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TINERI ÎNALȚI Șl ROBUSTI, 
SPORTUL DE PERFORMANȚA VA AȘTEAPTĂ!

O Primele rezultate ale amplei acfi

La încheierea primei săptâmini de cinci s-a dat startul vas
tei acțiuni menită să contribuie la depistarea ți la imediota 
valorificare a tinerelor ți tinerilor cu talie inaltă ți gabarit 

corespunzător — sintem în măsură, astăzi, să oferim cititorilor noștri 
PRIMELE REZULTATE CONCRETE din diverse colțuri ale țării. După 
cum se vede (cu foarte mici excepții), încă de la început facto* 
rii interesați au pus mult suflet in această companie de mare im
portanță pentru progresul sportului de performanță din țara 
noastră.

BRAȘOV: „Acțiunea G“ în marș !
Pentru brașoveni, marea acțiu

ne de selecție a celor mai înalți 
tineri — băieți și fete între 16 
și 22 de ani — a fost denumită 
sugestiv „Acțiunea G“ (de la „gi- 
ganți**). Trebuie precizat că star
tul s-a dat chiar la 3 iulie și 
eforturile comisiilor de selecție 
nu s-au consumat fără roade. în
tre 3 și 16 iulie vor fi testați un 
mare număr de tineri și tinere 
din diferite medii de activitate. 
Dealtfel, specialiștii brașoveni 
ne-au comunicat că vor fi trecuți 
prin filtrele comisiilor de selec
ție chiar și tinerii ce se vor pre
zenta la concursurile de admitere 
ale Universității din Brașov, nu
mărul candidaților fiind estimat 
la cîteva mii. Totodată, vor fi vi
zitate comunele și orașele jude
țului, de unde se speră că vor fi 
atrași spre secțiile de perfor

Turneul de la Wimbledon

VIRGINIA RUZICI SI MIMA JAUSOVEC 
PE LOCUL DOI, DUPĂ 0 FINALĂ 

DE MARE LUPTĂ

LONDRA, 7 (Agerpres). — în 
finala probei de dublu femei 
din cadrul turneului internațio
nal de tenia de la Wimbledon, 
perechea Kery Reid — Wendy 
Turnbull (Australia) a întrecut 
în trei seturi cu 4—6, 9—8, 6—3, 
după o partidă de mare luptă, 
cuplul Virginia Ruzici (Româ
nia) — Mima Jausovec (Iugo
slavia). Corespondenții agenți
ilor de presă subliniază frumu
sețea și dîrzenia acestei dispute 
sportive în care „românca Ru
zici a prestat tot timpul un joc 
de mare regularitate și preci
zie".

Virginia Ruzici încheie pri
ma parte a sezonului estival de 
tenis cu un bilanț deosebit de 
rodnic: victorie Ia simplu și la 
dublu în turneul de la Roland 
Garros, locul doi la dublu mixt 
în același turneu, de asemenea 
locul doi la dublu feminin acum 
la Wimbledon și clasarea între 
primele 8 jucătoare ale acestui 
important concurs considerat 
drept un campionat mondial pe 
gazon.

în finala de simplu femei, 
Martina Navratilova a cîștigat 
cu 2—6, 6—4, 7—5 partida cu 
Chris Evert. în ultima din semi- 

manță destui tineri cu înălțime 
și gabarit mare.

Dar, iată și primele roade ale 
„Acțiunii G“ in județul Brașov : 
elevii Andrei Deac, născut in 
1960. înalt de 1,89 m și cu o greu
tate de 89 kg ; Horia Fitărău, 
născut în 1960, înalt de 1,90 m 
și cu o greutate de 109 kg : Dan 
Negoescu, născut in 1962, înalt de 
1,39 și cu o greutate de 11" kg. Toți 
aceștia vor fi probabil Îndrumați 
spre probele atletice de aruncări.

Antrenoarea de atletism Ana 
Sălăjan l-a descoperit pe Gheor- 
ghe Cristian, născut în 1959, înalt 
de 1,85 m și cu o greutate de 
96 kg, iar antrenorul. de handbal 
Romeo Drăgănescu a depistat doi 
elevi de la Liceul energetic : Ort
win Untsch, de 16 ani și 1,95 m 
înălțime, și Zoltan Kustan, de 16 
ani și 1,90 m înălțime.

finalele probei de dublu mas
culin : Hewitt, McMillan — Ale
xander, Dent 8—6, 6—3, 6—3.

„INDIFERENT CINE GIREAZĂ O ACȚIUNE SPORTIVĂ, 
EA ESTE REALIZATĂ PRINTR-UN EFORT COLECTIV"
Zonă a tării în plină înflo

rire social-economică, județul 
Sălaj oferă celor care îl vizi
tează prilejul de a constata, 
în același timp, un avint tot 
mai viguros și in sport, cu 
precădere în activitatea de ma
să, sub impulsul marii compe
tiții naționale „Daciada". Por
nind de la o asemenea reali
tate, am solicitat, in cadrul an
chetei ziarului nostru, opiniile 
tovarășului GRIGORE BEL- 
DEANU, șeful secției propa
gandă a Comitetului județean 
Sălaj al P.C.R., președintele 
Consiliului județean pentru e- 
ducație fizică și sport.

— Ce a insemnat „Daciada" 
pentru activitatea sportivă de 
masă din județul Dv 7

uni de select ie
Dar. să nu uităm că .„acțiunea 

G“ ta județul Brașov abia a În
ceput !

C. GRUIA, coresp.

TiRGOYișTt: Cine Intirzie, 
nu găsește...

Potrivit declarațiilor secretaru
lui C.J.E.F.S. Dîmbovița. Nicolae 
Dinei, acțiunea pentru depista
rea elementelor dotate, cu Înăl
țime mare și gabarit potrivit, a 
Început prin ședința de instruire 
șl organizarea afișa)ului. Din pă
cate insă demarajul se dove
dește greoi, de vreme ce,

M. AVANU, coresp.

(Continuare in pag. 2—3)

„Cupa Europei" la pentatlon modern

MEDALIA DE DRONE A ECHIPEI ROMÂNIEI
SIIMI LI NI PENTRU PERFORMANȚE SUPERIOARE

Una clin marile competiții ale 
pentatlonului modern interna
țional, „Cupa Europei", care s-a 
desfășurat în aceste zile pe ba
zele sportive ale Capitalei a 
reunit la start echipe de valoa
re continentală, formațiile cam
pioane de țări, majoritatea a- 
vind în componență pentatlo- 
niști acreditați cu rezultate 
foarte bune. Trebuie subliniat, 
de la început, faptul că la 
actuala ediție s-a înregistrat cel 
mai bun punctaj (20361 p — 
Csepel Budapesta) din istoria 
acestei prestigioase întreceri, do
vadă a bunei pregătiri și a va
lorii sportivilor. Acest lucru 
s-a datorat — toți participants 
au ținut să remarce — în mare 
măsură și condițiilor excelente 
de concurs, asigurate de fede
rația noastră de specialitate (la 
care s-a adăugat și contribuția

Regata internațională Snagov la caiac-canoe

V. DlBA Șl L. VARABIEV ÎNVINGĂTORI IN CURSELE DE VITEZĂ
Finalele curselor de viteză pe 

500 m, din cadrul regatei inter
naționale la caiac-canoe. de pe 
lacul Snagov, au beneficiat de 
aceeași vreme favorabilă ca și 
probele pe distanța de 1000 m. 
Un calm plat desăvîrșit a oferit 
condiții excelente de întrecere 
pentru toti sportivii prezenti la 
„Regata Snagov". Și de data a- 
ceasta, lupta pentru întiietate 
s-a dat intre loturile canoiști-

octiune prioritară in îndeplinirea Programoiui 
de dezvoltare a mișcării noastre sportive

AZI, JUDEȚUL SĂLAJ
— Ca pretutindeni în țară, 

„Daciada" a fost privită cu en
tuziasm de tineretul sălăjean, 
care a înțeles să-și aducă o 
contribuție directă la reușita el, 
participînd cu însuflețire la 
concursurile și competițiile or

RAPID, NOUA CAMPIOANĂ A ȚĂRII 
LA BASCHET FEMININ

Echipa Rapid București, campioana României la baschet : de la
dreapta la stingă : Mariana Andreescu, Maria Csikos, Rodica 
Bartha, Stela Cemat, Angela Iordache-Baia, Gabriela Bosco — 
căpitana echipei, Ștefania Basarabia, Rodica Grue, Aurora Vin- 

tilâ, Lidia Staticescu, Eugenia Gherghișan-Dumitru
Foto : Vasile BAGEAC

„Maratonul" ediției a 29-a a 
campionatului national de bas
chet feminin, început în luna 
septembrie a anului trecut, 
s-a încheiat cu victoria echipei 
Rapid București care, sub în
drumarea antrenorului emerit 
Sigismund Ferencz, a cucerit 
titlul pentru a șaptea oară (fe
roviarele au mai realizat aceas
tă performantă in anii 1960, 
1961, 1962, 1965, 1969 și 1972). 
Cu un joc sobru. în care ac
țiunile poziționale (axate pe 
pivotul Mariana Andreescu) au 
fost completate deseori de in
tercepții și contraatacuri create 
prinlr-o apărare agresivă, dis

substanțială a clubului Olimpia), 
care a trecut cu această ocazie, 
un examen al competenței și 
maturității organizatorice, pro
bate, dealtfel, anual și la cele 
20 de ediții ale campionatelor 
internaționale.

Cele cinci zile de întreceri au 
adus în prim plan două școli 
cu recunoscută valoare, care 
și-au demonstrat și acum clasa. 
Csepel Budapesta a reușit să 
intre a doua oară în posesia 
trofeului (după Warendorf — 
1974), în timp ce Legia Var
șovia, fără campionul olimpic 
și mondial P. Peciak. absent, a 
obținut medaliile de argint. De 
asemenea, trebuie remarcată 
evoluția pentatloniștilor de la 
Slavia Sofia și Fiamme d'Oro, 
care au avut, la rindul lor, o 
frumoasă evoluție.

După cum se știe, echipa 

lor și caiaciștilor din țara 
noastră și R.D. Germană, sin
gurele care au prezentat în 
competiție cele mal bune gar
nituri. dintre care vor fi aleși 
concurentii pentru apropiatele 
campionate mondiale.

