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PLENARA COMITETULUI

membru al C.C. al 
vicepreședinte al Con
de Stat, militant de 

al partidului, cunoscut 
știință, decedat 
care a trecut

în pe- 
de la
unani-

Miercuri, 5 iulie, a avut Ioc, 
sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, lucrările 
plenarei comune a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român și Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și So
ciale.

La lucrările plenarei au par
ticipat ea invitați prim-secretari 
ai comitetelor județene de 
partid, șefi ai secțiilor Comi
tetului Central, unele cadre din 
ministere și instituții centrale, 
redactori șefi ai presei centrale 
care nu sint membri ai C.C. al 
P.C.R.

Participanții la plenară an 
păstrat un moment de reculegere 
in memoria tovarășului Ștefan Pelerfi, ' - - - -
P.C.R., 
siliolui 
frunte 
om de 
rioada 
precedenta plenară.

A fost adoptată in 
milate următoarea ordine de zi:

1. Proiectul Planului național 
unic de dezvoltare economico- 
socială pe anii 1979—1980 ;

2. Proiectul Bugetului de stat 
pe anul 1979.

Pe marginea documentelor 
supuse dezbaterii au luat 
cuvintul tovarășii : Ștefan Mo- 
cuța, Ion Tudor, Petre Enache, 
Ludovic Fazekas, Florea Ris- 
tache, Haralambie Alexa, Gbeor- 
ghe Dinu, Emerit Szabo. Vasile 
Bârbuleț, Valentin Ioniță. Mar
gareta Kraus. Ion Dincă, Nicolae 
Vereș, Ion Avram, Teodor Haș, 
Angelo Miculescu, Ion Retegan, 
Iulian Ploșlinaru.

In încheierea lucrărilor, a luat 
cuvintul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român șl Consi
liul Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale și-au însușit 
în întregime orientările și indi
cațiile formulate de secretarul 
general ai partidului și au dat 
o înaltă apreciere contribuției 
sale esențiale in elaborarea 
complexului de măsuri supus 
dezbaterii.

Participanții Ia dezbateri au 
subliniat rolul determinant al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în vasta activitate de perfecțio
nare continuă a organizării con
ducerii societății noastre in eta
pa actuală a edificării socialis
mului, contribuția sa de prim

Scrimerii români la G M. de la Hamburg

ȘANSELE ACTUALE LA CELE PATRU ARME,
DAR CITE ȚINTE VOR FI ATINSE?

Să ne reamintim, pe scurt, 
palmaresul reprezentanților 
României la trecuta ediție a 
campionatelor mondiale de scri
mă, de la Buenos Aires, in 
1977. Succesele scrimei noastre 
au fost repurtate de echipele 

La start cca mal buni

Floretiștii, autorii unor frumoase surprize in acest sezon, iși de
săvârșesc pregătirea in aceste ultime zile dinaintea campionatelor 
mondiale de la Hamburg Foto : Ion M1HĂICA
de sabie și floretă feminină, pri
ma obținînd medaliile de argint, 
secunda pe cele de bronz, in 
probele individuale, purtătoare 
de drapel fiind din nou fosta 
campioană mondială, Ecaterina 

. Stahl, clasată în finala floretis- 
telor pe locul 4. Rezultate care 
au confirmat clasa interaaționa- 

îfă a scrimei românești, dar care 
‘ puteau — fără Îndoială — fi 
’ mai bune (multe ocazii decisi
ve fiind irosite).

ordin Ia transpunerea în viață 
a Programului partidului, a ho- 
tăririlor Congresului al XI-lea 
și ale Conferinței Naționale ale 
P.C.R.

Plenara a aprobat in unani
mitate proiectul Planului na
țional unic de dezvoltare eco
nomică și socială pe anii 1979— 
1980

Plenara a apreciat că orien
tările planului pe 1979—1980 se 
înscriu pe linia directivelor și 
obiectivelor stabilite pentru a- 
ceastă perioadă de Congresul al 
XI-lea și Conferința Națională 
ale partidului și a subliniat că 
prevederile celor două docu
mente asigură condiții pentru 
realizarea ritmurilor și propor
țiilor prevăzute in planul cin
cinal 1976—1980 și de progra
mul suplimentar de dezvoltare 
economico-socialâ a României 
pină in 1980. îmbunătățirea am
plasării teritoriale a forțelor de 
producție și, pe această bază, 
înflorirea mai accelerată a tu
turor județelor tării. Prevede
rile proiectului planului națio
nal unic pe anii 1979—1980 au 
avut drept călăuză hotărârea 
plenarei C.C. al P.C.R. din 
22—23 martie ac. eu privire la 
perfecționarea conducerii și 
planificării economico-sociale $1 
au fost completate și îmbunătă
țite potrivit măsurilor stabilite 
de Comitetul Politie Executiv al 
C.C. al P.C.R. in ședința din 
23 iunie a.c.

Plenara a relevat importanța 
prevederilor vizind îmbunătăți
rea laturilor calitative ale în
tregii activități economice, tre
cerea de la acumulări cantita
tive la o nouă calitate supe
rioară. condiție esențială pen
tru înfăptuirea sarcinilor actua
lului cincinal al revoluției teh- 
nico-științifice.

Subliniind că elaborarea pro
iectului de plan s-a desfășurat 
sub îndrumarea directă a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
plenara a relevat preocuparea 
constantă a secretarului general 
al partidului pentru orientarea 
eforturilor spre valorificarea 
deplină șl la un nivel supe
rior a potențialului economiei 
noastre, spre folosirea inten
sivă a capacităților de produc
ție și sporirea productivității 
muncii, utilizarea rațională a 
resurselor materiale și energe
tice, reducerea consumurilor 
materiale, sporirea eficienței in

(Continuare 'în pag. a 4-a)

Cu ce șanse abordează scrimerii 
români noua ediție a campiona
telor mondiale (Hamburg, 13—22 
iulie) ? In primul rind, cu șan
sa unor echipe rodate, in care 
experiența și tinerețea sint 
lianții omogenității. In timp ee 

multe dintre echipe trec acum, 
la jumătatea Intervalului olim
pic, prin criza schimbului de 
generații, reprezentativele Româ
niei de sabie și floretă femi
nină păstrează formula de ba
ză (integral în ceea ce privește 
prima, cu o singură excepție, a 
doua). Adică, sabrerii vor ali
nia aceeași redutabilă echipă, 
în frunte cu căpitanul el Dan 
Irimiciuc, trecut cu succes prin 
marile «bătălii** ale ultimilor
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în ,,Cupa Europei" la pentatlon modern

CROSUL DE LA CĂLUGĂRENI VA DECIDE, AZI 
CÎȘTIGĂTOAREA TROFEULUI

Start într-una din seriile probei de înot
Ieri, în „Cupa Europei** la 

pentatlon modem. două probe, 
așa numitele tehnice, tirul — 
desfășurat ih cursul dimineții, pe 
modemul poligon de la Tunari 
— și notația — programată 
după-amiază la bazinul Dinamo. 
Două probe care au stabilizat 
pozițiile echipelor și concuren- 
ților, două probe care î-au a- 
propiat și mai mult pe partici
panții la cea de-a 4-a ediție a 
acestei populare întreceri de 
deznodământul final, de astăzi, 
cînd — după proba de cros — 
vor fi cunoscuți cîștigătorii con
cursului și vor fi desemnate 
noile ierarhii continentale ale 
echipelor campioane de țări.

In pădurea Bănoasa concu- 
renții au găsit nu numai răcoa
rea, pe care și-au dorit-o atît 
de mult in aceste zile toride, 
ci șl liniștea și ambianța nece
sare obținerii unor rezultate bu
ne. Iar punctajele trecute pe 
foile de concurs confirmă aceas- 

ani, flancat de Alexandru Nil- 
ca (lider în clasamentul _Cupei 
Mondiale” pe baza excelentelor 
rezultate din acest sezon, prin
tre învinșii săi figurând cam
pionul mondial Gerevich și cel 
olimpic, Krovopuskov), Cornel 
Marin, Ioan Fop și Marin Mus
tață, in timp ce floretistele 
(constant in primele locuri in

Paul SLAVESCU

(Continuare m pag. a 4-a)

Campionii podelei fi pagaei in intrecere

ASTAZI ÎNCEPE „REGATA SNAGOV" 
LA CAIAC-CANOE

ccUH D. D. Germani
De astăzi pină sîmbătâ, De a- 

pele lacului Snagov, se desfă
șoară o nouă ediție a tradițio
nalei regate internaționale de 
caiac-canoe care poartă numele 
renumitei piste nautice. Com
petiția, unul din punctele de 
măre interes ale calendarului 
internațional al F.LC„ aduce 
la start caiaciștî și canoiștj din 
Australia, Bulgaria, R. D. Ger
mană, Ungaria, U.R.S.S. (o se
lecționată a R.S.S. Ucrainene), 
alături de care vor concura cei 
mai buni sportivi români.

în condițiile unei participări 
valoroase — din rindul căreia 
remarcăm delegația R. D Ger
mana, care a deplasat cea mal 
puternică garnitură (pe care o 
va alinia, probabil, și la cam-
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ta. Multiplul nostru campion 
Dumitru Spîrlea, autorul unui 
excelent rezultat de 200 puncte 
din 200 posibile anul trecut la

De miine, finalele Daciadei la înot

PENTRU IRINEL PÂNULESCU - 
PROGRAM MAXIMAL (7 PROBE)!

Carmen Bunaciu In cursă de urmărire a primelor performere din lume
La piscina Dinamo din Capi

tală totul este gata pentru a 
primi pe cei dinții aspiranți la 
cele 29 titluri de campioni ai 
Daciadei. Participanții — cali
ficați din etapele anterioare, pe 
baza haremurilor impuse de 
F.R.N. — și-au continuat zil
nic pregătirile în dorința de a 
se prezenta cit mai bune la a- 
ceastă ediție inaugurală a marii 
competiții naționale.

Vor fi prezenți, fără excepție,' 
cei mai buni performeri ai îno
tului românesc, tineri sportivi 
din București, Cluj-Napoca, 
Ploiești, Galați, Oradea, Reșița 
și Timișoara. Punctul de atrac
ție îl vor constitui, fără îndo
ială, evoluțiile recordmanelor 
noastre Carmen Bunaciu și Iri- 
nel Pânulescu, alături de alte 
înotătoare talentate (Anca Mr- 
ciăuș, Mihaela Coste», Camelia 
Hoț eseu, Ligi» Anastaseeea), e- 
lemente pe care federația noas
tră contează efectiv la apropia
tele campionate ale lumii din 
Berlinul Occidental. Carmen 
Bunaciu, aflată deocamdată in
tr-o cursă indirectă de urmări
re a primelor performere ale 
sezonului în probele de spate 
(la campionatele R. D. Germa-

pior.atele mondiale de la Bel
grad) — „Regata Snagov” re
prezintă pentru Ivan Patzalchin, 
Vasile Diba, Li pat Varabiev, 
Maria Cozma, N astasia Niehl- 
tov, Agafia Orlov, Ion Blrlă- 
deanu și colegii lor un ultim 
test înaintea C.M. din august.

