, Redondo

Jausovec a învins 
cuplul Tyler,

TELEX

Călăria 
seria celor 
probe „de 
prin care 
să treacă un 
tailonist in <_ 
său spre mult rîv- 
nitul trofeu ce se 
oferă învingătoru
lui. Una mai grea 
decit ceaialiâ.
• Dar căUria 

cu toate că poartă 
„numărul 1“, n« 
este deloc uțxri, 
cum ar pă^ea la 
prima vedere, ur
mărind 
obstacole'or. 
singur 
dacă la 
„clasice" 
și calul 
de mult, i$i

deschide 
cinci 
foc" 

trebuie
i pe-.- 
d'iiniîU

nizatori. Ctt

așeza ^ea 
Un

argument : 
întrecerile 
sportivul 

se cunosc 
știu 

.„reciproc" calitățile 
și defectele oiH 
pentatlonistul iși 
află viitorul parte
ner cu numii* Z9 
minute înainte de 
a intra in concurs 
Si aceasta prtntr-un 
joc al 
tragerea 
fiind cea 
partizează 
ților caii 
dispoziție

hazardului 
la sorți 
ca re re- 

, concuren- 
puți la 
de orga-

cai

Masala
* J.O
D. Nlgh- 

— eompo- 
echipei Ma-

„REGATA SNAGOV11 LA

PE PISTELE DE ATLETISM
Maritla Koch

CANOTAJ

49,19 la 400 m!
IM 

mg :

TURNEUL FEMININ
DE VOLEI DE LA LODZ
în penultima zi a turneului fe

minin de volei de la Lodz, s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Polonia (A) — România (B) 3—1 
(15—8, 15—7, 13—15, 15—11). R.S.F.S. 
Rusă — Cuba (B) 3—2 ; Cuba (A)
— Polonia (B) 3—0 ; Cehoslovacia
- Polonia (tineret) 3—0. Cu o zi
înainte, selecționata Cehoslovaciei 
a Învins cu 3—8 (15—4. 16—14.
15—8) echipa secundă a României. 
Alte rezultate : Cuba — Polonia' 
(A) 3—1 ; R.S.F.S. Rusă — Polo
nia (B) 3—L
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CICLISM « Turui Iugoslaviei,' 
disputat anul acesta in nouă e- 
tape, a fost ciștigat de rutierul 
sovietic Aavo Pikkus, urmat de 
coechipierul său Nikitenko la 
7:16,6. Ultima etapă (Borovo— 
Mitrovița, 142 km) a revenit lud 
Ghenadl Averin (ctștigătorul ul
timei ediții a „Cursei Păcii"), ta 
3h32:05,0. Pe echipe locul I a fost 
ocupat de U.R.S.S., urmată da 
Polonia. • Etapa a 2-a a Turu
lui Franței (Bruxelles—St A- 
mand, 199 km) a revenit rutie
rului francez Jacques Esclassan 
in 5h21Lider al clasamen
tului general se menține olande
zul Jan Raas. • Turul Italiei 
pentru amatori a continuat cu 
etapa a 3-a ; "
cochiesa, 14» km), 
cut linia de 
pozei (Italia), 
3h»:23,6. * ___________  _______ .
conduce italianul Stiz, urmat la 
1, sec. de 
Gerosa.

Turul 
continuat __

(Castelfranco—Bos- 
Primul a tre- 

sosire Alexandro 
___ cronometrat la 
în clasamentul general

coechipierul său

• In prima zi a con- 
la Santa Clara (Ca- 

japonezul Shlgehiro Ta-

NATAȚIZ 
Cursului de 
lifomia), ______ ______________
kahashi a ciștigat 200 m bras In 
2:17,81 (cea mai bună perfor
manță mondială a anului). Linda 
Jezek (S.U.A.) a obținut victoria 
în proba de 100 m spate 
1:05.3>

cu

MOTO • Pe circuitul de 
Assen, „ Marele Premiu* al

la
... . ______ o-

landel la clasa 500 cmc, a reve
nit campionului venezuelean Jo
hnny Cecotto (pe ,,Yamaha“), cu 
o medie orară de 123,480 km.

ȘAH • Campionul mondial 
Anatoli Karpov, a plecat tn Fill
pine. unde va susține meciul cu 
Viktor Koreinoi, care începe 1a 
11 iulie în orașul Baguio.

(Urmare din pag. 1)

Serbezova. Oiga Parapanova) 
3:39,0, 3. România II (Angela
Hrebenciuc, Maria Macovi- 
ciuc) 3:41.0.

Cum era de așteptat victo
ria în cursa de schit 2 fără 
cîrmaci a revenit rnultipleloc 
noastre campioane Marietta Za- 
goni — Angelica Chertie. Cele 
două sportive au ciștigat deta
șat o întrecere in care ad
versarele nu le-au ridicat pro
bleme deosebite. Rezultate : 1. 
România (Marlcna Zagoni, An
gelica Chertie) 3.44.6. 1 Româ
nia II (Cornelia Firescu. Io- 
hana Dona) 3:59.5, X R. D. 
Germană (Viola Kestler. Ker
stin Starke) 3:59.7.