Dintre cele șase finale de vi
teză, dispute palpitante au furni
zat întrecerile caiaciștilor. în 
care Vasile Diba a confirmat 
că rămine același excelent con

ganizate în Școli, întreprinderi, 
la sate, transformind întrece
rile în veritabile momente de 
sărbătoare ale sportului româ
nesc. Dind curs unor propuneri 
izvocîte chiar din masa tine
rilor, vom organiza In conti

ciplinate, receptive la sfaturile 
apreciatului antrenor, reprezen
tantele clubului Rapid s-au 
aflat în majoritatea timpului în 
fruntea clasamentului și au 
realizat un succes pentru care 
le adresăm cuvenitele felicitări.

A doua echipă a tării este a- 
nul acesta Crișul Oradea (an
trenor : Traian Constantinescu), 
autoarea unei performanțe sur
prinzătoare, dar pe deplin me
ritate. Pe locurile 3 și 4, 
I.E.F.S.-Lic. 2 și, respectiv, Mo
bila Satu Mare.

Ieri, la Tg. Jiu, în ultimul 
meci, Crișul — Rapid 83—80 
(44—48).

noastră campioană. Olimpia 
București, s-a clasat pe locul 3, 
iar Dumitru Spîrlea a ocupat 
poziția a IV-a în clasamentul 
neoficial individual.

Această medalie de bronz cu
cerită de echipa României în 
compania elitei europene a 
pentatlonului modern este sti- 
mulalorie pentru viitoare per
formante în acest sport atit de 
dificil dar și foarte apreciat în 
arena intrenațională.

O analiză a celor cinci probe 
scoate in evidență și faptul 
că au existat suficiente posibi
lități pentru obținerea unul 
punctaj superior, dacă evoluția 
celor patru sportivi (D. Spîrlea,

Constantin MACOVB 
Emanuel FANTANEANU

(Continuare în pag. 2—3)

curent, rare poate înregistra 
rezultate de prestigiu în orice 
mare competiție. în absența lui 
Ivan Patzaichin de la startul 
cursei de C 1, Lipat Varabiev 
și-a confirmat clasa ridicată șl 
a cucerit o victorie de presti
giu pentru canoiștii români.

Paul IOVAN

(Continuare în pag. a 4-a) 

nuare concursuri și competiții 
de amploare, in rindul elevi
lor mai ales — folosind cît mai 
util perioada vacanței mari —, 
a oamenilor muncii din între
prinderi, dornici să ia parte la 
acțiuni turistice și de agrement 
cu caracter de masă, să cu
noască frumusețile Sălajului, 
meTgind pe jos sau pe bicicletă.

— Cum apreciați ritmul în 
care se realizează cerința din 
Regulamentul competiției, aceea 
ca tineretul, oamenii muncii 
să dobindească deprinderea 
practicării sistematice a exer- 
cițiilor fizice și sportului î

Tiberiu ST AMA

(Continuare In pag. Z—3)
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PRIMII ÎNVINGĂTORI Al „DACIADEI" LA ÎNOT
AU FOST DESEMNAȚI SUB RAFALE DE PLOAIE

Iugoslavia. Ultimul, dealtfel, a 
fost întrecut la 1500 m de ve
teranul concursului. Eugen Ai
mer, care la 25 de ani a dat 
o usturătoare lecție mai tine-

începute, la cererea antreno
rilor, cu o oră mai tîrziu decît 
cea programată inițial, primele 
finale ale „Daciadei* la înot au 
debutat sub razele unui soare 
torid și au continuat sub rafa
lele neîntrerupte ale unei ploi 
de vară. Acesta a fost dealtfel 
și singurul element inedit al 
reuniunii inaugurale în compe
tiția celor mai buni înotători 
ai țării.

Multi din cei prezenți ieri 
după-amiază. la piscina Di
namo din Capitală, au așteptat 
de la înotătoarea nr. 1 a ță
rii, Carmen Bunaciu, un rezul
tat pe măsura realelor posibi
lități, care să-i certifice șan
sele întrezărite în primăvară 
pentru campionatele mondiale. 
Bunaciu a cîștigat, evident, cursa 
de 200 m spate, fără nici un 
fel de problemă, dar nu a rea
lizat decît un timp meritoriu 
(2:18,63), la 7 zecimi de propriul 
record, dar la trei și chiar la 
cinci secunde (!) decît au îno
tat recent principalele sale ad
versare din R. D. Germană, 
S.U.A. și Canada.

Și Irinel Pănulescu și-a con
firmat superioritatea față de ce
lelalte crauliste ale tării, a rea
lizat noi recorduri de fete ca- 
teg. 14 ani și senioare (60,76 la 
100 m și 9:17,94 la 800 m), dar 
nici unul, cu adevărat specta
culos, care să impresioneze.

în ambele probe de 200 m 
bras. învingătorii și-au însoțit 
evoluțiile cu noi recorduri — 
Camelia Hoțescu — 2:44,55, iar 
Al. Szabo — 2:32,44, nici unul 
însă de valoarea celor realizate 
în primăvară în bazin „scurt*. 
Ceilalți ciștigători nu au reușit 
Insă nici măcar atît. Așteptam 
mai mult de la Szakadati și 
Neagrău, dar ei au plătit se
rios tribut „plimbării* de zi
lele trecute la un concurs in

ra Gerea (Lie. 4 Gal.) 2:52.84 : 200 
m spate (b) : 1. M. Mandache 
(Petr.) 2:11,17 ; 2. A Horvat (Din.) 
2:12.38 ; 3. L Szakadati (O.)
2:14,56 ; 200 n> spate (f) s 1. Carmen 
Bunaciu (Din.) 2:18.63 ; 2. Mariana

Irinel Pănulescu — două titluri și două recorduri
Foto : L MIHAICA

A

(Urmare din pag. 1)

miercuri și joi, Încă nu se simțeau 
In orașul Tîrgoviște semnele 
vreunei acțiuni importante.

lată, la întreprinderea de uti
laj petrolier din oraș, care nu e 
lipsită de tineri potriviți eu ce
rințele acțiunii, na apăruse în
că nici un

BAIA

Un succes prestigios V. II

rilor săi adversari care au be
neficiat anul acesta de condi
ții de pregătire superioare.

A VASIUU
REZULTATE TEHNICE. 100 ■ tibe, 

(b) : 1. Z. Oprițwoi (Stoauo) 54,64; 
2. I. Mîdâuș (Dinamo) 55.50 ; X L 
Szakadcti (CrișuQ 56,13 ; IOC ■ B- 
ber (f) : 1. Irinel Ffcng«icu (Petro
lul) 60,76-rec. Iote 14 e^ : X Da
niela Georgescu (D m) 61.52 ; X 
Marla Moglafu (Din.) 62.16 ; 4 Oc- 
tona Mladin (CSM Ooj Nepoțel C.71: 
200 m bras (b) : 1. AL Szabo (CSM) 
2:32,24-record ; X L Loca (St.) 
2:32.61 ; X Gh. Bencslk (CrJ 2:38.78: 
200 m bra, (f) : 1. CoMefie Hetescu 
(Din.) 2:44,53—record ; L Ug-c Aees- 
tasescu (Din.) 2:47.22 ; X Crist-e 
Seidl (CSȘ 2 JC.V ; A M-oo-

La mesele senioarelor, jucătoa
rele noastre au dominat net turul 
ttt al meciului feminin de șah pe 
care II susțin cu puternica echi
pă a Iugoslaviei. La Întrerupere, 
ele conduceau cu 2—0, prin 
punctele Înscrise de Dana Nuțu 
și Lia Bogdan, ambele aflate in
tr-o foarte bună formă. La re
luare (ieri dimineața), diferența 
aceasta a fost mărită. Gertrude 
Baumstark a cîștigat la Gordana 
Markovici, iar Margareta Mure- 
șan la Olivera Prokopovich Ligia 
Jîcman a remizat cu Maria Pe
tro viei. Campioana noastră, Elisa- 
beta Polihroniade, care dă semne 
vădite de oboseală, a pierdut la 
Vlasta Macek.

Tn felul acesta, echipa Româ
niei cisugă runda eu t'k—l'h P 
condudnd cu U'.r—«Vs scor care 
ii asigură victoria In meci, indi
ferent de rezultatele ultimului 
tur. Este un prestigios succes.

Junioarele, In schimb, au fost 
depășite : Luminița Cârmaciu a 
pierdut la Brigitte Stadler, oas
petele eiștigind turul cu 2—0

Aseară. In ultimul tur, s-au În
registrat rezultatele :

IL Markovid — Baumstark */i— 
țj, III. Mureșan — Prokopovici 
«.3—■„ IV. Pihajlicl — Nuțu 1—8, 
V. Boedan — T. Stadler lntr., VI. 
Petro viei — Jîcman lntr.

Conform Înțelegerii survenite 
intre cele două echipe, partida 
de la prima tablă nu s-a mai 
jucat.

X Die — Cejid tntr., H. B. Stad
ler — Cârmaciu 1—0.

Astăzi dimineață continuă par
tidele întrerupte. înaintea reluă
rii lor, situația tn cele două me
ciuri este următoarea :

Bomănia — Iugoslavia (seni
oare) iz-j-g’i (2).

România — Iugoslavia (juni
oare) Z*/z—8*.i (1).

aspira la primul loc, timișoreanul 
avea nevoie de victorie. Avînd 
albele, el a căutat-o cu orice
preț, a forțat peste limitele ce le 
permitea poziția și — cum ade
sea se lntîmplă In asemenea si
tuații — a pierdut, permițînd maes
trului cehoslovac să se distanțeze. 
El este secondat acum de maes
trul internațional Kluger, care a 
remizat cu Fischer. Intre acești 
doi concurenți se va disputa, pro- 

Intîlnirea 
progra-

babil, primul loc, 
directă dintre el fiind 
mata In runda a 11-a.

REZULTATE ț SzabO 
«/,—•/„ Muller — Follert 
posztasz — Armas 1—0, 
Bohosian —*/„ Dobosz
eseu 0—1 (runda a »-a), Kaposz- 
tasz — BIxiescu 1—0 (Întrerupte).

CLASAMENTUL : BANAS (Ce
hoslovacia) S*/2, Kluger (Ungaria) 
8 (1), Biriescu, Bohosian (Bulga
ria), Szabo, Ungureanu 5, Armas 
(Cuba) 4Vi (1), Kaposztasz (Un
garia) 4*/a, Dobosz (Polonia), Ui- 
jin 4, Bușu S% (1), Fischer î'/i, 
Follert 21/,, Muller 2 (1).