în programul regatei figurea
ză toate cele 18 probe de pe 
„afișul" campionatelor mon
diale. Astăzi se vor disputa 
probele pe distanța de 1 000 m : 
dimineața (de la ora 9) seriile, 
după-amiaza (de la ora 16) fi
nalele. Vineri vor avea loc 
cursele de viteză (cu între
cerile finale la aceeași oră), iar 
sîmbătâ dimineața, cu începere 
de la ora 9, sint programate 
probele de fond.

Joi 6 iulie 1978

/

Budapesta, a pocnit și acum bo- 
tărit să repete prestigioasa per
formanță. In primele două serii 
la pistol viteză el a realizat 
punctajul maxim (cite 50 p in 
fiecare manșă), iar cele 49 de 
puncte din seria a treia îl con
turau ca unul dintre posibilii 
lideri. Dar a venit seria 
ultimă, a patra, în care Spîriea 
a intrai puțin mai deconectai, 
astfel că pe țintă s-a înregis
trat de data aceasta un rezultat 
inferior posibilităților sale — 
47 p. în clasamentul probei, 
Spîrlea obține așadar 196 p (cel 
mai bun punctaj pentru echipa 
Olimpia București). Un rezultat 
mulțumitor — 194 — a înregis
trat și carjpior.ul țării, Iuliu Ga-

Constantin MACOVE1 
Emanuel FANTANEANU

(Continuare ta pag. a 4-a) 

ne, Treiber, Stille și Polit au 
și Înotat 100 m în mai puțin de 
64 de secunde, ca și american
ca Jezek la Santa Clara) are 
nevoie de un rezultat oarecum 
asemănător pentru a-și menți
ne intacte șansele la campiona
tele mondiale, lucru pe care fl 
poate realiza numai cu o de
plină mobilizare și concentrare. 
Pentru cealaltă performeră a 
înotului nostru feminin, L Pă- 
nulescu (ca și pentru antreno
rul ei M. Mitrofan) dilema con
tinuă: ce probe să aleagă pen
tru campionatele europene de 
juniori ? Ea a optat deocamda
tă pentru un program maxi
mal la finalele Daciadei (100, 
400 și 800 m liber. 100 și 200 m 
delfin, 200 și 400 m mixt) și 
Ia funcție de noile sale recor
duri, ca și de performanțele 
actuale ale principalelor adver
sare din R. D. Germană, 
U.R-S.S., Ungaria, Olanda, Ita
lia și M Britanie, va trebui să 
aleagă pentru întrecerile de la 
Florența un plan de concurs 
cit mai rațional. (A.V.).

POLOIȘTII ROMANI
LA AL 4-LEA TURNEU

CISTIGAT9

IN ACEST SEZON
a României a 

internațional 
o victorie ca
ia fața pri- 

Greciei.

Echipa de polo 
încheiat turneul 
de la Salonic cu 
tegocică obținută 
mei reprezentative a 
Sportivii români au jucat exce
lent, confirmînd valoarea lor 
ridicată și au cîștigat cu sco
rul de 9—2 (2—0, 2—1, 2—0,
3— 1). Acest succes le-a adus 
finalmente locul I în clasamen
tul competiției. Este cea de a
4- a victorie de turneu (din 5 
la care au participat) pe care 
o realizează poloiștii români in 
acest sezon.

In ultimul Joc al turneului, 
formația Australiei a Întrecut 
echipa Franței cu 9—4 (1—0, 
2—3, 1—1, 5—0), ocupînd locul 
dot în clasament, înaintea echi
pelor Greciei și Franței,



La importantul „Trofeu Iugoslavia'1

HANDBALUL NOSTRU A ÎNCERCAT
NOI CANDIDAȚI PENTRU TITULARIZARE
• Antrenorul Lascăr Pană despre primele confirmări

orașul
6 din-

Disputat recent in 
Sabac, unde s-au reunit 
tre cele mai bune reprezenta
tive masculine de handbal de 
pe continent, „Trofeul Iugo
slavia" a însemnat, de fapt, un 
veritabil start in interesanta 
cursă a verificărilor și pregăti
rilor pentru turneul olimpic de 
la Moscova. într-adevăr, fiind 
prima mare întrecere apărută 
in calendarul competițiilor in
ternaționale după agitata ediție 
a campionatului mondial, con
sumată in ianuarie in Dane
marca. „Trofeul Iugoslavia" a 
constituit, deci, o primă luare 
de contact intre marile echipe, 
prilej cu care și-au făcut apa
riția noutăți in componența Io
turilor și in structurarea idei
lor tactice pentru viitor. Inte
resant in această privință este 
faptul că echipa noastră s-a 
prezentat intr-o formulă nouă, 
fiind alcătuită in exclusivitate 
din tineri jucători și debutanți.

Imediat după întoarcerea de
legației am solicitat prof. Las- 
eăr Fană, unul din cei doi an
trenori ai echipei naționale, 
prezent la Sabac (antrenorul 
principal Oprea Vlase a rămas 
eu restul lotului acasă), amă
nunte despre această întrecere 
(în care formația noastră a o- 
cupat locul 5), despre compor
tarea jucătorilor folosiți, des
pre perspectiva lor.

ce concluzii ati— Și U 
ajuns ?

— A devenit clar că Stingă, 
Bedivan, 
Munteann
care vom 
lături de 
Voinea — 
— și Boroș. 
sub așteptări Mironiue și Cheli, 
ambii fiind nesiguri și ratînd 
enorm de mult. De 
roniuc a aruncat în 
U.R.S.S. de 15 ori 
pentru a înscrie un 
Deci, am plătit un 
atacuri ale adversarului, 
scump...

— In ce privește echipa ce 
alte învățăminte ați tras 7

Durău și portarul 
tint valori certe pe 

conta și în viitor, a- 
mai tinerii Măricel 
o plăcută revelație 

S-au comportat

pildă, Mi- 
meciul cu 
la poartă 
singur gol. 
pol cu 14 

Cam

— Ce v-ați propus și ce 
ați realizat la . „Trofeul 
Iugoslavia" T

— Am putut constata că sis
temul nostru defensiv trebuie 
serios îmbunătățit. Ne apărăm, 
aș zice, arhaic, deloc modern. 
Jucăm retras, pe semicerc, fă
ră curaj și din această cauză 
adversarii combină lejer și 
marchează mai ușor ca In fata 
altor formații. în plus, cuvin- 
tul de ordine in viitor va fi : 
angajament fizic totaL Fără o 
deplină angajare de acest gen 
nu mai este posibilă perfor
manta în handbalul masculin, 
unde se joacă foarte aspru, 
chiar foarte dur. De asemenea, 
va trebui să devenim mai efi
cienți. Ratăm mult, nepermis 
de mult

MECIUL FEMININ DE ȘAH 
ROMÂNIA IUGOSLA VIA

! Raîd»anehetă

în (Airul H al meciului feminin 
de șah România — Iugoslavia, 
care se desfășoară ia Sinaia, oas
petele au contraatacat pentru 
a reduce din handicapul ce-1 a- 
veau după prima rundă. Juni
oarele iugoslave au reușit să 
cîștigc cu l1/»—Va, iar la senioare 
scorul este deocamdată egal 
(lVt—lVa). Dar, în cele trei par
tide întrerupte, doar Dana Nuțu

BANAS, LIDER LA SATU MARE 
odihnă, turneul 
la Satu Mare, 
fost reluat cu

Întrerupte

După o zi de 
internațional de 
„Someș—1973"» a 
disputarea partidelor 
și a rundei a 7-a.

Tn întilnirile neterminate s-au 
înregistrat rezultatele : Bușu — 
Ungurean u 9—L Follert — Bo- 
hosian 1—0, Mflller — Klttger 
0—1, Annas — Ilijin 1—0, Ilijin — 
Fischer 1—0, Biriescu — Miiller 
Vx-’A.

laare o poziție ușor superioară 
Amalia Pihajlici. Margareta Mu- 
reșan (cu Oîivera Piokopovici) 
și Ligia Jiernan (cu Maria 
viei) vor trebui să lupte 
remiză.

Ieri a fost zi liberă, 
dimineață se reiau cele 
întrerupte, iar 
avea loc turul

Petro- 
pecitru

reiau 
după-amiază 
m.

Astăzi 
trei 

va

I PROBLEMA T
I • Spațiul de joc fi de

I

în-i a programat 
Doboș x — Sanaa, 

victoria celui din

Runda a 7-a 
tîlnirea derby 
Încheiată cu '_______ ____ _
urmă. Celelalte rezultate : Fol
lert — Ilijin 0—1, Miiller — Bo- 
hosian o—1, Fischer — Ungurea- 
nu Vi—V» Szabo — Armas ■/,—

Clasamentul : BANAS (Ceho
slovacia) 5 p, Kluger (Ungaria) 
*'/, (1), Armas (Cuba) 4'/,. Un- 
gureanu 4. Bohoslan (Bulgaria), 
Szabo șl Ilijin 3'/i etc.

SE

Intilnire amicală de box
STEAUA - SELECȚIONATA

Marți seara, pe arena de box 
din Brăila, a avut loc Intîlnlrea 
amicală pugilistică dintre echipa 
Steaua și o selecționată a arma
tei Italiene. întrecerea s-a des
fășurat la i categorii de greu
tate șl a fost cîștagatâ cu 13—3 
de către sportivii bucureștenl. 
Gala, urmărită de aproape 2 000 
de spectatori, a fost completată 
cu cîteva meciuri la care și-au 
dat concursul pugiliști brătleni.

In ciuda scorului mare, la care 
■u contribuit și cîteva decizii 
eronate, disputele au fost echi
librate. oferind un spectacol pu-
---------------Tiwre" ilmiiim—i

ARMATEI ITALIENE 13-3
gi Estic de calitate. Cele mai bu
ne meciuri: Niță Robu — Fran
co Cerchi, Nicolae Costin — 
Giovani Chira, în care victoria 
la puncte a revenit sportivilor 
români. Alte rezultate : Hara-
lambie Sultan m.n. Sebastian.o 
Sotghia, Ion Guțâ mui. Walter 
Georgetti, Florian Livadaru b.p. 
Ivoritino I—1---, 
b. ab. 2 Giaccomo Efratl, 
xandru Giurgiu b. ab. 
xandre Cristofulli, Ion 
mui. Francesco Damianl.