în finala de schit simplu s-a 
aliniat la start (după întrece
rile din serii) și Valeria Răcită 
din lotul de perspectivă al ță
rii. Tînăra cin Gura Humoru
lui era la primul ei concurs 
internațional, la prima ei mare 
verificare, după numai un an 
de pregătire, adică de canotaj. 
A evoluat frumos, in compania 

altor tinere de perspectivă. În
cheind cursa printr-o victorie 
aplaudată. Rezultate : 1. Vale
ria Răcită (România) 3:53.0, X 
Cristine Ropkc (R. D. Germană) 
3:56,1. 3. Martir a Schurk (R. D. 
Germană) 3:56.5.

Tot cu o victorie românească 
avea să se incheie și cursa de 
schit 4+1 visle. Cvartetul condus 
de experimentata Elena Giureă 
a știut perfect tind să .atace", 
cind să ridice strocul pentru 
a-și asigura locul I. Rezultate : 
L România (Mariana Catană, 
Aneta Marin. Magdalena Vasi- 
lescu. Lucia Buzuc + Elena 
Giureă) 3:16.5, 2. R. D. Ger
mană 3:18,4, 3. România II
3:20.5.

Spectaculoasa întrecere de 
sehif 8 +1 a încheiat ediția din 
acest an a Regatei internațio
nale Snagov. A fost o cursă 
așteptată cu mult interes, la 
start aliniindu-se și redutabilul 
echipaj al sportivelor sovietice, 
echipaj vicecampion mondial a- 
nul trecut la Amsterdam. Schi
tul de 8 + 1 al canotoarelor din 
R.S.S. Ucraineană cîștigase vi

neri, în prima zi a „Regatei 
Snagov*. Acum. insă, echipajul 
România I a apărut remaniat 
prin introducerea combativelor 
sportive din schiful de 4 + 1 
rame, care cîștigase cu o zi 
în urmă. In start se mai aflau, 
de asemenea, canotoarele din 
Bulgaria, R. D. Germană — 
schifiste care ocupaseră, vineri, 
locurile X respectiv 3 după me
daliatele cu argint la C.M. Au 
ciștigat sportivele tării noastre, 
la capătul unei lupte exem
plare, după un finiș impresio
nant, aplaudat la scenă des
chisă. Rezultate: 1. România (E- 
lena Oprea, Florica Pe teu, Mag
dalena Lungu, Georgeta Masca, 
Florica Silaghi. Marla Tânase, 
Elena Avram, Carmen Constan- 
tinescu + Ancta Matei) 3:91,9, 
2. R.S.S. Ucraineană 3:02,5, 3. 
R. D. Germană 3:08,0.

★
Astăzi, pe lacul Snagov, de 

la ora 16, încep întrecerile eli
minatorii de caiac-canoe din 
cadrul campionatelor republi
cane pe echipe.

~.Era așteptat Zico, pe adevă- 
ratud său nume Arthur Antunes 
Coimbra, comparat, peitru call- 
tâțile sale, cu Pele. ...Era aștep- 
tat Roberto Rivelino, în jurul că- 
ruia Claudio Cout'nho clădise m- 
treg eșafodajul echipei Braziliei, 
jucătorul cu cele presupuse 110 
selecții, „magicianul balonului**, 
singurul care rezistase filtrului 
celor patru an! ce au trecut de 
la Weltmeisterschaft. ...Era aștep- 
tat Nunes ; $1 Batista ; Re nal- 
do.

N-a foet nîcî unul din ei, d 
un nume aproape nou în ciuda 
celor 20 de selecții cu care a a- 
bordat turneul din Argentixi : 
Joși Guimaraes, supranumit Dir- 
ceu. Jucător al Iul Vasco da Ga- 

s? mo, născut la 15 iunie 1952 în 
localitatea Paranense, de lingă 
Cur’tîba, Dirceu, adevărată „ex- 
tremă de buzunar* (1,71 m; 62 
kg), s-a impus încetul cu încetul, 
pe măsură ce „MundialuT" se
desfășură, ojungînd să suplineas- 
că pe marele absent, Rivelino, 
în calitate de conducător de joc. 
Să nu uităm totuși că, încă îna-

...BRAZILIANUL CU Nr. 11 3

intea turneului întreprins în apri
lie pe vechiul continent, Coutinho 
declara următoarele ziart»lu: pa
rizian „L’Equipe" : „Repet, Dir- 
ceu este pentru mine simbolul a- 
cestei Brazilii ’78, datorită com
bativității, inteligenței dovedite 
in joc, calităților sale tehnice ți 
eficacității*. Așadar, Coutinho a 
văzut bine. Dealtfel, după amin
titul turneu european, Dirceu a 
fost decretat cel mai bun jucător 
al delegației sud-americane.

In Argenfna, noua stea a fot
balului brazilian n-a lipsit de la 
nici un joc al echipei sale, pre
zență permanentă, cu tricoul său 
nr. 11, pe extrema sTingâ. Jocul 
lui Dirceu este însă de aripă 
falsă (ca odinioară ol lui Zaga- 
k>), evoluînd pe o poz'ție replia
tă. Luptător fără odihnă, atacînd 
toate mingile ce ajungeau in zo
na sa de activitate, șutind deci
siv la poarta adversă, Dirceu a 
dovedit un moral ?i o rezistență 
excepționale. Ața cum ați văzut 
țl la televizor, era omniprezent 
pe teren.

Mircea TUDORAN
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