— Dijln 
1—0, Ka- 
Busu — 

----- Blri-

PLOPI 
neri dii 
sorită, t 
tul din 
a celei 
nalei < 
Metalul4 

în pri 
ruta Pic 
— Sinai 
pă num 
a evada 
patru c 
(Metalul 
C. Olog 
Pintecar 
pă Cîm 
bonifica- 
beică), 
curenți 
M. Moc 
V. Căpi

Din s] 
căruia î 
ponențil 
începe ; 
tă con 
tempera 
pretenți: 
față cîț 
Ilie Bu 
Nica (‘ 
Brașov) 
duce. P 
plutonu:

£

u

Satu Mare: BANAS SAC KLBOER?
Runda a S-a a turneului „So

meș — 19“ a programat drept 
partidă centrală întâlnirea Ungu
reanu — Banas. Pentru a putea

u

„CUPA EUROPEI14 LA
(Urmare din pag. 1)

PENI

MARE: Promițătoare ereditate 
atletică

time și 83 kg, dovedește o bună 
toderai nare și
mișcări. „Stat 
dețul nostru — 
vicepreședintele 
Severin, prof. _ _
— vom găsi foarte mulți tineri și 
tinere, chiar și tn mediul rural, 
poate mai cu seamă acolo, care 
var Întregi secțiile noastre de 
performanță cu elemente In 
care merită eu prisosință să in
vestești efort material și moral*. 
Acțiunea continuă.

Doru Dinu GI.AVAN, coresp.

coordonare In 
sigur ei to ju
ne spunea prim- 
CJ.LF.S. Caraș- 
Aurel Gherghina

TG. MUREȘ: Primul reflector, în mediul
națională pentruAcțiunea ._____________

lecția tinerilor cu gabarit mare, 
robuști, de care are atlta nevoie 
aportul nostru de performanță, 
se desfășoară din plin In județul 
Maramureș. După un amplu In
structaj organizat la sediul 
C.J.E.F.S., la care au fost pre- 
zenți președinții asociațiilor 
sportive sindicale, școlare și să
tești, ca și toți profesorii de edu
cație fizică, inclusiv cei din me
diul rural, colectivei? de specia
liști au trecut la acțiune.

Un prim rezultat : la Școala 
generală nr. C din Baia Mare, • 
elevă din clasa a 8-a, Mandy 
Thalmayer, născută tn anul 1864.

școlar industrial

GALAȚI: „Filtru“ specializat, pentru

Sub genericul „Dadadei* s-a 
dat startul și ia Tg. Mureș In 
marea acțiune de selecție a ce
lor mai înalț; tineri cu perspective 
pentru sportul de performanță, 
începutul a fost făcut printr-o 
amplă instruire a factorilor cu 
atribuții în acest domeniu din 
județul Mureș, iar rezultatele, se 
speră, vor 6 pe măsura intere
sului ce se acordă acestei vaste 
acțiuni de selecte. Comisiile al
cătuite Imediat după declanșare 
au și Început investigațiile In e- 
tapa pe asociații ce trebuie În
cheiată plnă la 18 iulie.

Iată și primele rezultate înre
gistrate, care atestă chiar din 
start succesul ce se întrevede In

descoperirea tinerilor și tinerelor 
cu Înălțime șl gabarit deosebit, 
potriviți pentru practicarea anu
mitor ramuri șportive sau probe, 
cum sint aruncările la atletism, 
categoriile mari de greutate la 
lupte și box, jocurile de baschet, 
handbal etc. La Liceul industrial 
nr. L prof. Vilmos Nagy l-a 
descoperit pe loan Borșa — elev 
în anul II, născut in 1961 și 
Înalt (la 17 ani) de 1,95 m șl pe 
eleva Judith Bartiș — anul L năs
cută In 1962 cu ‘
ani) de 1.S4 m.

Nu ne rămîne 
noi descoperiri.

C.

o înălțime (la 16

dectt să așteptăm

ALBU, coresp.

I. Galovici, S. Cozma, C. Căli
na) n-ar fi fost grevată de o 
serie de greșeli. Astfel. în pro
ba de călărie, I. Galovici, C. 
Călina și Șt. Cozma ar fi putut 
acumula cel puțin 100 p în plus, 
dacă nu ar fi plătit tribut gra
bei, fiind penalizați pentru 
doborirea unor obstacole ușoare. 
La scrimă, s-au pierdut cu ușu
rință asalturi în fața unor echi
pe inferioare valoric (N.S.Y. 
Wiener Neustadt și Panhellinios 
G.S.). datorită, am zice, subes
timării adversarului, sportivii 
noștri mulțumindu-se cu vic
torii la limită și ignorîndu-se 
faptul că fiecare tușă se numă
ra în puncte. Lipsa de concen
trare constatată a dus la rata
rea unor „focuri* la tir, astfel 
că și aici s-au pierdut puncte 
(D. Spirlea 50—50—49—47, St. 
Cozma 48—48—48—45), Dar, pro
ba cea mai deficitară a fost cea 
de natație. Aici, diferența din
tre primul clasat și cel mai bun 
sportiv bucureștean a fost de 
peste 100 p. Dealtfel, locurile 
ocupate (S. Cozma — 18, D. 
Spirlea — 22, I. Galovici — 24. 
C. Călina — 32) vorbesc de la 
sine despre faptul că la această 
probă care poate aduce cele mai 
multe puncte și in care rezulta
tul este in strinsă concordantă 
cu cit se muncește la antrena
mente. In sfirșit, la cros se 
poate aprecia că cei patru au 
dat dovadă de multă putere 
de luptă, fapt concretizat și de 
locul 3 pe echipe 
ceasta probă.

Am subliniat 
observate, pentru 
spuneam, în ansamblu pentatlo- 
niștii noștri au arătat că pot 
mai mult. Dar pentru aceasta 
se cere o continuă îmbunătă
țire a performanțelor fiecărui 
sportiv, la toate probele, astfel 
ca să se înregistreze un bine
meritat salt valoric.

A patra ediție a „Cupei Eu
ropei* s-a încheiat. Ea a fost 
un excelent prilej pentru afir
marea unor tineri sportivi pe

ocupat In a-

deficiențele 
că. așa cum

boxerii de categoria grea PITEȘTI: Pașii șovăielnici trebuie
Acțiunea ce vizează descoperi

rea elementelor cu talie mare 
șl gabarit corespunzător a pro
dus o vie emulație In rindul 
organizațiilor sportive, a activiș
tilor șl profesorilor de educație 
fizică din Galați. Pentru o cit 
mai operativă rezolvare a pro
blemei, Consiliul județean pen
tru educație fizică și sport a în
tocmit un amplu plan de desfă
șurare, _ ”
au fost repartizați 
școlare ‘ 
creta rul 
află in 
Tecuci, 
todiștii 
nescu au Început 
la liceele : Sanitar,

potrivit căruia activiștii 
_ pe unități

și economice. Astfel, se- 
C.J.E.F.S., D. Stanclu, se 
aceste zile In localitățile 
Berești, Cudalbi, iar me- 
C. Anghei și M. Voi- 

lnvestigațiile 
Pedagogic,

REȘIȚA: In căutarea „ minune"
Și în județul Caraș-Severin, 

acțiunea de selecție a elemen
telor excepțional dotate fizic a 
demarat prin mobilizarea acti
viștilor sportivi ai organizațiilor 
de masă și obștești. Incepînd de 
joi. la Caransebeș, Oțelu Roșu, 
Ora vi ța și Anina, Moldova Nouă, 
Bocșa și Reșița Întreprinderile șl 
instituțiile, școlile profesionale au 
fost „răscolite* de oameni eom- 
petențl tn ale sportului, cu o- 
chiul format, tn căutarea „co
piilor minune* pentru discipli
nele sportive de ce* mal mare 
importanță. La licee șl școli pro
fesionale dascălii creșteau cota 
exigenței in depistarea celor ca-

re adaugă la gabaritul impresio
nant rezultate bune in probele 
de control.

Tuturor le 
teva recente 
nul reșlțean ___
Ion Munteanu se bucură acum 
de a-1 avea In pregătire pe ele
vul Liceului Industrial nr. L 
Viorel Racoceanu : ÎS ani, 1.K m 
șl 70 kg. După ce, demonstrativ, 
a realizat 2,54 m ta săritura in 
lungime de pe loc și cu ușurin
ță 4,8 s pe S0 m, aparent firavul 
blond, eu ochi albaștri, spunea : 
„Știu ce vreau să tac. Atletism. 
Șl poate chiar anal acesta turul 
de pistă să-mi fie notat eu an 
remltat ce să înceapă ea S0*.

în apropierea atadlonulul. sala 
de antrenament a boxerilor de

stăruie tn minte &- 
exemple. Pe sta—o- 
de atletism, prof.

îndreptați
Au trecut doar câteva zile din 

momentul lansării acțiunii națio- 
nale de depistare a unor tineri 
eu gabarit ri Înălțime mare și 
activiștii Cccsiliului județean Ar
geș pestm educație fizică și sport 
pot aâ-șl raporteze o seamă de 
reaLzâri. După instruirea prim- 
eicepreședmplor Consiliilor oră
șenești pentru educație fizică și 
spon Clmpujung Muscel, Curtea 
de Argeș, Pitești etc, după difu
zarea materialelor de propagandă, 
colectivele de special:ști alcătuite 
tn acest scop au ri pornit Ia 
treabă. Și. așa cum era de aș
teptat. s-au găsit destui tineri 
«".Iți, voinici și sănătoși, care 
nu-și Îndreptaseră inc* prea ho- 
târit pașii spre stadioane sau săli 
de sport.

La Curtea de Argeș, de pildă, 
a fost depistat elevul Dorul Glon- 
țescu In vârstă de 17 ani. care 
măsoară 1*3 m șl cântărește 85 
kg. La Pitești, la întreprinderea 
de motoare electrice a fost Intn- 
nită tînăra muncitoare Aurica 
Năsuescu, în vlrstă de 20 de ani. 
Înaltă de 1.M m. eare și-a mani
festat imediat dorința de a prac
tica o ramură sportivă. La Li
ceul economic din Pitești a fost 
depistată eleva Vletorița Stancu, 
în vlrstă de 17 ani și cu o înăl
țime de 1,78 m. Asemenea ei au 
fost selecționate și elevele Elena 
Viziru (Liceul nr. 4 Pitești), Ca
melia Georgescu (liceul „Zinca 
Goiescu*), ambele In vlrstă de 
18 ani și Înalte de 1,78 m.

Cu același prilej au fost selec
ționați tinerii elevi de M Hceul 
„Nlcolae Bălcescu* : Ion xonescu

spre țintă
— 18 ani și 1,01 m Înălțime 
Marian Dumitru — 11 ani »» 

_ ---- și
2.64 m Înălțime, care vor fi În
drumați probabil spre secția de 
baschet a Clubului sportiv șco
lar din localitate.