N. COSTIN —

Lantore, Carol Hajnal
------- 1, Ale-

1 Ale- 
Cernat

coresp.

REZULTATELE DINAMOVIADEI DE TIR,

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

calitafii sp
Rezultatele frumoase — in special la 

tive — înregistrate în uitirriii ani de cătne 
nespus pe toți iubitorii sportului de la noi

Dar pentru a asigura consolidarea o< 
un temei soJid, trebuie, în primul rind, 
brionul oricărei echipe reprezentative, să 
bază materială corespunzătoare. Și cir» 
ne gindim cu precădere la terenurile de

La ora de față se înregistrează, desic 
anumită îmbunătățire, dar, în ansambl 
rămine ți este departe de □ fi rezoivată.

— Ne-am propus. în primul 
rind. o serioasă verificare a ti
nerilor promovați recent în lot. 
care în absența unora dintre 
jucătorii de bază au foșț_ titu
lari de 
Bedivan.
teanu, Mironiue) și a alter ju
cători mai noi, evidentiați in 
competițiile interne din ultimul 
timp și care aveau drepte', să 
11 se acorde șansa unei testări 
temeinice : Măricel Tainei,
Dan Petru, Boroș, Jureă. Orcsn 
Cheli, Istode. Am procedat in 
felul acesta, chiar dacă a exis
tat riscul unor rezultate mai 
slabe, dar conștienti că in per
spectiva turneului olimpic vom 
evita erorile făcute în preeăti- 
rea trecutei ediții a campiona
tului mondial, cind promovările 
s-au făcut repede, neconclv- 
dent. în preajma marii dispu
te. De aceea, am dorit să tes
tăm elementele tinere din timp 
și să ajungem să știm, precis 
și la vremea potrivită înche
gării unei echipe, cu cine ple
căm la drumul aspru al pre
gătirii pentru marea perfor
manță.

această dată (Sciagi, 
Durău. portare! Mua-

E4

CEI MAI TINERI TEMSMASI
ȘI-A® DESEMNAT CAMPIONII

DEVA (prin teleXpn). — Pe 
frumoasele terenuri de sub Ce
tate s-au desfășurat campiona
tele naționale de tenis pentru 
copii. Iată noii deținători ai ti
tlurilor. în ordinea categoriilor 
de vîrstă: 11—12 ani: Dan Du
mitru (Politehnica București) și 
Alice Dănilă (Dinamo); 13—14 
ani: Emil Hnat (T.C.B.) și Li
liana Pop (Politehnica Cluj-Na
poca) ; dublu: I. Șesu (Dinamo) 
— FI. Săndulescu (Politehnica 
București) și Daniela Nemeș 
(Progresul) — Liliana Fop (Po
litehnica Cluj-Napoca).

Ion JURA — coresp.

— Și acum 
perspectivă.

ceva despre

completat cu 
fost în trata-

In cadrul finalelor

— Lotul va fi 
titularii care au 
mente medicale : portarul Penu, 
Birulaa. Rada Voina, Stockl 
Taae. Drărăniță, Grabovsehi, 
6*efi După cum vedeți, aproa
pe a echxpA Sperăm să ajun
gem ct mai eurind să depășim 
etapa verificărilor ri că avem 
bucuria unor coefirmări pe mă
tura cerinței.'» actuale *ă a 
prestigmhM de care ce boeură 
handbalul nostru.

Ctfn ANTONESCU

în Capitală s-au desfășurat, 
timp de două zile, întrecerile 
Dinamoviadel de tir, din cadrul 
finalei marii competiții sportive 
naționale „Daciada". Au partici
pat 270 de concurenți, reprezen
tând toate asociațiile sportive Di
namo, câștigătorii etapelor de 
masă, pe cercuri și asociații.

întrecerile au evidențiat buna 
pregăt_re tehnică a concuren*ilor. 
rezultatele bune și foare bune 
aaestind preocuparea per. fu dez
voltarea continuă a acestei dis- 
crplr.e prioritare în asociațiile 
zxxtve respective.

Rezultate tehnice : pistol — 
Tavra — 1. Gheorghe DrâLgan, 
Dynamo Prahova 2. Vlad Iones
co, Dynamo 1 Buc., 3. Aurel

^DACIADEI”
Buică, Dinamo 1 Buc ; pistol — 
feminin : 1. Alina Toma, Dina
mo Victoria Buc., 2. Eugenia 
Mau, Dinamo Cluj, 3. Elena Cio- 
rișteanu, Dinamo Bacău ; pistol 
mitralieră — indiv. : 1. Constan
tin Alarm, Dinamo Someș, 2. 
Mihaj Nătăvală, Dinamo Victoria 
2 Buc., 3. Dumitru Zamfir, Di
namo Băneasa i Buc. ; pistol — 
echipă : 1. Dinamo Prahova, 2.
Dinamo 1 A Buc. X Dinamo 1 
B Buc. ; pistol mitral, echipe : 
L Dinamo Arad, 2. Dinamo So
meș, X Dinamo Cimpina.

Clasament general : i. Dinamo 
Prahova, 2. Dinamo Victoria A 
Buc., 3. Dir.amo Victoria B Buc.

Col. Mihail GURAN
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Duelul Diba - Birlădeanu, imaginea unui întreg campionat I
CAMPIONUL A REZISTAT, DEPUNIND EFORTUL MAXIM! I

Câmpie- pe echipe este 
un concurs de un farmec deo
sebit In calendarul competițiilor 
interne la caiac-canoe. Atunci, 
cele două mari cluburi. Dina
mo și Steaua, sint puse față in 
față, in cooditu care exclud e- 
gahtatea — 13 probe — în cău
tarea celor mai eficiente for
mule de echipaje (fiecare 
concurent are voie să ia star
tul doar într-o singură probă) 
în vederea alcătuirii echipei 
care să lupte pentru titlul de 
cel mai bun colectiv din tară. 
Confruntarea poate fi compa
rată cu o intilnire de box pe 
echipe. la_„ 13 categorii de 
greutate.

Anul acesta a cîștigat Dina
mo cu 7—6. Anul trecut, victo
ria dinamoviștilor fusese mai 
netă : 8—5. Mai înainte. în două 
ediții consecutive. învinseseră 
caiaciștii și canoiștii de la 
Steaua. Echilibrul de lungă du
rată este confirmat de drama
tismul ediției din acest an. de
cisă. așa cum spuneam și în 
cronică, după două curse în ca
re învingător și învins au fost 
departajați de o zecime de se
cundă. în prima, canoe 2—500

m. outsiderii — Gherasim Mun- 
teanu — Simion Ismailciuc jr. 
(Dinamo) — s-au autodepăsit 
și i-au întrecut pe Javoriții 
Gheorghe și Toma Simionov. 
în cea de-a doua — cea mai 
frumoasă cursă de caiac văzută 
in ultimul timp in țară ! —
Ion Birlădeanu a făcut tot ce 
a putut pentru a-1 învinge pe 
Diba, dar campionul a rezistat, 
depunind și el efortul maxim, 
în această cursă este concentrată 
întreaga esență a campionatu
lui. O surpriză a adus dinamo- 
viștilor titlul, alta l-ar fi trans
ferat în tabăra echipei Stea
ua. „A fi sau a nu 
pion s-a hotărit la 
nesesizabile cu ochiul

..Caseta tehnică" a 
lui ilustrează și ea

fi" cam- 
diferențe 

liber... 
concur su- 
echilibrul 

de forțe. Dinamo a cîștigat toa
te cele patru probe de canoe, 
Steaua a dominat aproape la 
fel de autoritar caiacul (6—3). 
Dinamoviștii s-au impus in 
patru din cele cind probe de 
simplu (Maria Cozma. Gheor
ghe Ti t u. Ivan Patzaichin. Va- 
sile Diba). Steaua a cîștigat. în 
schimb, toate cele trei probe de 
caiac 4. S-a confirmat, astfel.

• DUMINICA CULTURAL- 
SPORTIVA LA PUC iO AS A (ju
dețul Dîmbovița). Asociația spor
tivă Textila din localitate a or
ganizat o duminică cultural- 
sportivă, la care au participat 
peste 600 de concurențl. In pro-‘ 
gramul sportiv au figurat între
ceri atletice, de handbal, volei, 
fotbal și tenis de masă • CAM
PIONAT JUDEȚEAN de lupte 
LIBERE ȘI GRECO-ROMANE. La 
Galați a luat sfîrșlt campionatul 
județean de lupte libere și gre- 
co-romane. Pe primul loc s-au 
clasat Bujori Tirgu-Bujor la gre- 
co-romane si C.S.Ș. nr. 2 Galați 
la lupte libere • AMENAJARI 
DE TERENURI DE TENIS. Re
cent, la Suceava, s-au dat in 
folosință s terenuri de tenis : 
patru dintre ele aparțin asocia
ției Energia, iar celelalte două 
sportivilor de la Voința a COM
PETIȚIE DE FOTBAL REZER
VATA COPIILOR. Sub genericul 
„Daciadej-, la Pitești a fost 
organizată o competiție rezerva
tă copiilor, pe două categorii 
de vîrstă. întrecerile au fost viu 
disputate și la de a participat

un numeros public, lată cîștigă- 
torii : 10—12 ani : 1. Șc. gen. 11 
(prof. Mareea Georgescu), 2. Șc. 
gen. 12 (prof. Gh. Ștefan) 3. Șc. 
gen. 2 (prof. I. Mărgescu) ; 14— 
15 ani : 1. Șc. gen. 1 (prof. I. 
Stănescu), 2. Șc. gen. 12 (prof.