Deci, s-au scurs numai câteva 
zile de la Începutul acestei ample 
acțiuni de selecție și. lată, primele 
roade au șl apărut...

Mihai TRANCÂ

HIP IS M
Mline dimineață se va desfă

șura, pe hipodromul din Ploiești, 
derby-ul de trap. Alergarea sus
cită un interes deosebit in rîn- 
durile iubitorilor sportului hipic, 
deoarece la startul el se vor a- 
Unia elemente de certă valoare, 
printre care Godeanu, Helix, 
Tita, Hinsar etc. Cum părerile 
privind șansele concurențilox slnt 
împărțite, am găsit de cuviință 
să stăm de vorbă cu câțiva dri
ven. Iată ce ne-au spus ei :
• Tr. Marinescu : „Ne-a 

mult cum au lucrat Helix 
ta. Al meu (Hinsar), dacă 
Întrebuința — are obiceiul 
Inirlneze —, nu va lipsi 
cei premiațl*.
• G. Solcan : „Helix, 

ambii merglnd foarte bine . 
cru. In ceea ce H privește

plăcut 
Si Ti
se va 
să se 
dintre

Tita, 
la pi- 

. — ____ —__________ pe
Diatom, deși poate că nu-1 de 
valoarea adversarilor săi, nu va 
lipsi din primele patru locuri*.

care îi 
nu pes 
pînd ci 
mari c< 
lui. To 
ție de 
a ilusti 
sară o 
pentru 
tivi ca 
ților irr 
toate c 
o pregi 
cesii. I 
trebuie 
și actr. 
pentatli 
se put< 
sport.

„INI

— S 
pe pe. 
ada“ a 
jutat 
concep 
zic și 
sport 
dă* s-; 
făcut 
manen 
tive d 
vizibil 
învăță; 
nu exi 
să nu 
de coj 
țiilor 1 
mult 1 
mai r 
bile, a 
fesii. 
rului* 
din S 
„Cupa 
„Cupa 
Ies, ci 
sportiv 
multe 
care s 
tat al 
—„ An 
de 'C3i 
lăți, i

UNDE MER<
SIMBATA

0 CA1AC-CANOE. Locul Snagov, 
de la ora 9 : „Regata Snagov*, 
concurs Internațional.

0 ÎNOT. Bazinul Dinamo, do la 
ora 10 șl de la ora 18 : compio- 

g natele naționale din cadrul „Da-
ora 10 și de la ora ÎC . „ 
natele naționale din cadrul 
ciadeiw.

SĂRITURI |N APA. 
neretului, de ia ora 
ora 16 : campionatele 

^\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

Ștrandul tl-
10 fi de la 

naționale

MIINE,

din ca 
lina se

ÎNOT 
ora 10 
natele 
dadei*

SĂRII 
neretuli 
ora 16 
din ca 
nâ ser

DERB'
• G. Avram : „Dacă Godea

nu este bine, cîștigătorul nu mai 
constituie o problemă. Dacă nu, 
Helix sau Tita*.
• G. Tănase : „Cursa va fi In

tre Helix și Tita, caii cu cea 
mai bună formă. In cazul că 
Godeanu își va reveni, va fi 
greu de bătut*.
• D. Todu;ă : ..Helix — al că

rui lucru m-a impresionat. Pen
tru locul 2 — o să vă mirați — 
Vlăhița*.
a l - - - - - *

este 1 
buie i
• 

mal 
Pentru locul 2 — Tita, dar 
bii trebuie să o bată mai 
pe Siminica*.

a A. Brallovschl : „îmi

, Oană : „Calul de bătut 
Helix. Dar nici Tita nu tre- 
neglijată*.
N. Simion : „Helix, 
bun decât adversarii

fiind 
săi.
am
inul

_ — .. . Plac
doi cal : Helix șl Tita. Altceva 
— nimic*.
• M. ștefănescu: „Va fi o

cursă 
va fi 
va pi< 
tru P’ 
Tita ș 

Dup; 
ritatea 
Godea 
probei 
miului 
luția 
decît 
cu pe 
podro] 
sarul 
rioadă 
dispoz 
ei fiii 
ticipar 
damei 
sub s 
hotărti 
abia 1



iĂTOR ÎN PRIMA ETAPĂ L acfijasj concurs

i. VI- 
e în- 
star- 
etapă 
idițio- 
,Cupa

pe 
treaza 
. Du- 
lecare 
ip de 
>beică

cu 
Bo- 

con- 
aua), 
i) și

LA CICLISM
de la Sinaia, ctștigat de Ion Bu- 
taru (Metalul Plopeni), caravana 
ticlistă face cale întoarsă. Etapa 
este cîștigată la sprint de Valen
tin Hie (Dinamo) care a parcurs 
120 km în 2 h53:00 (medie orară 
41.640 km). L-au urmat : 2. N.
Savu (Dinamo), 3. C. Cîrje (Di
namo), 4. C. Căruțașu (Met. Plo
peni), 5. I. Gancea (Dinamo), 6. 
M. Romașcanu (Dinamo), 7. C. 
Popa (Metalul Plopeni), 8. A. Bo- 
beică (Met. Plopeni), 9. nie Bu- 
cătaru (Dinamo), 10. A. Antal 
(CIBO Brașov).

Sîmbătă se desfășoară etapa a 
doua pe ruta Plopeni — Snagov 
— Ciolpani — Ploiești — Plopeni, 
Iar duminică, ultima etapă, o

9.
10.

iar duminică, ultima 
cursă _ 
Ploiești,
Dej.

pe circuit în municipiul 
pe bd. Gh. Gheorghiu-

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

ALERGĂRI DE CAMPIONAT
LA VELODROMUL DINAMO

purile 
com- 
cane,

TIMA ZI cînd vă mai 
cura bilete la tragerea

tncepînd de luni 10 iulie și 
plnă duminică 16 iulie, velo
dromul Dinamo din Capitală va 
găzdui campionatele de pistă 
rezervate juniorilor. In fiecare 
după-amiază alergările vor în
cepe în jurul orei 16,30.

TERME PLOILISTICE

DE SELECȚIE

LA PLOIEȘTI ȘI BACĂU
După galele de selecție care 

au avut loc zilele trecute la 
București, Hunedoara și Mediaș, 
federația de box va organiza în 
această lună alte două turnee 
avînd același caracter. Cele 
două importante turnee se vor 
desfășura la Ploiești (10—16 iu
lie) și Bacău (17—23 iulie).

GIREAZA 0 ACȚIUNE SPORTIVA
Încă multe neajunsuri. Iată, În
tregul județ se prezintă defi
citar la capitolul „baze spor
tive simple". Chiar și orașul 
Zalău n-a reușit aă rezolve ce
rința ca fiecare asociație i 
tivă să dispună de un i 
mum de amenajări pentru 
sport. Or, In acțiunea de pre
gătire a întrecerilor din cadrul 
„Daciadei" trebuia rezolvată eu 
prioritate această problemă. 
Firește, niciodată nu este prea 
tîrziu, lucrurile se pot îndrepta, 
cu condiția însă ca unii acti
viști sportivi voluntari din în
treprinderi să renunțe la o a- 
numită stare de inerție și să 
dovedească curaj și competen
ță, mai multă pasiune, nu 
numai în vorbe, in rapoarte sau 
ta dări de seamă.

— Cum apreciați colabora
rea între organele sportive și 
ceilalți factori eu atribuții in 
domeniul sportului 7

— Colaborarea < 
este rodnică, In multe _____
țe. Se înțelege că acțiunile Or
ganizației pionierilor sau ale 
Comitetului județean U.T.C., 
de pildă, nu sint în exclusivi
tate ale acestor organizații, la 
reușita lor fiind chemate să-și 
aducă contribuția toate cele
lalte organizații, factorii eu a- 
tribuții. Cu alte cuvinte, indi
ferent cine girează o acțiune 
sportivă, ea trebuie realizată 
printr-un efort colectiv. De 
bună seamă Insă că și în 
materie de colaborare, de con
lucrare in sprijinul activității 
sportive se poate merge 
departe, către 1 
Numai așa vom reuși___ ___
dorim cu toții 
Sălaj să se 
mod maj 1 
dețele fruntașe în _________
sportivă de masă. Iar In per
spectivă ■ " ” - - —
prezentative ________ ___ ___
sportivi de performanță. A- 
cesta este, dealtfel, unul din I 
obiectivele noastre importante. I

Separatorul și Voința, în Jibou 
— Rapid. Apoi, iată, Festiva
lul sportului sălăjean, care tin
de să capete o tradiție. Este, 
de fapt, o sinteză a activității 
sportive de masă din județul 
nostru. Aș aminti tot aici preo
cuparea de a atrage în sport 
cit mai multe tinere. O dova
dă : organizarea „Cupei Sălă- 
janca", a „Crosului tinerelor 
fete". Nu este vorba decît de 
un Început, dar cu totul Încu
rajator prin interesul cu care 
fete din mai toate comunele 
și orașele din Sălaj vin la În
treceri.

— Socotiți mulțumitoare con
tribuția cadrelor didactice de 
specialitate la organizarea și mai 
ales Ia reușita întrecerilor „Da- 
eiadei" ?

— Cu puține excepții, cei 154 
de profesori de educație fizică 
din Sălaj contribuie cu compe
tența, experiența și pasiunea 
lor la succesele acțiunilor in
cluse in „Daciadă". Prin con
sfătuiri periodice, pe care le or
ganizăm în strinsă colaborare 
cu Inspectoratul școlar, se sta
bilesc sarcini pentru fiecare 
profesor de specialitate, înde
plinirea lor fiind urmărită cu 
toată strictețea. O asemenea 
sarcină este, de pildă, cea le
gată de cerința ca fiecare pro
fesor de sport să descopere și 
să pregătească (într-o primă 
etapă, desigur) cel puțin 2—3 
copii sau tineri pentru per
formanță. începutul considerăm 
că a și fost făcut. Azi se des
fășoară o muncă mult mai 
concretă în acest sens, iar pro
fesorii Gh. Tadici, V. Ilieș, 
Aurica Moraru (Zalău), C. Cu- 
blișan (Românași), N. Lăpușan 
(Bobota), Șt. Covaci și Șt. Be- 
rek (Șimleu Silvaniei) șînt cei 
mai merituoși.

— Considerați că s-a realizat 
totul in sprijinul bunei orga
nizări și a reușitei întrecerilor 
„Daciadei" ?

Există, sincer vorbind,

NU UITAȚI ! ASTAZI este UL- 
- ■ ■ - ■ pUteți pro-

LOTO-2 de

IULIE a.c.mîine, DUMINICA S 
care va avea loc la Casa de cul
tură a sectorului 
Emlnescu, la ora 
rezultatele tragerii 
In cursul serii.