Gh. Ștefan), 3. Șc. gen. 10 (prof. 
V. Barbu) • ETAPELE JUDE
ȚENE LA HANDBAL ȘI VOLEI 
(JUNIORI). La Urziceni s-au des
fășurat etapele finale pe județul 
Mov la handbal și volei, re
zervate băieților și fetelor între 
14 și 19 ani. Pe primele locuri la 
handbal băieți s-au clasat, în ordi
ne, liceul „T. Maiorescu" din 
Giurgiu, liceul din Oltenița și li
ceul agro-industrial din Fierbinți. 
La volei fete ; 1. Liceul de fizi-

că-matematicâ dtn Urziceni, X 
Liceul agro--industrial din Bră- 
r.ești și 3. Liceul industrial din 
Sărulești • ORIENTARE TU
RISTICA La Sibiu, la un singur 
concurs de masă au luat parte 
peste 11000 de elevi și tineri. 
Aceasta dovedește s.mpatia de 
care se bucuri orientarea turis
tică in rândurile tineretului din 
Sibiu. Merită să arătăm și un 
alt fapt : asociația sportivă E- 
lectrica coordonează activitatea 
unui număr de 50 de cercuri de 
orientare : 23 in școlile generale, 
18 în licee și • In întreprinderi 
și instituții • TURUL CICLIST 
AL ORAȘULUI BACAU. La star
tul celei de a doua ediții a Tu
rului ciclist al orașului Bacău 
s-eu aliniat peste 30 de sportivi. 
Traseul a măsurat 20 km. Pe 
primele 3 locuri s-au clasat : bi
ciclete oraș : 1. T. Cergheci, 2. 
M. Bene bea, 3. A. Tămătîrcă ; 
semicurse : 1. R. Karfen, 2. M. 
Patrichi și 3. M. Doujak.

RELATĂRI DE LA ! M. Avanu, 
T. Siriopol, L Mîndresru, l. Fe- 
țeann, D. Moraru-Slivna, L Jo
nes cu și L lancu.

ce se știa dinainte : Dinamo 
are cele mai bune individuali
tăți, Steaua dispune de echipa
je mai valoroase, mai omogene. 
„Dablourile" arată 3—2 pentru 
Dinamo și ajungem, iată, tot 
la surpriza amintită...

în afara „meciului" Dinamo 
— Steaua pentru titlu, s-a des
fășurat campionatul celorlalte 
secții din țară. îmbucurător ni 
se pare faptul că în clasamen
tul campionatului punctează 17 
asociații sau cluburi, ceea ce a- 
testă o bună răspîndire geo
grafică și existența preocupării 
pentru performantă în mai 
multe centre. Mențiuni deose
bite se cuvin sportivilor de la 
Olimpia. C.S.M. Delta Tulcea 
și Danubiu Tulcea, cluburi cla
sate în această ordine după 
„cei doi mari'. Să notăm și 
ascensiunea în plutonul frun
taș a caiaciștilor și canoiștilor 
de la Clubul sportiv școlar 2 
Constanta.

înzestrat cu toate atributele 
care dau frumusețe unei între
ceri sportive, campionatul pe 
echipe a fost un concurs foar
te reușit. Urmează acum alte 
trei zile de întreceri in cadrul 
regatei Snagov. Cei mai buni 
caiaciști și canoiști vor lupta 
pentru a se număra printre 
laureatii prestigioasei compe
tiții, dar și pentru a cîștiga un 
loc în lotul care va incepe, a- 
poi. pregătirea în vederea cam
pionatelor 
grad.

mondiale de la Bel-

Vladimir MORARII

fflSEE

TINERII
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UNDE EXISTĂ PREOCU 
PÂRI, APARE Șl 
PERFORMANTA

Sînt unele echipe cum ar 
de pildă, Steaua, R. “ ~
Roșie, Olimpia, R. 
studențesc, toate din 
Farul din Constanța, , __
Petroșani, chiar C.S.M. din Su
ceava, care au o situație clară: 
li s-a creat spațiu de antrena
ment și joc. Și acolo unde .baza 
materială" a fost dublată de o 
muncă corespunzătoare și un 
lot de jucători serioși, capabili de 
a face față cu bine rigorilor gre
lei dispute pe care o implică 
campionatul, performanța nu s-a 
lăsat așteptată. Desigur, nu este 
intîmplâtor faptul că tocmai din 
rîndul echipelor citate s-a ales 
și cîștigătoarea și secondanta ei 
(Farul și Steaua), Ca și celelalte 
„mențiuni" ale recent încheiatei 
întreceri.

Rapidul, o altă formație a că
rei evoluție a părut ascendentă 
a primit dreptul de a-și disputa 
jocurile oficiale pe terenul Giu- 
lești, ceea ce este foarte lăuda
bil, dar antrenamente nu are 
unde face I Să ne mai mire a- 
tunci că poziția în clasament a 
rapidiștilor este sub cota talentu
lui lor incontestabil T

PROMOVATELE SI 
CONDIȚIILE AFIRMĂRII 

în contrast cu situația, 
neral dificilă, in care se 
rugbyul In provincie, la 
Mare și Brașov, faptele 
condiții dintre cele mai 
pentru propășirea sportului 
balonul oval. In orașul de 
poalele Timpei. ne afirma antre
norul formației locale C.F.R., 
Vasile Soporan, sint asigurate 
condiții pentru ca intrarea, după 
10 ani de eforturi constante, in 
prima divizie a țarii să nu fie 
un simplu act formal. XV-le 
brașovean are în zona gării cen
trale un teren de joc și antrena
ment bun și pe deplin accesibil. 
La rîridu-i, Mitică Antonescu, 
antrenorul care a lansat prima 
echipă din Baia Mare. RACEMIN, 
are 
tru 
din 
tat 
„Sălii sporturilor", bine amena
jat, care în acest an al promo
vării se va transforma intr-un a- 
devărat stadion, cu tribune pen
tru cîteva mii de spectatori si 
amenajări anexe.

In contextul rugbyului bucu- 
reștean, echipa Întreprinderii 
Vulcan se bucură de o anumită 
tradiție. Actualmente in divizia 
secundă, XV-le Vulcanului își

fi,
C. Grivîța 
C. Sportul 
București ; 
Știința din

în ge- 
zbate 
Baia 

relevă 
bune 

cu 
la

numai cuvinte de laudă pen- 
sprijinul aflat în marele oraș 
nordul tării: un teren afec- 

rugbyului, in vecinătatea

prepa 
trarea 
prim ti 
mlndil

Dar! 
»floriJ

De azi, la Ștrandul tineretului

CAMPIONATELE
ALE SĂRITORILOR u

Cei mai buni săritori de la 
trambulină își dispută, de azi 
pînă duminică, la Ștrandul ti
neretului din Capitală, titlurile 
de campioni naționali și ai „Da- 
ciadei", in cadrul unor între
ceri care constituie nu numai 
un prilej de întrecere pentru 
locurile fruntașe ale clasamen
telor, ci și un test în vederea 
principalelor competiții Inter
naționale ale sezonului: cam
pionatele europene și Balcania
da. La campionatele de seniori 
ale țării iau parte sportivi de 
la Crișul Oradea, C.S.M. Cluj- 
Napoca, C.S.Ș. Sibiu, Progresul, 
C.S. Școlar și Lie. 2 București.

Prc 
leai

Ie:
U 
te

la 
azi, 
și i

NOȘTRI MOTOCICLIȘTI LA
• Calificați în sferturile de fi

nală ale „Cupei Europei" la ju
niori, tinerii noștri alergători tie 
dirt-track Ionel Pavel și Marin 
Dobre au evoluat pe pista sta
dionului din Trgoviște (Bulgaria) 
in compania unor valoroși ad
versari din cinci țări. Clasamen
tul : 1. N. Manev (Bulgaria)... S. 
Ionel Pavel,... 11. Marin Dobre 
(cu defecțiune tehnică In manșa 
a treia), din ÎS concurențl. S-au 
calificat tn semifinale primii s 
alergăitori.
• Campionatul republican de 

motocros, Întrerupt din motive

tehnice, se va relua la 16 Iulie, 
la Si. Gheorghe, cu etapa a 3-a.
• Amînată din cauza unor 

concursuri internaționale, etapa 
a 3-a a „Cupei F.R.M." la dirt- 
track a fost reprogramată, la 
Brăila, In ziua de 23 iulie.

• în concursul international 
de motocros de la Kiskunla- 
khăza (Ungaria), cîștigat de 
maghiarul L. Csănyi, sportivii 
noștri E. Mulner și M. Banu 
au sosit pe locurile 5 și, res
pectiv, 8 (din peste 40 de con
curent! din 7 țări).

au
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REZOLVA Subiecte de actualitate

-PR DE RUGBY ?
> ' * • ■ • * _ . _ _ ■ _it condifioneazâ creșterea 
balonul oval

I
I

„1000 de speranțe1<<

V

rezenta- 
bucurat

le crea 
A, em- 
oziție o 
aterială

rezolvăm odată problema 
nului, pentru rugbyști, 
mul rind. ei alcătuind 
echipă de divizie 
Vaslui. Dispunem 
necesare, n-avem 
tor. Este singura

stadio- 
lu pri- 
slngura 
județulA din

de fondurile 
însă construc- 
greutate...”

I
I IN TABERELE F.R.F.

VIAȚA NESPORTIVĂ - 
STOP NECRUȚĂTOR ÎN CALEA

MARII PERFORMANTE

ștere, o 
muritor"

SITUAȚII CARE POT FI 
ÎNDREPTATE I

i — in- 
iu-și in 
ransfor- 
ernă.

cîteva 
'ară !

•A

ilă care 
re cSști- 
ăffyiziei 
îra nu 
L teren 
cCndițli 

rate” — 
e sec- 
Lal chici. 
5 reali

st adio- 
nul de 

denl- 
gazonul 

>tul se 
tociri oa- 
prl. pri- 
deoare- 

măsoară 
Să a- 

L1 sera
lei, fos
te Ilăș- 

pe te- 
Idiționat 
elective, 
realizea- 
așa nu 

htă, o 
htelor.
“ să se 
bconîzat f rugby, 
misterul 
pi s-au 

mină 
b : cînd 
temenea 
pmportă

De necrezut: Dinamo București* 
clubul care posedă unul din cele 
mai dotate complexe sportive, nu 
acordă echipei de rugby acces 
pe stadion ! Campionate întregi, 
XV-le dinamovist le-a susținut 
pe alte terenuri sau stadioane, 
de regulă pe „Olimpia**. Nu este 
firesc pentru un club de talia 
lui Dinamo București și mai ales 
pentru o echipă care se impune 
de ani de zile printre primele în 
campionat. Revenirea la normal 
se impune. Și, cum am înțeles 
dintr-o discuție purtată cu 
președintele clubului, colonelul 
Cosma Liță. din toamnă lucruri
le se vor reglementa. Așteptăm...

Așteptăm în același timp 
nici Tolitehnica Iași să nu 
fie un fel de „cenușăreasă** 
stadionul „23 August** din Copou 
(alergînd cînd pe Stadionul tine
retului, cînd pe terenul de la 
Abator), iar Politehnica Cluj-Na- 
poca să nu mai rămînă pe pozi
ția de tolerată în Parcul „Ba- 
beș-Bodyai**. Se afirmă că In cu- 
rînd în Parcul trandafirilor se 
va amenaja — cu concursul stu
denților de la Institutul politeh
nic — un teren numai pentru 
rugbyști. Optimismul lectorului 
univ. Radu Munteanu, președin
tele secției, cel care ne-a furni
zat știrea, sperăm să aibă aco
perire în fapte.