2, din str. M.
17. Panoul cu 
va fi televizat

ASTAZI este ULTIMA ZI 
pentru depunerea buletinelor 
concursul Pronosport din I 
Be a.c.

si la 
iu-

încă un

TESTAREA FIZICO TEHNICA A JUCĂTORILOR

Slatina. 
Muscelul 
(Petrolul,

Giurgiu, 
Alexan-
Craiova 
Drobeta

în vederea noului sezon competifional

DIN DIVIZIILE A SI B

0 măsură utilă |N

a

antrenor și... arbitru?
In climatul de muncă din 

sportul nostru național, oină, 
mulți arbitri, recunoscuți ca 
excelenți „cavaleri al fluieru
lui", s-au Ilustrat ta activi
tatea lor șl ca iscusiți antre
nori, depistînd și iormtad 
jucători de nădejde. Un e- 
xemplu îl constituie aprecia
tul arbitru Pompiliu Istrate 
din Sibiu, adesea apreciat pen
tru maniera în care conduce 
meciuri extrem de grele, a 
cărui echipă de juniori, 
C.F.R. Sibiu, și-a continuat și 
în acest an superba cursă, 
devenind, duminică, la Bacău, 
campioană a tării. * '
exemplu: feroviarii sibieni au 
avut ca principali adversari 
pe elevii unui alt arbitru. Ion 
Bogza, antrenor pasionat al

tinerilor oiniștl metalurgiștl 
din Roman, care au reușit 
să se situeze pe locul secund 
in clasamentul final.

Acum Insă, tind echipele 
acestor arbitri au nreat pe 
podiumul Uurea-.eior, acum 
(și nu la necaz) trebuie să 
le spunem eeva : nu este 
bine să se mai complacă In 
dublă postură de antrenor și 
arbitru la același concurs. 
Sau vin in calitate de an
trenori, sau ea arbitri. Pe 
stadionul „Libertatea" din 
Bacău au fost ea ta prover
bul : „Cu un ochi la făină 
și cu altul la slănină* atunci 

evoluau pe 
oficiau pe 
alături. Să 
o grea ml- 
artaltru de

tind băieții Jor 
un teren iar ei 
„dreptunghiul" de 
recunoaștem că e 
siune pentru un ______
prestigiu hotărit să nu cadă 
tatr-un eventual păcat. Dacă 
la Bacău nu l-au produs «fin 
fericire) prea muKe discuții 
pe marginea arbitrajelor, ta 
schimb la alte competiții au 
existat nemulțumiri justifica
te pentru faptul că federația 
a investit — ta mod nefiresc 
— pe unii antrenori eu pute
rea arbitrului ta aceiași con
curs. Chiar este *tlt de mare 
criza de arbitri neutri t Ce 
părere are biroul federal 7

Troian IOANIȚESCU

I
•por- | 
mini- I 

ttfstri+ni *

I 
I 
I 
I 
I 

există și ea I 
rulte privin- |

I 
I 
I 
I

5 merge mai . 
perfectibilitate. I 
reuși ceea ce I 

. ca și județul 
se Înscrie Intr-un I 

i convingător între ju- I 
rntașe în activitatea 

de masa. Iar In per- • 
— să dea loturilor re- I 
:ive ctt mai mulți I

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 7 IULIE 1378

Extragerea I : 11 M M B « «
18 6 30

Extragerea a n-a: 73 I 17 20 
51 45 72 90 65.

DE CÎȘTIGURI I 
care 455.270 lei,

L

FOND TOTAL
1.144.736 Iei, din 
report categoria

C1ȘTIGURILE TRAGERII EXCEP
ȚIONALE LOTO DIN 27 IUNIE 
1978

Faza I: categoria I: 1 variantă 
25% a 17.500 lei ; cat 1: 1,50 va
riante a 25.000 lei sau 1 excursie

Recent. F.R.F. a definitivat 
programul in detaliu al testării 
fizico-tehnice și regulamentul 
privind punctarea jucătorilor 
divizionari A și B, In vederea 
obținerii dreptului de partici
pare la întrecerile oficiale din 
noul an competițional 1978—79.

Din cuprinsul acestor docu
mente reținem, in primul rind, 
datele și locurile de desfășu
rare a acțiunii de testare a 
celor 72 de formații componen
te ale primului și celui de al 
doilea eșalon: 26 iulie, Divizia 
A, in orașele București (Steaua, 
Dinamo. Sportul studențesc, 
Universitatea Craiova, F.C. Ar
geș, C.S. Tirgoviște, Chimia 
Rm. Vilcea). Arad (U.TJL. Po
litehnica Timișoara. F.C. Bi
hor, Jiul, Corvinul, Olimpia Sa- 
tu Mare. F.C. Baia Mare), 
Bacău (Sport duh. Politehni
ca lași. A.S.A. Tg. Mureș. Glo
ria Buzău) și Constanța (jucă
torii loturilor A și Olimpic) ; 
8 august. Divizia B, In orașele 
Galați (F.C.M. Galați. F. C. 
Brăila. Victoria Tecuci. Progre
sul Brăila — dimineața; F. C. 
Constanta. Portul Constanța. 
Delta Tulcea — după-amiază), 
Brașov (Steagul roșu I.C.I.M., 
Tractorul. Oltul Sf. Gheorghe — 
dimineața: Nitramonia Făgăraș, 
Minerul Gura Humorului, Șoi
mii Sibiu. Gaz metan Mediaș 
— după-amiaza), București 
(Autobuzul, Progresul, Rapid, 
Metalul — dimineața ; Chimia 
Tr. Măgurele, F.C.M. 
Ș.N. Oltenița, Unirea 
dria — după-amiaza), 
(Electroputere, C.S.M.

ECHIPELE DIN DIVIZIA
DE JUNIORI - TREI JUCĂTORI PlNĂ LA 20 DE ANI...

Divizia națională de Juniori 
a apărut — cu doi ani în urmă 
— în perimetrul sistemului 
competițional al speranțelor 
fotbalului nostru ca o necesi
tate, scopul ei declarat fiind 
acela de a CONCENTRA va
lorile eșalonului și a le RODA 
în bune condițiuni, pentru ca 
în crice moment să POATA 
FI PROMOVATE în Divizia A.

Pe parcursul celor două cam
pionate desfășurate — primul 
cu foarte bune rezultate, pro
babil că și datorită entuzias
mului cu care s-a pornit la 
drum —, antrenorii care s-au 
ocupat de pregătirea celor 18 
echipe divizionare, răspunzind 
la mai multe dintre sondajele 
efectuate, au făcut o serie de 
propuneri privind îmbunătăți
rea competiției, pentru ca ea 
să-și poată îndeplini cu ade
vărat scopul. Printre aceste su
gestii s-a numărat și aceea * 
menținerii în loturile echipelor 
Încă un an sau doi a eel pu
țin 2—3 jucători, cei mai ta- 
lentați. Era vorba de acei ju
cători care nu puteau fi pro
movați direct in lotul de 20 al 
divizionarelor A. S-au dat și 
exemple, unele chiar reprezen
tative. Să reamintim 
Din lotul campioanei 
ediții — S.C. Bacău — au test 
menținuți în lotul divizionarei 
A Mîndrilă, Agachi și Antohi. 
Toți trei au jucat 
în prima echipă 
Mai mult au stat 
anul competițional 
însemnat un regres în activita
tea lor de jucători. Același lu
cru s-a întîmplat cu Irimescu 
la Universitatea Craicva. cu 
Lazăr la Sportul studențesc, cu

cîteva. 
primei

foarte puțin 
a Bacăului, 
pe tușă și 
1977—1978 a

1 loc in 
și dife- 

4 : 22,50 
400 lei : 
7: 178,25

de 2 locuri la alegere în U.R.S.S. 
— Finlanda sau R. P. Ungară — 
Austria sau R. P. Bulgaria — 
Turcia șt diferența in numerar ; 
cat. 3 : 4 variante a 25.000 lei sau 
la alegere 1 excursie de 
R. P. Bulgaria — Turcia 
rența in numerar ; cat.
a 5.489 lei ; cat. 5 : 63 a 
cat. 6: 135 a 300 lei; cat.
a 200 lei; cat. 8 : 1.285,75 a 100 
lei.

Faza a n-a: Cat. B : 2 varian
te a 10.000 lei sau la alegere 1 
excursie de 1 Ioc ta R. P. Un
gară — Austria sau R. P. Bulga
ria — Turcia și diferența în nu
merar ; cat. C : 10,25 a 10.054 lei; 
cat. D : 45.50 a 2.265 lei ; cat. E : 
103,50 a 106 lei.

Tr. Severin. Dinamo 
Viitorul Scomicești, 
C. Lung), Ploiești 
Metalul Plopeni, Poiana C5m- 
pina. Chimia Brazi), Cluj-Na
poca (Universitatea, C.F.R. 
Ind. sirmii C. Turzii. Chimica 
Tîrnăveni — dimineața; Mine
rul Cavnic, Gloria Bistrița, 
C.I.L. Sighet. înfrățirea Ora
dea — după-amiaza). Timișoa
ra (C.F.R., U.M.T, F.C.M. Re
șița. Minerul Mold. Nouă), 
Deva (Mureșul Deva, Victoria 
Călan. Minerul Anina — di
mineața; Aurul Brad. Metalur
gistul Cugir. Dacia Orăștie — 
după-amiaza); 9 august, la Ga
lați, divizionarele B Construc
torul Iași. Ceahlăul P. Neamț, 
Viitorul Vaslui, C.S.M. Sucea
va.

Este de menționat, de aseme
nea, faptul că regulamentul vi
itoarei testări prevede probe și 
norme separate pentru jucăto
rii de cimp și pentru portari și 
că se acordă puncte pentru fie
care probă, in raport de rezul
tatele obținute. Se precizează 
că pentru obținerea dreptului 
de participare in viitorul cam
pionat sint necesare minimum 
17 puncte pentru jucătorii de 
cimp și 15 pentru portari, prin 
cumul, la ambele probe (fizice 
și tehnice).

în sfirșit. se mai precizează 
că neîndeplinirea punctajelor 
minime prevăzute atrage după 
sine interdicția de participare 
la competițiile oficiale, preve
dere pe care sperăm că. de astă 
dată, F.R.F. o va pune, fără 
aminări sau excepții, în apli
care.

Schwartzman la F.C. Bihor, cu 
Hirmler la U.T.A., cu Lepădat 
la F.C.M. Reșița etc. Si așa 
stînd lucrurile, sigur că ar fi 
fost mai bine ca aceștia să fi 
jucat, în continuare, în cadrul 
echipelor din divizia de juniori.