Nădăjduim, de asemenea, ca și 
C.S.M. Sibiu să poată inaugura 
încă în acest an terenul de 
rugby început în parcul jSub 

demarat 
dar rit-

a

ca 
mal

pe

CON- 
A I
podelele 
ui nos- 
In locul 
fșl «uș
ii Dlvi- 
blocurl. 
lat, In 

pentru 
lui, că- 
lnceput 
Istadion. 
lă tere- 
cofraje 

k parcă 
fn pre- 
kde nl-

Bîrlad, 
m-vice- 
popular 
rina să

arini**. Lucrările au 
bine (drenaj, balast), 
mul a scăzut simțitor cînd 
fost vorba de gazonare. de ridi
care '
atentă cu sportivii de frunte . 
așezării de pe Cibin, s-ar cuveni 
să nu se oprească cu înțelegerea 
la... mijlocul drumului.

O situație și mai dificilă o în- 
tîlnește balonul oval la Galați, 
unde divizionarele B din locali
tate se înghesuie, laolaltă cu ju
niorii, pe un „teren" zis al Glo
riei C.F.R. (după numele fostei 
echipe), cu aspect de maidan, 
care în zilele ploioase devine 
impracticabil. Oare în acest fel 
Înțeleg autoritățile sportive loca
le să sprijine dezvoltarea rug- 
byului pe meleagurile gălățene ? 
Ing. Anton Prassler, un binecu
noscut animator al rugbyului din 
Galați, ne spunea că anumite 
perspective de îmbunătățire a 
tualei stări de lucruri există, 
fi cazul ca dezideratul să 
transforme în realitate, cit 
curînd !

Spinoasa problemă a terenuri
lor trebuie să fie rezolvată ra
dical, pentru ca rugbyul — ra
mură sportivă cu peste 60 de 
ani de prezență pe meleagurile 
românești — să poată propăși,

a tribunei. Municipalitatea,
al

ac- 
Ar

de

Dimitrie CALUMACHI
Tiberiu STAMA

iadei"

Săcă- 
Elena 
si A- 

robabil 
f foar- 
k-mare. 
Iile de 
au loc 
linarii)
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In ultima decadă a lunii 
mai și in prima jumătate a lu
nii iunie s-a desfășurat — con
form unei programări fără cu
sur — cea mai vastă acțiune 
de selecție organizată vreodată 
in fotbalul nostru. Am numit-o 
„1000 DE SPERANȚE” deoare
ce era prevăzut ca, la faza ei 
superioară, să participe cite 25 
de jucători din fiecare județ 
(plus municipiul București), 
juniori și copii născuți între 
anii 1960—1965. Scopul unei a- 
tit de ample acțiuni a 
cela de A DEPISTA 
TALENTELE existente 
mentul de față, cărora 
fie Înlesnită ascensiunea ___ 
echipele divizionare din fiecare 
județ, spre loturile reprezenta
tive de juniori. Testările miilor 
de tineri și foarte tineri ju
cători s-au făcut sub privirile 
unor „profesori** exigenți (în 
cele mai multe cazuri), mulți 
dintre ei cu mare experiență 
in această activitate, cum sint 
Fr. Fabian, L Kluge, L. Ianov- 
schi, AI. Scăeșteanu, N. Gor- 
gorin, I. Morărăscu. L Stoisor. 
La trialuri au participat și eî- 
țiva dintre tehnicienii aflați la 
cirma divizionarelor A, recu
noscut! pentru „ochiul" lor ca
re nu se înșeală. Este vorba de 
Traian Ionescu, Nicolae Proca. 
Tiberiu Bone, Ion V. Ionescu, 
Florin Halagian, Gheorghe Ola. 
Din păcate, unii dintre cei pro
gramați să asiste la 
de trial n-au binevoit 
ranjeze și federația 
să le reamintească in 
că surprinzătoarea lor comodi
tate se plătește.

Prima etapă s-a desfășurat 
in două manșe : 25—27 mai ți 
8—10 Iunie. A urmat faza celor 
opt zone geografice, „cei 1000“ 
fiind supuși unor noi examene. 
Pînă au rămas 470. Interesant 
șl plin de semnificații este bi
lanțul la care s-a ajuns. După 
numărul de jucători reținuți, 
cele 39 de județe se împart in 
trei mari categorii. Foarte 
s-au prezentat județele 
(29 de jucători). Galați 
Bacău (23). Brașov (20), 
și Mureș (19), Maramureș 
Dolj (17) - ■

fost a- 
TOATE 
în mo- 
să le 

spre

meciurile 
si se de
ar trebui 
vreun fel

bine 
Cluj 
(24), 
Iași 

- , (13). 
_ . .. Constanța ți Sibiu

(16). Acceptabilă este „produc
ția” dată de Timiș (14), Argeș 
și Caraș-Severin (12), Bihor, 
Hunedoara și Prahova (11). In 
schimb „recolta" celorlalte nu 
poate fi categorisită decît ca 
slabă și foarte slabă. Din jude
țele Botoșani, Vrancea și Sălaj 
n-a fost reținut decît cite un 
jucător, din Alba, Dîmbovița și 
Mehedinți — doar rite doi, din 
Ilfov — 3, din Gorj, Harghita 
și Olt — rite 41 Nimic, sau

aproape nimic, unii dintre ju
cători fiind reținuți cu o oa
recare îngăduință. Și este vor
ba de județe care VOR să aibă 
echipe in Divizia B și chiar in 
Divizia A I Un loc aparte în 
cadrul acestei categorii il ocu
pă două județe — Dîmbovița 
și Mehedinți. Sint cele mai cri
ticabile. Unul are echipă în Di
vizia A (C. S. Tîrgoviște) iar 
celălalt, din această vară, in e- 
șalonul secund (C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin) ! Pînă nu demult, 
ambele au dat fotbalului nos
tru ci ti va jucători foarte buni, 
unii dintre ei ajungînd pînă în 
loturile reprezentative ale țării. 
Nu credem că Dîmbovița ți 
Mehedinți au... secat în jucă- 
tori-speranțe, că pe aceste 
meleaguri copiilor nu le mai 
place fotbalul. Există suficiente 
argumente care demonstrează 
contrariul. Așa că, la mijloc nu 
poate fi vorba decît de dezinte
res, de lipsă de preocupare, 
care sperăm să fie trecătoare 
ca o ploaie torențială de vară. 
Un capitol aparte in cadrul ac
țiunii □ constituie Bucureștiul. 
Au fost reținuți nu mai puțin 
de 80 de copii șt juniori. Cifra 
ni se pare puțin umflată, cu
noscută fiind productivitatea 
destul de slabă valoric a prin
cipalelor pepiniere bucureștene 
din ultima vreme.

Trăgînd linie și adunînd : au 
fost selecționați 470 de jucă
tori ; 111 născuți Intre anii 1960 
—1961. 92 (1961—1962), 94 (1962— 
1963), 92 (1963—1964) și 81 năs
cut! între anii 1964 și 1965 ; 116 
dintre jucătorii reținuți nu pro
vin din centrele de copii și ju
niori, ci din unități școlare eu 
profil. ____

Acestea «înt cifrele. REZUL
TATUL acțiunii „1000 DE SPE
RANȚE” îl vom putea anunța 
abia după 20 august, cînd se 
vor încheia taberele de vară de 
la Sighișoara, Bistrița și Simc- 
ria ; tabere in care se află și 
unde vor continua să fie 
TRIATL după ieste și mai se
vere, cei 470.

Laurențiu DUMITRESCU

...A fost odată o mare spe
ranță numită Varga. S-a „stins” 
dureros de repede ...A apărut, 
mai recent, un alt talent precoce 
numit Năstase. A dispărut și el 
rapid de pe firmamentul ași
lor ...A apărut și Bartales ! A 
apărut și Marin Stelian ! Și 
Gabriel Sandu ! Și Ion Ion ! Și 
Dănilă ! Și Gabel ! Și încă 
mulți alții... Toți erau aștep
tați in vîrful piramidei, nu nu
mai în fruntea generațiilor lor, 
ci și a fotbalului nostru. Exis
tau veritabile premise, existau 
excelente condiții pentru pro
gresul lor. Ei insă au schim
bat, curînd după lansare, sen
sul drumului, mergînd in jos. 
in dulcea mediocritate. Cauza ? 
Una lingură : VIATA NESPOR
TIVA tub diversele (și decisi
vele !) ei manifestări.

S-a spus despre Barta’es că 
e ..campionul bachic”. el reu
șind să consume cit o masă 
de băutori versați. Despre Ion 
Ion și Marin Stelian. am auzit 
lucruri asemănătoare. Se vor
bește despre Gabel și Dănilă că 
se odihneau in micile reuniri 
dinaintea partidelor. S-au spus 
multe, atitea altele. Cu 
siguranță, exagerările au ope
rat și in asemenea cazuri. 
Dar. ptnă nu faci foc. nu iese 
fum ! Problema care se pune a- 
cum este : ee trebuie făcui 
pentru a .evita apariția altor 
cazuri asemănătoare 7 Pentru a 
avea un efect favorabil tre
buie pornit de la cauza cau
zelor.

Foarte mulți antrenori sus
țin ideea că tot răul pleacă din 
minutul 9L Atunci dnd înce
pe importanta perioadă a re
cuperării. A devenit o obiș
nuință ca mulți fotbaliști să nu 
ia in considerare refacerea, pie
rind imediat după efort la 
„ieșiri” obositoare. în loc 
să folosească modemele in
stalații de refacere existente 
la majoritatea stadioanelor. Un 
campion al vieții sportive, re
cordmanul selecționărilor în e- 
chipa națională, Mircea Lu- 
eescu, ne semnala într-o zi că 
rămine ultimul, în bazin, la 
baia de recuperare de după 
meci. Un alt campion al serio
zității, Iosif Vigu se Întreba

deunăzi de ce oare mulți ju
cători nu folosesc instalațiile de 
recuperare atit de necesare ? 
Pentru că unii dintre jucători 
NU VOR să respecte canoanele 
performanței !

S-ar putea ca aceștia să igno
reze importanța recuperării 
după efortul depus în meci, fo
losul unei alimentații corespun
zătoare înainte și după meci, să 
nu știe cit rău poate aduce o 
sticlă de bere băută imediat 
după joc sau cîteva ore ră
pite odihnei do noapte, după 
epuizarea fizică și nervoa
să a unei partide. Rămîne 
ea medicii echipelor să repete 
(dacă nu să explice !) aceste 
adevăruri fundamentale ale 
performanței. Se pare însă 
că cele mai multe probleme 
medicale sint cunoscute de ju
cătorii noștri. De respectat însă 
le respectă mai puțini. Și a- 
eeasta datorită slăbiciunilor 
proprii, a individualității Iar 
șubrede, dar și datorită celor 
din fur. Si ne referim aici Ia 
conducerile cluburilor. Ia antre
norii și medicii echipelor, deobi- 
eei clemenți de dragul meciului 
din etapa următoare: ne referim 
și Ia coechipieri, care trec neutri 
pe lingă rătăcirile colegi'or : 
dar și la „prietenii” sau falșii 
suporteri ai unor fotbaliști, ca
re încearcă să le fure timpul 
de odihnă eu tot felul de șue
te in jurul paharelor, intr-un 
mediu viciat de tutun. Cu ani 
în urmă, la București. Eusebio 
răspundea intr-un interviu : 
„Nu-i adevărat că eu sau Peie 
am băut numai lapte ! Ade
vărul este insă eă am știut me
reu cînd trebuie să beau o sti
clă de bere sau un pahar eu 
vin. Marea performantă mi-a 
Impus o disciplină fără de care 
nu pot exista ca fotbalist”. La 
aceste cuvinte trebuie să medi
teze mulți dintre tinerii talen- 
tați plecați pe drumul greu, dar 
frumos, al fotbalului de elită; 
Ei și cei din jurul lor I Pentru 
că adevăratul tribut al vieții 
nesportive esie privarea fotba
lului românesc de resursele Iui 
de talent.

Mircea M. IONESCU

Incepînd de mîine, la Ploiești

0 NOUA COMPETIȚIE CICLISTA DE FOND
CUPA>/

Incepînd de mîine, Ia Ploiești, 
cei mai buni cicliști din țară 
vor participa la întrecerile o- 
cazionate de tradiționala com
petiție de fond „Cupa Metalul". 
Alergările, programate să se 
desfășoare pe parcursul a trei 
zile, au menirea să efectueze 
o ultimă verificare a sportivi
lor care se vor prezenta, săptă- 
mîna viitoare, la campionatele 
balcanice de ciclism.

METALUL"

SPORT INFORMEAZĂ

Iată programul complet al 
disputelor organizate de asocia
ția sportivă Metalul Plopeni. E- 
tapa I — vineri 7 iulie, ora 9,30: 
Plopeni — Băicoi — Cîmpina
— Comarnic — Sinaia si retur, 
120 km; etapa a Il-a, simbătă 
8 iulie, ora 9,45: Ploiești — Tîn- 
căbești — Snagov complex-Sna- 
gov sat — Ciolpani — Ploiești
— Plopeni, 110 km; etapa a 
ni-a, duminică 9 iulie, ora 10: 
cursă pe circuit în municipiul 
Ploiești, pe bd. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, 56 km.
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• Se extrag în total 18 nu
mere din 90
• în cadrul valorii unitare a 

câștigurilor se pot obține auto
turisme

e se acordă 7 categorii unice 
de cîștigurl pe întreaga tragere

NU UITAȚI ! ASTAZI este 
ULTIMA ZI cînd vă puteți cum
păra bilete pentru tragerea o- 
bișmiită LOTO de mîine.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 5 IULIE 1978

Extragerea I : 33 39 23 1 45 22
Extragerea a Il-a : 19 41 35 

27 40 10
FOND TOTAL DE CÂȘTI

GURI : 984.956 lei din care : 
238.952 lei REPORT CATEGO
RIA 1

CÎND VA CREȘTE
Ca și în anii trecuți, iubito

rii fotbalului au urmărit cu 
viu interes desfășurarea cam
pionatului Diviziei B. Ce a o- 
ferit. însă, acest campionat 7 
După consumarea ritorva eta
pe, valorile s-au departajat, 
formîndu-se trei plutoane dis
tincte in fiecare serie : in pri
mul au intrat formațiile pre
tendente la locul lntii ; în al 
doilea — cele mulțumite, ca și 
in alte ediții, cu un loc... căl
duț la mijlocul clasamentului ; 
in' sfirșit, în ai treilea — echi
pele ce s-au zbătut pentru a 
supraviețui în eșalonul secund. 
Această grupare a valorilor a 
determinat și calitatea jocului. 
Au fost, este adevărat, și 
va meciuri de bun nivel 
deosebi derbyurile F. C. 
Mare — „U” CIuj-Napoca. 
ria Buzău — F.C.M. Galați, 
Progresul Vulcan București — 
Chimia Rm. Vilcea), dar aces
tea s-au dovedit... flori rare, 
în marea lor majoritate, parti
dele nu au atins nivelul aștep
tat și de aceea nu s-a reali
zat, nici in această ediție, mult 
așteptatul salt calitativ.

Discutînd despre calitatea 
fotbalului practicat în „B“. me
rită să amintim cazul formați
ilor bucureștene Progresul Vul
can și Rapid, foste multi ani 
divizionare A, care își puseseră

cite- 
(în- 

Baia 
GIo-

REȚINEȚI!
In curind va fi lansat

„LOZUL VACANȚEI»
'i După succesul înregistrat la Lozul Primăverii, Administrația i 
11 de Stat Loto-Pronosport lansează o nouă emisiune specială i [ 
!j limitată „LOZUL VACANȚEI".
| Această atractivă emisiune atribuie autoturisme „Dada 
'! 1 300" și „Skoda 105 L", precum și premii in bani de 50 000, 
!| 10000, 5000 lei etc. ![
11 Din fond special se acordă cîștîgurî suplimentare in va- ] i 
] loare de 1 700 000 lei. i ]
11 „LOZUL VACANȚEI" se va găsi în vînzare la agențiile Loto- [ 
! Pronosport ți la vînzătorii volonți din mediul urban.

CALITATEA JOCULUI SI IN DIVIZIA B ?
candidatura la primul loc în 
seria a Il-a și ale căror par
tide au făcut ca aproape de 
fiecare dată, tribunele stadioa
nelor să devină neîncăpătoare. 
Evoluția lor a avui un numi
tor comun ți acesta se numește 
INCONSTANTA. De-a lungul 
Întrecerii, echipele amintite — 
în componența cărora s-au a- 
flat Jucători cu experiență eom- 
petițională (unii dintre ei evo
luaseră pe prima scenă) — au 
demonstrat că au posibilități de 
a ridica nivelul calității fotba-

• Doar cîteva partide 
demne de al doilea eșalon 
al performanței • Totul 
pentru cîștigarca puncte
lor pe teren propriu • în 

rest., cc-o li!

lului, dar ambele au oscilat in
tre jocuri bune (spirit ofensiv, 
ritm ridicat, acțiuni spectacu
loase) și jocuri sub cerințele 
elementare (joc lent, haotic, 
greșeli tehnice și tactice inad
misibile), pentru ca, in finalul 
intrecerii, prin comportarea lor 
mediocră, să-și dezamăgească 
suporterii.

Să ne oprim la un grup mai 
mare, format din cele 12 echi
pe care au părăsit eșalonul se
cund și care reprezintă aproxi
mativ 24% din numărul divizio
narelor B. Este adevărat că 
grupul este alcătuit in majori
tate din echipe ce au promo
vat anul trecut și, se pare, s-au 
dovedit nepregătite pentru a- 
ceastă categorie ; dar in acest 
grup găsim și formații cu 
vechi state in „B“._ ca C.F.R. 
Pașcani, C.S.U. Galați, Celulo
za Călărași sau Relonul Săvi- 
nești (aceasta din urmă cla- 
stndu-se — în ediția trecută — 
pe locul 3). Ce metamorfoză 
s-a petrecut eu aceste formații 
de n-au mai putut ține pasul

eu lunga și aspra intrecere din 
eșalonul secund ? Și in cazul 
acesta avem de-a face cu o 
cauză comună și anume LIPSA 
DE EXIGENTA la antrenamen
te, față de pregătirea generală 
a jucătorilor. Urmările s-au 
văzut în comportarea slabă, in 
calitatea scăzută a jocului lor, 
departe de cerințele categoriei 
in care au activat. Aceste ca
rențe s-au manifestat — la u- 
nele echipe — și prin rezulta
tele de... handbal cu care au 
pierdut: Avîntul Reghin cu 
Victoria Călan 0—11, Minerul 
Lupeni cu C.F.R. Cluj-Napoca 
0—6. C.F.R. Pașcani cu Stea
gul roșu Brașov 0—6.

Și acum despre o problemă 
devenită un refren care înso
țește întrecerea în fiecare edi
ție a Diviziei B și pe care zia
rul nostru a mai amintit-o. 
Este vorba de modul cum au 
privit competiția formațiile a- 
menintate cu retrogradarea. A- 
cestea au avut ca obiectiv prin
cipal punctele și abia pe 
planul secund jocul, calitatea 
lui. Acumularea punctelor s-a 
realizat mai ales în jocurile 
disputate pe teren propriu, ape- 
lîndu-se de multe ori la mijloa
ce neregulamentare. în acest 
sens vom apela la cifre, care 
demonstrează următoarele : din 
totalul partidelor desfășurate in 
Divizia B, gazdele au cîștigat 
75%, oaspeții 8% și 17% s-au 
încheiat la egalitate. Grăitor 
este și un alt argument, cel al 
eficacității : în seria I, gazdele 
au marcat 636 goluri și au pri
mit 173 ; în seria a Il-a rapor
tul este de 600—161 și în a III-a 
de 665—171. Ca total, pe în
treaga Divizie B, gazdele au 
marcat 79,10% din totalul go
lurilor, iar oaspeții numai 
20,90%.

Aceste cifre ne dovedesc că 
multe divizionare B fac totul, 
uneori cu mijloace neregula- 
menlare, pentru a ciștiga pe 
propriul teren, iar cînd evolu
ează în deplasare se rezumă 
mai mult la un act de pre
zență. Și-atunci, cum să vedem 
eu adevărat fotbal in Divizia 
Bî . ,Pompiliu V1NT1LA



PLENARA COMITETULUI
CENTRAL AL P.C.R
(Urmare din pag. 1)

toate ramurile, ridicarea cali
tății întregii activități și. pe a- 
ceastă bază, creșterea neîntre
ruptă a nivelului de trai al în
tregului popor.