Problema a fost luată în dis
cuție în cadrul comitetului fe
deral. care a hotărit ca: „înee- 
pînd cu anul competițional 
1978—1979 în Divizia națională 
de juniori vor avea drept de 
participare la meciuri și trei 
jucători, componenți ai loturi
lor divizionarelor A, dar care 
nu au Împlinit virsta de 
ani".

Este vorba de jucători 
de certă perspectivă, cu 
reale de promovare pe 
scenă a fotbalului nostru, 
„supliment" 
ale divizionarelor A, în 
sperăm să fie incluși jucători 
din propriile pepiniere care 
evolueze la cote superioare 
divizia de juniori, dar care 
Ce gata în orice moment 
poată înlocui cu succes pe 
tularii echipelor de „A“.

20 de

tineri, 
sanse 
prima 

Un 
la loturile de 20 

care

să 
în 
să 
să 
ti

BARAJUL PENTRU DIVIZIA C
După cum se știe, mîine se 

vor desfășura în 16 localități 
meciurile—tur ale barajului de 
promovare in Divizia C. Iată

C.F.R. Caransebeș — Vic
toria Ineu ; Gloria Berevoiești
— Răsăritul Caracal ; Victoria 
Bacău — Danubiana Roman ; 
Tricolorul Beiuș — Minerul 
Borșa ; Silvicultorul Măieru — 
Minerul Turț (se dispută la 
Rodna) ; Avintul Gălănești — 
Unirea Săveni ; I.C.I.M. Cîmpi- 
na — Măgura Codlea ; Carpați 
Nehoiu — Energia Vulturii ; 
Viitorul I.C.M.A. Cluj-Napoca
— Construcții Sibiu ; Rapid 
Fetești — Voința Constanța ; 
Electrica Titu — Vîscoza Bucu
rești ; Dinamo Alexandria — 
Dunărea Calafat ; Metalosport 
Galati — Recolta Ruginoasa ; 
Parîngul Novaci — Bistrița Bă- 
beni ; Mureșul Toplița — Stic
la Tîrnăveni ; Aurul Certej — 
I.C.R.A.L. Timișoara (se dispu
tă la Deva).

Returul acestor partide va 
avea loc duminică 16 iulie.

• înainte de a se întruni 
Comisia de disciplină pentru a 
lua în discuție fiecare caz în 
parte. ÎN MOD AUTOMAT, ju
cătorii eliminați de pe teren în 
meciurile de baraj de mîine 
sînt suspendați pentru parti
dele din returul barajului.

SĂ NU UITĂM i 
PRIMUL ANTRENOR!... J 

...Primul antrenor ! De 5 
cele mai multe ori uităm 5 
foarte repede de el. Uită, j 
în primul rind, ei, jucătorii, > 
crescuți cu dragoste și răb- X 
dare, acolo, la nivelul ano- X 
nim al muncii cu copiii. Zi- 
lele trecute am întîlnit însă X 
un caz aparte. Primul an- X 
trenor era vizitat de unul X 
dintre jucătorii lansați de X 
el, un fotbalist ajuns în pri- X 
ma scenă. Antrenorul se nu- X 
mea Petroniu Banu, de la X 
Clubul sportiv școlar nr. 2 X 
din București. Jucătorul era X 
Petre Grosu, atacantul Spor- X 
tului studențesc. Intilnirea X 
lor acolo, pe marginea zgu- X 
rei „călcate" de alți copilan- X 
dri care visează să ajungă X 
departe, ne-a oferit un sem- X 
nificativ „minut de adevăr". X

— Era premiantul clasei, X 
numai 9 și 10 avea, și la X 
Școala generală nr. 41 și la X 
Liceul nr. 34, a zis la un Y 
moment dat întiiul antrenor, X 
Și la fotbal era la fel, pre- X 
miantul grupei ! Cel mai ta- X 
^\\\V\\VX\\\\\\Vâ\\\\\\\\\\\\\\\\\\VXA'X\ X

En minut de adevăr X
sm\\\wm\\\\^ ?

tentat atacant care mi-a tre- X 
cut prin mină ! Am crezut X 
in el ca in nici unul altul, X 
Nici o clipă nu m-am îndoit X 
că nu va ajunge în prima X 
reprezentativă a țării. După X 
naționala de juniori insă X 
drumul Iui n-a mai urcat !... X 

„.Petroniu Banu devenise X 
trist, vorbea cu mîhnirea a- X 
dunată în ultimii ani sece- X 
toși ai celui mai „talentat X 
atacant din ciți ii trecuseră X 
prin mină". Grosu i-a înțe- X 
Ies supărarea, a devenit 4 
grav, plecînd capul, în semn X 
de jenă. El, cel mai bun X 
junior, îi răpise întîiului X 
profesor în ale fotbalului X 
cea mai mare bucurie, cea X 
mai sinceră speranță, ră- X 
pindu-și, de fapt, și lui un X 
zbor înalt. După clipe grele X 
de tăcere, Grosu a promis S 
intr-un tîrziu, că va lua un X 
nou start. Probabil ultimul X 
start la cei 22 de ani ai săi! ? 
Nu s-a mai văitat ca altă- X 
dată, de accidentări sau de Y 
lipsa de inspirație a antre- X 
norilor care nu l-au folosit X 
vîrf, cum voia el. De data X 
aceasta. Grosu, fiul risipi- X 
tor, a înțeles, parcă, marea X 
datorie Pe care o are față X 
de el și de primul său an- X 
trenor : de a răscumpăra X 
timpul pierdut.

...Grosu este un caz. Nu X 
izolat Mai sînt și alți ju- X 
cători tineri care promisese- Y 
ră la nivelul grupei de copii X 
și de juniori, zboruri lungi. X 
Și alți premianți. care, ime- X 
diat după saltul în primul X 
eșalon, au devenit comozi, X 
superficiali, modești. Ei. toți X 
aceștia, și cei care vor să X 
urce treptele gloriei sporti- X 
ve nu trebuie să uite o clipă X 
că, acolo, jos, la nivelul a- X 
nonim, dar prețios al mun- X 
di cu copiii, el, primul an- X 
trenor, ii urmărește cu spe- X 
ranță, cu emoție, cu incre- X 
dere. Și îi așteaptă acolo, X 
sus, în vîrful piramidei fot- X 
balului nostru !... X

Mircea M. IONESCU X

VIRGIL ECONOMU
A Încetat din viață, la virsta de 

82 de ani, ing. dr. Virgil Econo
mii, personalitate a mișcării fot
balistice și sportive din țara noas
tră, remarcabil teoretician și publi
cist, pionier și in același timp, 
neobosit animator ai fotbalului 
românesc. în cele peste șase de
cenii dăruite permanent jocului 
cu balonul rotund, Virgil Econo- 
mu a fost, printre altele, iniția
tor și conducător al primei școli 
de arbitri (1923) și al primei școli 
de antrenori din țara noastră 
(1939—41), selecționer unic al 
echipei naționale (1940—1941), pre
ședinte al F.R.F. (1946), consilier 
tehnic al echipei C.C.A. în perioa
da 1955—57. Ca publicist — a fă
cut parte și din comitetul de di
recție al ziarului nostru (1945—47) 
— s-a făcut remarcat printr-o se
rie de lucrări apărute între anii 
1935—1972, reprezentând o valoroa
să contribuție la dezvoltarea pe 
plan teoretico-metodic a fotbalu
lui nostru.

In lumea fotbalului nostru el 
lasă amintirea unei pasiuni deo
sebite pentru acest sport și do
rința neîmplinită de realizare a 
unei școli românești de fotbal.

Funeraliile au loc azi, ora K, 
la cimitirul militar Ghcncea.



îa concursul internațional de la Dusseldorf Dc vorbă cu svcn inolcit, despre

ATLETA ILEANA SILAI ÎNVINGĂTOARE 
DE 800 mIN PROBA

DUSSELDORF. 7 (Agerpres).
— în cadrul concursului atletic 
de la Diisseldorf proba femini
nă de 800 m a fost ciștigată de 
sportiva româncă Ileana Silai, 
cronometrată cu timpul de 
1:59.8. Au urmat in ordine 
Tonka Petrova (Bulgaria) — 
2:00.3. Brigitte Kraus (R. F. 
Germania) — 2:01,4. Wesela
Jazinska (Bulgaria) — 2:02.9. 
Alte rezultate mai importante :

masculin — 100 m — Williams
— 10,22*, 110 mg — Nehemiah — 
13,40 ; înălțime — Beilschmidt
— 2.24 m ; 200 m — Quarrie — 
20,35 ; ciocan — Riem — 76.86 
m ; suliță — Boros — 83,88 m ; 
feminin : 400 m plat — Kas- 
perczyk (Polonia) — 55.96 ; 100 
mg — Rabsztyn — 12,71 ; 100 
m — Oelsner-Goehr — 11.19 ; 
200 m — Szewinska — 22,90 ; 
lungime — Reeve — 6,42 m.

TURNEUL INTERNATIONAL
DE VOLEI MASCULIN DE LA BERLIN
• ECHIPA NOASTRĂ A PIERDUT CEL DE AL DOILEA MECI 

2-3 CU
BERLIN, 7 (prin telefon). In 

ziua a doua a turneului inter
național care se desfășoară în 
sala ..Werner Seelebinder“, par
tida cea mai importantă a avut 
loc la încheierea programului, 
între echipele României și 
Ungariei. A fost un meci în 
care sextetul român și-a cîști- 
gat simpatia galeriei prin jo
cul exact și eficace prestat pe 
parcursul primelor două seturi, 
în acest răstimp, jocul forma
ției aliniate de A. Drăgan și 
W. Schreiber n-a putut fi stă
vilit, în ciuda eforturilor vizi-

REGATA SNAGOV
(Urmare din pag. 1)

Caiacul de dublu al R. D. 
Germane, format din campio
nii olimpici de la Montreal, R. 
Helm (la 1000 m) și B. Olbricht 
(la dublu 500 m), a trebuit să 
depună mari eforturi pentru a 
termina învingător in fața re
prezentanților noștri N. Eșeanu 
— I. Birlădeanu. Românii au 
condus pînă la 50 de metri de 
sosire, cind finișul impresio
nant al laureaților olimpici i-a 
propulsat pe primul loc al cla
samentului.

REZULTATE TEHNICE : K 1 
(b) : 1. V. Diba 1:44.7, S. P.
Hempel (R.D.G.) 1:45.9, 3. V. Kaso 
(U.R.S.S.) 1:46,7, 4. I. Bodnareako 
(U.R.S.S.) 1:48,0,5. A. Giura 1:49,0, 
6. I. Petroaie 1:50.0 ; C 1 : 1.
L. Varabiev 1:56.6, 2. Gh. Titu 
1:56,9, 3. S. Liminovici (URSS) 
1:58,S, 4. H. Tode (R.D.G.) 1:59,4, 5.
S. Corneenco 2:01,2, 6. Gh. Lungu 
2:02,4 ; K—4 (f) : 1. R.D. Ger
mană (Rosiger—Fischer—Genau— 
Eberl) 1:36,5, 2. România I (Orlov 
—Niehitov—Nicolae—Mihala) 1:34,3, 
3. România II (Cozma—Buri—Van- 
ghele—Nichiforov) 1:39.9 ; K S 
(b) : 1. R.D. Germană (R. Helm— 
B. Olbricht) 1:35,5. 2. România I 
(N. Eșeanu — I. Birlădeanu) 1:36.0, 
3. România II (S. Bormardi—P. 
Maiîhin) 1:37,5 : C 2 : 1. Gheorghe 
si Toma Simionov 1:46.0, 2. Gh. 
Titu—P. Capusta 1:48,2. 3. L 
Patzaichin—P. Kozlov 1:51,0 ; K4 
(b) : 1. R.D. Germană (Bischof 
Duvingheau — Morg — Graupner) 
1:33,8, 2. România I (Dragulschi— 
Simionenco — Serghei — Lobanov) 
1:35.5, 3. România n (Dîba—Zafiu 
— Milașcu — Filipov) 1:35.5.

Azi, de la ora 9, au loc probeJe 
de tond.

UNGARIA
bile depuse de adversari, care 
au avut printre ei. incepind 
din setul doi, și pe Buzek. Dar, 
după cele două seturi cîștigate 
la 8 și la 5, echipa română 
(în sextetul Bădiță, Chifu, Ma- 
nole. Pop, Tutovan, A. Ion) a 
intrat într-o stare de apatie, 
care avea să ducă mai apoi la 
nervozitate, derută și lipsă de 
combativitate. Rind pe rînd, 
Chifu, Manole, Pop, Tutovan 
au căzut fizic, iar echipa a în
ceput să cedeze din inițiativă. 
Blocajul a devenit mai vulne
rabil, apărarea din linia a doua 
nu mai reținea nimic, iar ata
cul slăbea și el în vigoare. în 
acest context, jocul s-a echi
librat în setul al treilea, pe 
care voleibaliștii români aveau 
să-l piardă in final și să dea, 
astfel, aripi adversarilor. Schim
bările efectuate (au fost in
troduși periodic Terbea și Ar
buzov) nu au adus nici o Îm
bunătățire. Echipa' noastră a 
cedat setul patru clar și star
tul celui decisiv (0—5). Către 
finalul partidei, echipa noastră 
a reușit să se echilibreze și să 
preia conducerea (13—11), dar, 
ca și in finalul setului trei ,(e- 
chipa Ungariei a realizat punc
tele 13 și 14 direct din servi
ciu !), a pierdut in mod sur
prinzător intilnirea cu 2—3 (8, 
5, —13, —8. —13).

Alte rezultate : Cehoslovaci* 
— R.D. Germană B 3—1 (5, 8, 
—14. 6). R. D. Germană A — 
Poloni* B 3—0 (15, 7. 51.

Aurelion BREBEANU

O CULME A POLISPORTIVITÂTII
PENTATLONUL MODERN

O simbolică suită de aniver
sări însoțește prezenta la Bucu
rești a președintelui Uniunii in
ternaționale de pentatlon mo
dem șt biatlon (U.I.P.M.B.), sue
dezul Sven Thofelt. Acest băr
bat înalt, voinic, acum in virsti 
de 74 de ani, cu părul alb, 
sprincenele stufoase și ochii 
albaștri, sărbătorește in mijlo
cul nostru — printr-o fericită 
coincidență — exact 50 de ani 
de cind, la Amsterdam, in 1928, 
obfinea titlul de campion olim
pic la pentatlon modem (fiind 
astfel strălucitul precursor al 
atitor membri ai federației mon
diale pe care o conduce) 
exact 30 de ani de cind. 
Londra, in 1948 (Ia rirsta de 44 
de ani ’.), obfinea o medalie 
olimpică de bronz la... scrimă, 
cu echipa de spadă a Suediei ! 
Pentru ca palmaresul său olim
pic (ca fi panoplia personală) 
si aibă caracter complet, să 
amintim cd fi i* 1936 Sven 
Thofelt obținuse o medalie de 
argint, tot la scrimă, cu aceeași 
echipă suedeză de spadă. Imagi
nea acestui sportiv exceptional 
n-ar fi întreagă daci nu am 
arăta ci in Dalekarlia copilă
riei sale, la 200 km nord de Stock
holm. a început prin a schia, 
ulterior prin a înota și abia ia 
Stockholm, cadet anticrist fiind, 
prin a învăța scrima. Așa s-a 
născut treptat pentationistul de 
excepție de mai tirriu și. furi 
îndoială, azi decanul de virsti 
al acestei discipline in lume. 
Roadele educației sportire t-aa 
văzut intii in familie : fiul său, 
Bjorn Thofelt, elev fiind, t» 
1954. devine, la 18 ari campion 
mondial la pentatlon modem, 
cpntinuind tradiția tatălui t

și 
la

diferite, trebuie si mizăm 
răspindirea acestor ramuri, 
știe doar ci atletismul, notația, 
scrima, tirul sint printre cele 
mai populare sporturi pe glob : 
progresul lor trebuie să aducă, 
logic, și progresul sportului 
nostru. în ceea ce ne privește, 
formele consacrate de 
zare sint biatîonul de 
probi combinată de 
înot, sau triatlonul ( 
adăugăm și o tragere la țintă cu 
arme cu aer comprimat). Iată 
mijloace simple, eficace, de atra
gere a tineretului, a școlarilor, 
spre culmea polisportivității 
care este pentatlonul modern !

populari- 
i vară, o 
cros si 

(in care

— Intrucît vizitați 
nia pentru prima 
ne-ar face plăcere 
aflăm impresiile.

Româ-
oară, 

să vă

locurile— Primul contact eu 
ații de variate de disputare a 
„Cupei Europei" mi-a dezvăluit 
un București sportiv cum nu mă 
așteptam. Organizarea foarte 
bund a competiției subscrie la 
competența oficialilor români ți

la capacitatea lor gospodăreas
că. ti felicit oricum. Dar îna
inte de asta le datorez cele 
mai vii mulțumiri pentru os
pitalitate, pentru această trăsă
tură de caracter ce pare a fi 
tradițională in România. N-am 
stat numai in arene. M-am 
plimbat prin oraș, pe străzi, am 
intrat in restaurante sau maga
zine și pot spune că am intil- 
nit o populație vioaie, veselă, ce 
manifestă bucuria de a trăi. 
După cit pot aprecia, oamenii au 
o viață bună. Pentru tot ceea 
ce prietenii noștri români ne-au 
oferit de astă dată, întreaga mea 
recunoștință !

Victor BĂNCIULESCU

Intre 15 fi 22 iulie, la Atena

CAMPIONATELE MONDIALE Șl EUROPENE 
DE HALTERE PENTRU JUNIORI

Comitetul de organizare a 
campionatelor mondiale șl euro
pene de haltere pentru juniori 
a făcut cunoscut că întrecerile 
ediției 1978 se vor desfășura in
tre 15 p 22 iulie, la Atena.

succes— Prin succesiune, i-am 
spus. în glumă, președinte
lui U.LP.M.B., viitorul pen
tatlonului modern a fost 
asigurat. Ce alte perspec
tive întrevedeți in trans
miterea ștafetei genera
țiilor 7

— Recent am înregistrat la 
federația noastră cea de a 50-a 
tari membri. Cum noi, de fapt, 
practicăm 5 discipline sportive,

TURNEE FEMININE DE HANDBAL
Turneul feminin de handbal 

de la Vama a fost ciștigat de 
echipa R. D. Germane, care in 
ultimul meci a învins cu 19—15 
(10—7) selecționata Iugoslaviei. 
Alte rezultate : R. Ș. S. Litua
niană — 
Bulgaria 
(7—8) ; —_____
14—11 (9—5). Clasamentul fi
nal : 1. R. D. Germană ; 2. Iugo
slavia : 3. Ungaria ; 4. Româ
nia : 5. Bulgaria : 6. Polonia ; 
7. R. S. S. Lituaniană ; 8. Fran
ța.

A început turneul de handbal 
— junioare de la Polawy. Re
zultate tehnice : Polonia A —

Olanda 13—10 (7—7) ; Polonia 
B — România 12—12 (6—5).

4 ECHIPAJE ROMÂNEȘTI 
IN ..RALIUL POLONIEI"
Astăzi și miine se desfășoară 

..Raliul Poloniei” — competi
ție automobilistică internaționa
lă contind in Campionatul eu
ropean de Raliuri precum și ta 
Cupa Păcii și Prieteniei.

La startul acestei întreceri, 
care Începe din orașul Wro
claw. voc fi prezente 95 de e- 
chipaje din 15 țări între care 
și România. Vom fi reprezen
tat! de 4 echipaje formate din: 
E. Ionescu — Bucălaru, Gindu 
— Iordănescu, Ștefan — Simio- 
neseu și Olteana — Scobai.

După cum s-a anunțat, la 
dispute va participa și un lot de 
sportivi români, care în prezent 
se pregătește sub supravegherea 
antrenorilor Lazăr Baroga, Li- 
sias Ionescu și Tiberiu Roman. 
Din lot fac parte Ion Balaș (Șc. 
sp. nr. 2 Galați), Cristian Ma- 
tees (C.S. Onești), Ilie Vasile 
(C.S. Alba Iulia) și alți tineri 
sportivi.

TELEX

Franța 22-9 (8—2) ;
— Polonia 17—12 

Ungaria — România
TINERI PUGILIȘTI ROMANI LA „CUPA PRIETENIA1

La 22 iulie va începe, în ora
șul Ivanovo (U.R.S.S.). compe
tiția internațională de box pen
tru juniori „Cupa Prietenia", 
la care vor participa speranțe 
ale pugilatului din Cuba, R. D. 
Germană, Bulgaria. Polonia, 
România, U.R.S.S., Ungaria și 
Cehoslovacia. în vederea aces
tei competiții, tinerii boxeri

români se antrenează sub În
drumarea antrenorilor Gh. To- 
mescu și Gh. Potea. Din rîndul 
selecționabililor fac parte prin
tre alții V. Bac* (semimuscă), 
E. Giurcă (muscă). St. Dincă 
(cocoș), N. Iordache (pană). 
Șt Ștefan (semiușoară). M. Ni- 
culescu (ușoară), P. Bornescu 
(semigrea) și Z. Ioniță (grea).