Plenara a subliniat faptul că 
proiectul Bugetului de stat pe 
anul 1979 reflectă transpunerea 
în viață a orientărilor și in
dicațiilor dale de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu privire Ia 
îmbunătățirea laturilor de ordin 
calitativ ale activității econo
mice, reducerea cheltuielilor de 
producție, gospodărirea judi
cioasă a fondurilor materiale și 
bănești, realizarea unei înalte 
eficiențe în toate sectoarele de 
activitate si consolidarea echi
librului monetar, financiar și 
valutar. Proiectul de buget, care 
se prezintă echilibrat, oglindind 
creșterea generală a activității 
economice, dezvoltarea armo
nioasă economică și socială a 
țării, este elaborai in strună 
corelație cu indicatorii prevâ- 
zuți in Planul național unic de 
dezvoltare economică și socială 
pe anul viitor și asigură resur
sele financiare necesare, cores
punzător sarcinilor stabilite pri
vind producția, investițiile, co
merțul exterior, acțiunile sociale 
și alte obiective planificate.

Plenara a relevat faptul 
prevederile planului și 
lui reflectă justețea 
partidului și statului de 
tare în ritm susținut a 
economii naționale, prin înfăp
tuirea fermă a revoluției teh- 
nico-științifiee și crearea bazei 
materiale necesare progresului 
mal rapid al țării, asigură în
deplinirea sarcinilor de ridicare 
continuă a nivelului de trai al 
poporului.

Plenara Comitetului Central 
a aprobat în unanimitate poli
tica externă și activitatea des
fășurată pe plan internațional

că 
bugelu- 
politieu 
dezvol- 
intregil

de partidul și statul nostru, de 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. De 
asemenea. Plenara a stabilit să 
se acționeze în spiritul aprecie
rilor și orientărilor cuprinse in 
Cuvîntarea de încheiere a to
varășului Nicolae Ceaușescu — 
corespunzătoare liniilor direc
toare stabilite de Congresul al 
XI-lea și de Conferința Națio
nală — pentru participarea țării 
noastre Ia soluționarea proble
melor complexe ale vieții inter
naționale actuale pentru dez
voltarea continuă a prieteniei și 
colaborării României cu toate 
țările socialiste, adîncirea solida
rității și cooperării en țările in 
curs de dezvoltare, eu țările nea
liniate, pentru extinderea rela
țiilor cu țările capitaliste dezvol
tate. cu toate statele lumii in 
spiritul principiilor coexistenței 
pașnice, al egalității și respec
tului reciproc, al independenței 
și suveranității naționale, pentru 
întărirea unității cu toate for
țele revoluționare, democratice, 
in slujba cauzei progresului, pă
cii și prieteniei intre popoare.

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român iși expri
mă convingerea că documentele 
aprobate de plenară vor fi pri
mite cu satisfacție și vor mo
biliza energiile creatoare ale 
iutreguiui nostru popor, că oa
menii muncii — români, ma
chiori. germani și de alte na- 
ționaliiăți — sub conducerea or
ganizațiilor de partid, ver ac
ționa eu fermitate și consec
ventă pentru transpunerea tu 
viață a hotărârilor stabilite, eare 
corespund pe depila intereselor 
societății noastre și care asigură 
înaintarea neabătută a Româ
niei pe calea progresului și ci
vilizației socialiste.

SCRIMERil ROMANI LA C M. DE
(Urmare din pag. 1)

acest an) nu beneficiază de a- 
portul trăgătoarei nr. 1. Eea- 
terina Stahl, care, nu de mult, 
a născut cel de al doilea copil. 
Impulsionate de Marcela Mol
dovan (acreditată de ciștigarea 
prestigiosului Trofeu Jeaaty. a- 
devărat campionat mondial neo
ficial) și Suzana Ardeleana, ele 
promit, ca și sabrerii. dealtfel, 
un loe pe podium la echipe, cit 
și o prezență marcantă in fina
lele individuale. Promisiuni care 
se cer onorate cu responsabili
tate pe planșele de Ia .Sport- 
halle“ din Hamburg.

Floretiștii au constituit sur
priza acestui an. Surpriză plă
cută. Să ne reamintim doar că 
In „Cupa Europei" floretiștii 
noștri, după ce i-au eliminat 
pe deținătorii titlului. Dinamo 
Minsk (unde evolua campionul 
mondial A. Romankov), au 
pierdut in semifinale, cu 8—7,

in fața echipei Tauberbischof»- 
heim, ulterior ciștîgătoare a 
trofeului și in componența că
reia se aflau trei dintre titula
rii echipei RFG_. campioană 
mondială en titre 1 Cit despre 
șansele floretistalui nr. 1. Petru 
Kuki. să-i dăm cuvântul zia
ristului francez J. F. Renault 
care scria recent In revista de 
specialitate .1.crime* : .Româ
nul Kuki a confirmat, in sfâr
șit, promisiuni ie sale ca dublu 
campion mondial de juniori. El 
este, fără îndoială, cel mai con
stant floretist al acestui sezon. 
Intrând in finalele tuturor tur
neelor la care a luat parte, și-a 
dovedit noua stabilitate valori
că. Kuki a fost ciștigătorul mo
ral al Trofeului Rommel, în
vins doar de arbitru in fața Iul 
Noma*. Animați de un suflu 
nou, de muncă asiduă, și re- 
moatați moral, floretiștii pot 
reinnoda firul performanțelor, 
obiectivul propus de federație

„CUPA EUROPEI"
(Urmare din pag. 1)

lovici : 49, 49, 48, 43. Ștefan 
Cozma ar fi putut să fie foarte 
aproape de punctajul colegului 
său, pentru că în primele trei 
serii el a totalizat de fiecare 
dată cite 48 p, dar seria ultimă 
a fost din nou „cu cîntec", Coz
ma nereali zind decât 45 de 
puncte, din cauza pripelii ca 
care a tras unul dintre focuri, 
în sfirșit. Constantin Călina, cu 
cele 189 p, a fost departe de 
cele mai bune rezultate ale sale, 
astfel că Olimpia s-a situat pe 
locul 3 în această probă, după 
campioanele Bulgariei și R. F. 
Germania. Ca de fiecare dată in 
ultimii ani, pentatloniștii bul
gari au tras constant bine, la 
cote înalte, asigurindu-și o vic
torie confortabilă în această pro
bă, grație rezultatelor lui Bra
tanov și Nikolov, care au rea
lizat cite 196 p. O impresie bună 
a produs și cunoscutul sportiv 
polonez S. Rotkiewicz, care — la 
fel ca și Spîrlea — a avut trei 
serii excelente: 50 50, 49, dar 
în ultima el a realizat doar 46 
p și un rezultat final de 195 p. 
Ciștigătorul probei a fost ita
lianul C. Massullo, cu 197 punc
te, care a dovedit multă măies
trie și siguranță în efectuarea

SPORTIVI ROMÂNI ÎN TURNEE INTERNAȚIONALE
HANDBAL LA VARNA

La Vama au continuat jocu
rile din cadrul turneului inter
național feminin de handbal, la 
care iau parte 6 reprezentative 
de țări, prin disputarea parti
delor din ziua a doua de con
curs. în această etapă, selec
ționata României a fost între
cută de reprezentativa R.D. Ger
mane cu 6—11 (4—4), la capă
tul unui meci echilibrat numai 
în prima sa parte. Punctele au 
fost înscrise de Mikloș 4, Pereș 
și Frîncu pentru echipa noas
tră, Krause 3, Matz 2, Rost 2, 
Tieck 2, Richter și Kretzschmar 
pentru învingătoare. în cele
lalte partide s-au înregistrat 
rezultatele : Bulgaria — Franța 
18—12 (8—6), Iugoslavia —
Polonia 22—14 (10—6), Ungaria 
— R.S.S. Lituaniană 20—13 
(13—8).

cehoslovaca Klimova cu 3*/z p. 
Maria Pogorcvici (România), 
care a pierdut la Gench (Unga
ria). ocupă locul 2—6 la egali
tate cu Gench. Kuruczai, Aato- 
lainen și Keller. fiecare 
2*4 p.
TENIS LA WIMBLEDON

CU

traj 6—3, 6—3, 6—4 ; Fibak, Ok- 
ker — Ball, Warwick 6—3. 5—7,
6— 3, 8—6 ; Gerulaitis, Mayer — 
Leonard, Machette
7— 9, 6—4, 6—4.
VOLEI LA BERLIN

5—7, 6—4,

ȘAH LA TAPOLCA

(Agerpres). 
turneul fe- 
Tapolca pe

BUDAPESTA, 5
— După 4 runde in
minin de șah de la 
primul loc in clasament se află

în turul trei al probei de du
blu feminin, perechea Virginia 
Ruzici (România) — Mima Jau- 
sovec (Iugoslavia) a Învins cu 
7—5, 7—9. 6—3 pe Lesley Char
les — Winnie Wooldridge (An
glia). în primul sfert de finală 
la dublu femei, cuplul Reid — 
Turnbull a eliminat cu 1—6, 
7—5. 6—4, perechea Kloss — 
Kruger.

Ieri, în semifinalele probei de 
simplu femei, Chris Evert a în
vins pe dștigătoarea de anul 
trecut Virginia Wade cu 8—6, 
6—2, iar Martina Navratilova a 
dispus, după un joc echilibrat, 
cu 2—6. 6—4, 6—4 de Evonne 
Goolagong.

Alte rezultate din proba de 
dublu bărbați : Ramirez, Mc
Nair — Anand și Vijai Amrl-

în sala „Wemer 
der* din Berlin se 
un turneu internațional de vo
lei masculin, la care participă 
reprezentativele României, Ce
hoslovaciei, Ungariei, Poloniei 
(B) și R. D. Germane (A și 
B). Voleibaliștii noștri au 
ajuns la locul concursului, ei 
au efectuat primele antrena
mente de acomodare. După 
cum se știe, <jin lot fac parte, 
printre alții, Mircea Tu to van. 
Adrian Arbuzov, Dan Gîrleanu, 
Constantin 
cavei.

Conform 
României 
formațiile 
Ungariei, 
niej (B) și R. D. Germane (A).
• Pînă la închiderea ediției; 

rezultatul din prima întîlnire 
nu ne-a parvenit.

Seelenbin- 
desfășoară

Gavrilă, Sorin Ma-

programului, echipa 
va întîlni, pe rind, 

R. D. Germane (B), 
Cehoslovaciei, Polo-

ARGENTINA $1 DRUMUL EI SPRE TITLUL MONDIAL
Atuul principal fotbal axat pe

antrenorii celorlalte echipe 
„Mondial* a-ar mai putea

Clădirea echipei —
nimic na este ușor mai

jocul ofensiv

LA HAMBURG
(«n finalist la Individual, locul 
4—< la echipe) fiind pe deplin 
realizabil.