Pe parcursul „Mundialulul” 
argentinian a apărut un 
subiect care a suscitat 
nenumărate discuții. Este 

vorba despre seara ta care Ar
gentina a pierdut în fața Italiei. 

In ciucla irifringerii, pe marea 
Âvenida Corrientes fiesta a avut 
parcă șl mal mult nerv declt In 
cele două seri precedente, 
cind s-au sărbătorit victoriile a- 
supra _ . '
ceastă ciudată formă de mani
festare a fost discutată pe larg 
ta presa mondială, acreditlndu-se 
în special ideea că fiesta la... 
înfringere a fost pină la urmă 
doar o formă de exhibiționism, 
determinată de nevoia de spec
tacol

Și 
buie 
fost 
puns _ ____ . _
fiestel, un piccolo de la restau
rantul „Pippo”, din apropierea 
centrului de presă. Tlnărul su
porter, întrebat despre cauzele 
acestei sărbători cu orice preț, 
a răspuns filozofic : „Per ganar, 
debe perdere”. „Ca să cîștigi, 
trebuie să pierzi”.

Ungariei și Franței. A-

a populației capitalei, 
totuși, pînă la urmă, tre
să acceptăm ideea că nu a 
chiar așa. Un prim răs- 
ni l-a dat, chiar în seara

cum, să ne întoarcem cu 
cîteva zile în urmă, ca să 
pătrundem secretul frestei 
de pe Avenid-a Corrientes. 

I»a startul campionatului mondial, 
după cum am mai amintit, în ta
băra azzurra a avut loc un ve
ritabil conflict intre selecțione
rul Bearzot și cronicarii italieni. 
Atunci s-a făcut referendumul 
care l-a obligat pe Bearzot să-l 
includă în formație pe Paolo 
Rossi, cel care avea să ajungă 
finalmente al doilea jucător al 
, Mundialului*. Bearzot s-a re
cunoscut învins, dar a făcut-o

cu eleganta șl calmul unui om 
versat In labirintul adevărurilor 
atit de relative ale fotbalului.

Peste câteva zile. Italia era 
calificată, înaintea jocului cu 
Argentina. Atunci. bătrinul an
trenor italian a declarat că vrea 
să joace cu toate rezervele e- 
chipei. Această perspectivă a 
stîrnit revolta furibundă a cro
nicarilor italieni. A Început o 
fulminantă campanie de presă

aceea că tafrtagerea echipei sale 
este , ( *----------- - -
Tinărul 
s-a dovedit mal 
cronicarii 
glndul că 
tul de a 
Calculele 1 
calculele
Antrenorul _ ___ _
avea să o declare chiar a doua 

a

echivalentă cu o victorie. 
L piocolo de la „Pippo” 

expert declt 
italieni entuziasmați la 
Italia a cucerit drep- 
juca pe Blver Plate, 

lui au fost de fapt 
echilibratului Bearzot. 

I Italian. așa cum

zl, tntr-un cerc intim, pentru

Lecțiile nescrise ale „Mundialului“

rutant : „Finala campionatului 
mondial na prezenta două din 
următoarele trei echipe : Argen
tina, olanda. Brazilia". Bearzot 
era conștient de faptul că forțe
le fizice ale echipei sale, dimi
nuate 1a meciul inutil cu Ar
gentina, nu-1 voc permite să a- 
tace tltluL Acest lucru avea să 
se vadă chiar de la primul meci, 
cd cu R.F. Germania, cind e- 
ehlpa Italiană pierdea primul 
punct, in fața unul adversar 
mult sub valoarea renumelul 
său.

SECRETUL AVENIDEI CORRIENTES
...sau de ce Bearzot ar fi preferat să piardă cu Argentina
Împotriva „acestui Kutuzov al 
fotbalului, care vrea să evite 
bătălia cu Napoleon”. Napoleon 
ar fi fost Menotti. iar bătălia 
de evitat ar fi fost meciul cu 
Argentina. Campania de presă 
a făcut vîlvă ta întreaga Italie 
sportivă șl, astfel, „bătrtnul ge
neral” a fost nevoit să accepte 
bătălia, cu toți „grenadiril” săi 
de elită, pe care ar fi vrut să-l 
păstreze din motive care se vor 
vedea mal jos. După cum se 
știe, Italia a obținut o victorie 
de prestigiu asupra Argentinei, 
rămlnînd, după faza prelimina
riilor, singura echipă neînvinsă.

nu-șl influența negativ echipa, ar 
fi preferat cealaltă grupă, cu 
Peru, Polonia șl Brazilia, con
vins de faptul că structura psi- 
hofizlcă a echipei sale nu va 
putea rezista „tancurilor- numi
te Olanda, R.F. Germania și Aus
tria. In același timp, el ar fi 

să-și odihnească total e- 
scutind-o de un med

Să revenim acum la fiesta 
de pe strada Corrientes. 
Publicul argentinian, un 
mare cunoscător al fotba

lului, și-a dat seama In seara

vrut 
chipa, 
care ar fi fost doar... reprogra- 
mat cu forțe proaspete. (Jocul 
cu Argentina s-ar fi redisputat 
poate chiar in finală). Bearzot 
a considerat că e mult mal u- 
șor să joci cu Polonia, Peru șl 
Brazilia declt să înfrunți trei 
echipe extrem de masive. El a 
fost attt de lucid, incit după 
victoria asupra Argentinei a re
ușit să nu fie furat de elogiile 
care curgeau In presă șl să spu
nă cu un calm de-a dreptul de-

Învins moralmente — tn 
prima manșă — de gru
pul ziariștilor, Bearzot a- 
ve* să obțină o frumoasă 

victorie morală ta manșa a doua. 
El a rămas la fel de calm, a 
renunțat din finețe tactică, să 
comenteze cele tatlmplate șl a 
sttrșlt prin a face o declarație 
caracteristică : „Sint foarte mul
țumit de echipa mea. Este o e- 
chtpd In formare. Sper să avem 
un „11" mare In Spania. Deo
camdată, md bucură foarte mult 
cd ttnărul Cabrlni, care este 
doar rezervă la Juventus, a fost 
unul dintre cei mai autoritari 
titulari tn Squadra Azzurra".

Fiesta de pe Avenlda Corrien
tes a fost cu totul altceva decît 
Ilustrarea unei nevoi de specta
col. A fost expresia unei mart 
Intuiții sportive. Iar aceste rin- 
durl nu vor declt să Întărească 
ideea că duelul ta care s-au an
gajat antrenorul Bearzot șl cro
nicarii italieni 
că acești doi 
lulul au multe 
altuia.

confirmă faptul 
factori al fotba- 
să-șl spună unui

loan CH1RILA

ATLETISM • Alte rezultata 
importante din concursul de la 
Stockholm : masculin : prăjină — 
Kozakiewicz 5,55 m ; Înălțime — 

2'S m : 3 OW m - Ryffel 
7.4M , 409 m — Frazier 45,8 ; 
1500 m — Loikannen 3:38,83; s» 
m — Hogman 1:47,17 ; feminin : 
lungime — oker 6,S3 m ; Inălți- 
.me — BriM 1,81 m ; 3 000 m _
Lehmann 9:06,44 ; 800 m — Dorio 2 .02,50.

BASCHET • tn turneul femi
nin de 1* Nagoya : UJt.S.S. — 
Japonia 111—56 (50—36), r.p. chi- 

— S-U-A. 87—71 (41—32) a 
„Cupa Bulgariei” la feminin a 

cuceriiâ de echipa Minior 
Pemik, care a învins în finală 
pe Akademik Sofia cu 7a—61 
(33—30).

box • italianul Franco Zurlo 
ș!-a apărat centura de cam don 
al Europei la categoria cocoș, 
invmgind.u-1 ia puncte pe com
patriotul său Alfredo Mulas.

CICLISM • Turul Cehoslova
ciei a continuat cu etapa a 3-a 
(circuit In apropierea orașului 
Litomerice), ciștigată de ceho- 
slovacul Kalis, care a parcurs 
155 km ta 3 h 51:09,0. in clasa
mentul general conduce sovieti
cul Dezich • Etapa a 8-a a Tu
rului Franței, disputată contra- 
cronometru individual la Sainte- 
Foyla Grande, a revenit rutieru
lui francez B. Hinault, înregis
trat pe distanța de 59,300 km cu 
timpul de lh22:0i. In clasamen
tul general pe primul loe se află 
belgianul J. Bruyere, secundat de 
francezul Bossis,

NATAȚ7E • Campionatele de 
Înot ale U.R.S.S. : Krilov 52,23 
la 100 m liber ; Seredin 56,35 la 
100 ra delfin ; Kuznețov 2:05,76 
la 200 m spate ; Bogdanova 
2:33,92 la 200 m bras ; Grisenco- 
va 64,01 la 100 m delfin ; Tareva 
57,87 la 100 m liber. • „Trofeul 
celor 8 națiuni” de la Tel Aviv 
a fost cîștigat de echipa Norve
giei cu 207 p urmată de selec
ționatele Spaniei — 193 p, Belg ei
— 164 p, Elveției — 142 p, is
raelului — 130 p. • La Bei. 
grad, s-a disputat a doua tatll- 
ntre de polo dintre echipele ora
șelor Belgrad șl-----  ~
le au obținut 
(2—1, 1—3, 2—1, 
Intflnlre echipa 
gase cu 11—5.

ȘAH • După _ ______
neta de la Titovo Uzice conduce 
marele maestru Iugoslav Liubo- 
mir Liubojevicl cu 5'/: P (1), ur
mat de Ermenkov (Bulgaria) — 
51/, p, Rajkovici și Kurajița (am
bii Iugoslavia) — cite 5 p.

TENIS • La Hanovra ta turul 
doi al „Cupei campionilor euro
peni” au fost Înregistrate următoa
rele rezultate: Steaua roșie Praga
— T.C. Ealing Londra 9—0 ; T.C. 
Bregenz (Austria) — Holmen o- 
len Oslo 6—0; Ujpesti Dozsa Bu
dapesta — L.T.C. Haga 6—1, 
H.T.v. Hanovra — T.C. Upsala 
5—1. Echipele Învingătoare s-au 
calificat pentru sferturile de fi
nală ale competiției.

Moscova. Gazde- 
victoria cu 7—6 

2—1). tn prima 
Iugoslavă cîștl-

9 runde în tur-
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