Spadasinii, acești .copii răs
fățat** care nu tac decât să dea 
eu tifla performanței, consti
tuie. cum spune și forul de 
specialitate, un mare semn de 
întrebare. „La Hamburg, actua
lei echipe de spadă i se oferă 
ultima șansă de a convinge că 
poate fi competitivă pe plan 
internațional* — ne-a declarat 
secretarul federației, Dionlsie 
Tepșan.

Campionatele mondiale de Ia 
Hamburg trebuie să arate, însă, 
la nivelul celor patru arme, in 
ce măsură, acum. Ia jumătatea 
intervalului olimpic, s-a atins 
obiectivul primordial : formarea 
unor loturi de certă valoare in
ternațională, propulsarea unor 
individualități pe orbita marii 
performante, creșterea unor ti
neri de perspectivă ca aspiranți 
la medaliile olimpice.

mîndri. cînd, la sftrșitul lui 1974,’ 
Asociația 
l-a cerut 
destinele 
meni n-a 
octombrie ___  _______  ,
debutul ca antrenor al Argentinei 
pe „River Plate*, eu Spania 
(1—1). „Mașina* fusese lansată 
pe autostrada „Mundlalului*. O- 
biectivul era unul singur : dispu- 
tlnd Întrecerea supremă a fotba
lului pe terenul său, Argentina 
trebuia să ciștige !

o operă psihologică
ta urmă, după ce jucase ani ln^ 
tregl ta divizia B, in orașul săa 
natal, Cordoba. L-a mal alea 
Menotti și pe Ardiles, micul a- 
păritor al lui Huracan, fostul 
său elev, eu suflu inepuizabil. 
In poartă, Fillol, mai de multă 
vreme cunoscut, care a ajuns ln- 
tr-o formă remarcabilă, datorită 
unor antrenamente speciale, dure.

Menotti a știut, paralel cu pre
gătirea echipei, să-l insufle aces
teia dorința de a rfștiga titlul 
mondial, să o aducă ta formă 
exact atunci cînd trebuia, la me
ciul final, dar șl să „clădească" 
ta jurul echipei dorința de vic
torie a întregului popor argenti
nian. Șl astfel, purtațl pe aripi 
nu numai de un stadion întreg, 
d de o țară întreagă, argentinie
nii și-au dus misiunea ka capăt. 
Chiar dacă e semnată Mario 
Kempes, victoria este a priete
niei indestructibile dintre jucă
tori. Pentru că „Argentina ”78" 
nu a fc>3t o echipă de vedete, el 
de prieteni. Flecare a jucat pen
tru celălalt, înainte J - *-----
pentru el însuși. Nici unul nu a 
încercat să se 
lalți.

argentiniană de fotbal 
să ia in miinile sala 

echipei naționale, ni- 
scos un cuvint. La 11 
1974 Menotti și-a făcu*

de a juca

ridice

LA PENTATLON MODERN
celor patra serii a cile 5 focuri 
de pistol Iată clasamentul pro
bei : individual — C. Massullo 
197 p — 1 066 p, D. Spîrlea, V. 
Bratanov și N. Nikolov, toți cu 
196 — 1 044 p. N. Kuhn, A Lie- 
derer, S. Rotkiewicz și D. Ma
sala, toți cu 195 — 1022 p; 
echipe — Slavia Sofia (Bulga
ria) 3 912, Hessischer Verband 
(R-F. Germania) 3 846 p, Olim
pia București (România) 3 824 p, 
Selecționata RS.FS.R. (U.R.S.SJ 
3 802, Legia Varșovia (IA>lonia) 
3 670 p, Csepel Budapesta (Un
garia) 3 604 p.

După-amiază, într-o plăcută 
ambianță, s-a desfășurat la ba
zinul Dinamo proba de înot 
(300 m). Component ii celor ze
ce echipe participante s-au a- 
runcat în.„ lupta cu secundele, 
încercînd să obțină timpi cit 
mai valoroși. Satisfacția de a fi 
declarat cel mai bun înotător a 
avut-o englezul Michael Mum
ford, care a acoperit distanța 
în 3:24,5 — 1 236 p, el fiind ur
mat de G. Ratonyi (Csepel) 
3:25,5 — 1228 p și D. Masala 
(Fiamme d’Oro) 3:26,5 — 1220 
p. Din păcate, din lupta pentru 
locurile fruntașe au lipsit spor
tivii noștri, rezultatele lor pla- 
sîndu-1 pe locuri din a doua 
jumătate a clasamentului : C.

Cozma 3:384 — 1124 p. 'D. 
Spîrlea 3:414 — 1100 p. L Ga- 
lovid 3:424 — 1 068 p, ȘL Că
lina 3:564 — 980 p. Pe echipe 
locul Intfi ■ revenit formației 
Csepel Budapesta cu 4 680 p. 
Olimpia București clasindu-se 
pe poziția 6 cu 4 292 p.

In urma celor patru probe 
disputate (călărie, scrimă, tir, 
înot) clasamentul pe echipe es
te următorul : L Selecționata 
R.S.F.S.R. 16170 p, X Csepel 
Budapesta 16 040 p, 3. Legia 
Varșovia 15 788 p, A Olimpia 
București 15 634 p. 5. Slavia So
fia 15 514 p, 6. Hessischer Ver
band 15 078 p, 7. Fiamme d’Oro 
14 978 p. 8. Southern Club Lon
dra 14 478 p, 9. NSY Wiener 
Neustadt 12120 p, 10. Panhel- 
Iinios G.S. 10 998 p. în clasa
mentul individual pe primele 
locuri se află : O. Bulgakov 
4 240 p, S. Rotkiewicz 4 212 p, 
N. Nikolov 4 174 p. D. Mașala 
4 148 p. A. Deri 4 142 p. D. Spîr
lea 4128 p.

Astăzi, pe un traseu amena
jat în pădurea Călugăreni, se 
dispută proba de cros (startul 
la ora 11). în urma căreia va fi 
cunoscută noua cîștigătoare a 
„Cupei Europei" la pentatlon 
modem.

Vor rezista 4 ani noii campioni ?
Campioană a 

va trebui să-șl 
cerit Directorul 
nu vrea ca situații cum au fost 
cele cu Piazza și Wolf să se mal 
repete. El socotește că fotbalul 
argentinian trebuie să se dezvolte 
pe alte baze : „Cei mai buni ju
cători al noștri nu mai trebuie 
sâ plece in străinătate. Să-i păs
trăm acasă, dacă vrem să nu de
capităm echipa națională0.

Peste 4 ani, în 1982, în Spania,' 
Argentina se va afla din nou în 
turneul final ca deținătoare a tit
lului suprem. Vor „ține* pînă ă- 
tunÂi dorințele lui Menotti ?

Argentinienii șl-au anunțat de 
la Început „culoarea* jocului, eu 
accent pe ofensivă, practictod na 
fotbal cum demult nu s-a mai 
văzut pe stadioane. Au atacat 
tot timpul in stil propriu, cu 
mingi lungi, pe aripi, pentru ex
tremele lor rapide șl incisive, ea 
Bertonl și Ortîz, demonstrtnd un 
fotbal colectiv in care Ardliee șt 
același Kempes au rost piesele 
de bază. Intr-o Cupă a lumii In 
care echipele »-*u dovedit de • 
valoare foarte apropiată, victoria 
Argentinei a venit, ta primul 
rind, prin fervoarea și pasiunea 
pe care Menotti a știut a-o ta- 
sufle jucătorilor săi.

lumii, 
apere 
tehnic

Argentina 
titlul cu- 
al echipei

PE PISTELE DE ATLETISM
Intîlnirea de juniori U.R.S.S.-S.UA.

Ashford (S.U.A.) 22.3» ; 300 m —• La Stockholm. Marty Uquorl 
(S.U-AJ • dștigat proba de 
5 oct m eu UJS.l Alte rezultate : 
Înălțime — Kotinek (S.V.AJ 
2.24 m ; > 009 m obst. — Mah- 
nowskl (Polonia) 6:16,33 ; 110 m^.
— Nehemiah (S.U.A) 13.2S ; 200 m
— Edwards (S.U.A) 20.43 ; su
liță - Pihl (Suedia) 86,8S m ; 
prăjină — L KalUomăki (Finlan
da) 5.45 m. 2. Kozaldewicz (Po
lonia) i,« m, 1 Ripley (S.U.A.) 
5,30 m ; 1 500 m — WasUewski 
(Polonia) 3:39,43 ; 400 m — Smith 
(S.U.A.) 45.63 ; feminin : 200 m —

TURUL CICLIST AL FRANȚEI
PARIS, 5 (Agerpres). Turul ci

clist al Franței a continuat cu 
desfășurarea etapei a 5-a (Maze 
— Montgeoftrey, 244 km). Victoria 
a revenit belgianului Freddy Maer
tens, unul dintre favorlțll cursei, 
cronometrat tn 7h 00:16,0. Pe locu
rile următoare s-au clasat, tn ace
lași timp cu Învingătorul, olandezul 
Karstens și francezul Esclassan. 
In clasamentul genera! Individual 
conduce vest-germanul Klaus-Pe- 
ter Thaler, urmat la 6 sec. de 
olandezul Gerrie Knetemann șl 
la 40 sec de Joseph Bruyer (Bei- 
gia)

Dorio (Italia) 2:01,93 ; lungime — 
Anderson (S.U.A) 6,53 m.
• La Dresda, Johannes Lahti 

a realizat 0 004 p la decatlon 
(record finlandez). La pentatlon^ 
pe primul loc s-a clasat Nădejde 
Tkacenko (U.R.S.S.) cu 4 663 P.

★
în orașul Donețk a luat sfir- 

șit întilmrea internațională a- 
micală de atletism dintre se
lecționatele de juniori ale 
U.R.S.S. și S.U.A Oaspeții aa 
terminat Învingători cu scorul 
general de 194—186 puncte (la 
masculin S.U.A — U.R.S.SJ 
123—111, iar la feminin U.R.S.S. 
— S.U.A 75—71). Cîteva rezul
tate mai importante : masculin 
400 mg — Person (S.U.A.) 51,36 J 
înălțime — Frazier (S.U.AJ 
2,19 m ; greutate — Carter 
(S.UJL) 18,58 m; 200 m — 
Lattani (S.U.A.) — 20,77 ;
800 m — Aragon (S.U.A.) 1:51,Oj 
triplusalt — Owolabi (S.U.A.) 
16,26 m ; feminin : 200 m —• 
Borokina (U.R.S.S.) 23,83 j
800 m — Sirokova (U.R.S.S.) 
2:06,2 ; Înălțime — Reinstra 
(S.U.A.) 1,81 m.
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