
„DACIADA" in viața sportivă a satului

GBIVITA IALOMIȚEI
ARE 0 CAMPIOANA

ȘI PROMITE MAI MULTE

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA |

portul
„Mare lucru e să fii prețuit 

de oameni ne spunea deunăzi 
Alex. Sandu, președintele Con
siliului comunal Grivița pentru 
educație fizică si sport. Aș zice, 
o condiție esențială pentru re
ușită*.

Si avea dreptate. Fiindcă in
tr-un fel se poartă oamenii cu 
tine cînd le calci pragul si îți 
spui păsul (Măi, nea cutare, 
uite, miine trebuie să facem si 
să dregem...*); dacă te au la 
inimă. îți răspund numaidecât 
(„Gata, ce este de trebăluit?"); 
dacă nu, te ascultă cuminți, 
apoi dau din umeri sau iți trîn- 
tesc un răspuns cotit („Păi, 
știm noi ?... Să mai vedem—*)

Așa s-a întîmplat și cu Ale
xandru Sandu. Cînd a fost la 
alegerea ca președinte de sport, 
o pădure de brațe s-au ridicat, 
ca la o comandă. Gestul vor
bea de la sine. Președintele nu 
era un necunoscut. Fină mai 
ieri învățător în comună, după 
aceea secretar al Consiliului 
popular, om să-l pui la inimă. 
Si pe deasupra un 
gospodar. Mai bine de 
suflete, cîte numără 
Ialomiței. au zis că a 
mai bună alegere.

Gestul trebuia. însă.________
urmat de fapte. Si faptele erau 
rezumate astfel de către pre
ședinte : „Măi ‘
haideți să facem din comuna 
noastră una din primele pc ju
deț și in sport !“ Adică asa cum 
se află Grivita Ialomiței la 
muncile agricole. în bătălia pen
tru recolte tot mai bogate. 
Peste 10 000 de kilograme boa
be la hectar I

Cei din frumoasa așezare ru
rală ialomiteană au înțeles sem
nificația îndemnului, n-au stat 
prea mult pe gînduri. Și-au tri
mis copiii la sport, multi au 
venit chiar ei. în frunte cu pri-

excelent
8 000 de
Gri vi ta 

fost cea

neapărat

oameni buni,

mărul, cu Niculae Mîu. cu pre
ședinții CA..P.-urilor. Vasile 
Berbecel. Constantin Apostol si 
Constantin Burghel. cu directo
rul Centrului de mecanizare. 
Milinton Trif, cu cadrele didac
tice. „Treabă serioasă, sportul 
— și-au zis oamenii — să • fa
cem gospodărește*.

Cu sprijinul organizațiilor de 
pionieri și de tineret, profeso
rul de educație fizică Ilie Po- 
terașu a inițiat duminică de 
duminică. întreceri de alergări, 
sărituri si aruncări, demonstra
ții de trîntă. meciuri de fotbal, 
toate sub însemnul „Daciadei*. 
Paralel, s-a amenajat comple
xul sportiv al comunei, plasat 
cum nu se poate mai bine, intre 
părculetul din Grivița si clădi
rea scolii. Acolo s-au .plantat* 
porticuri de gimnastică, porti 
de fotbal, bare de volei, s-au 
marcat spatiile pentru terenu
rile de tenis si sectoarele de 
atletism. Consiliul comunal pen
tru educație fizică si sport, in 
frunte cu președintele Al. San
da. înțelegea să 
văr. o treabă 
S-a creat astfel 
spre sport, pe 
sute de copii din scoală si ti
neri din C.A.P.-uri. Astfel s-a 
ajuns la o promițătoare mișcare 
atletică (din care s-a lansat si 
prima campioană pe tară la 
-Crosul tineretului*. Dobrița 
Oprea, pe urmele căreia vin 
aproape alte tinere si tineri. 
Stana Gomulea si Luminița Mă
ciucă, Ion Florian si Ion Nichi- 
for, elemente de nădejde în de- 
mifond). la o puternică activi
tate fotbalistică, cu 5 echipe — 
trei de seniori, activind la _O- 
noare* (2) si ..Promoție*, alte 
două de juniori.

Tiberiu STAMA

facă. într-ade- 
gospodărească. 
o largă pirtie 
care au pășit

(Continuare in pag. 2—3)

PENTRU BOXERII NOȘTRI
Echipa SU.A. la București, la 13 septembrie
în sezonul de toamnă, selec

ționata de box a țării noastre 
va întilni reprezentativa S.U.A. 
Meciul va avea loc la 16 sep
tembrie la București. în con
tinuarea turneului, echipa ame
ricană va evolua la Galați și 
Constanța.

Apoi boxerii români vor par
ticipa la tradiționala Balcania-

dă, care se va desfășura la Sa
lonic Intre 1 și 4 octombrie.

Anul acesta campionatele 
dividuale ale țării, care sint 
teptate In fiecare an cu un 
teres sporit, se vor disputa 

octombrie pe ringul 
incinta Palatului 

și culturii din Ca-

tre 9 și 16 
montat In 
sporturilor 
pitală.

in- 
aș- 
in- 
în-

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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BALCANIADA
DE NATATIE

T

A JUNIORILOR
La Brăila - CONCURSUL 

ÎNOTĂTORILOR 
ȘI SĂRITORILOR

La București - TURNEUL 
POLOIȘTILOR

Campionatele balcanice ale 
juniorilor la înot, polo și sări
turi, ajunse la a 8-a ediție, vor 
fi organizate anul acesta în 
țara noastră. întrecerile reunind 
la start speranțele natației din 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
Turcia și România, printre ele 
aflîndu-se șl sportivi ce vizează 
J.O. din 1980.

Cinstea de a organiza — pen
tru prima dată — concursul 
înotătorilor a revenit munici
piului Brăila, unde gazdele au 
făcut eforturi lăudabile pentru 
ca, de joi pînă duminică, spor
tivii celor 5 țări participante 
să poată evolua în condiții cît 
mai bune. Ca și în anii trecut 1, 
cele mai omogene echipe le ali
niază Iugoslavia (cîștigătoarea 
Ia înot de anul trecut) și Bul
garia. De această dată și țara 
noastră va fi reprezentată de 
un lot puternic, alcătuit din 
majoritatea, tinerilor care s-au 
remarcat în concursurile din 
primăvară și la recentele cam
pionate naționale ale seniorilor, 
în fruntea lui — multipla cam-

(Continuare ln pag. 2—3)

IN FIECARE CLUB, O ACTIVITATE
CALITATIV SUPERIOARA, EFICIENTAI
• Astăzi, despre OLIMPIA BUCUREȘTI

Unități de bază ale sportului nostru, CLUBURILE sini chemate 
să contribuie la afirmarea pe o scară tot mai largă a talentelor, 
la îmbunătățirea continuă a rezultatelor și la reprezentarea cu 
demnitate a sportului românesc. Activitatea lor se măsoară In 
primul rînd prin înaltele performanțe ale sportivilor, prin munca 
asiduă și de calitate superioară a cadrelor tehnica In cadrul pro
cesului de instruire, de antrenare, cluburile ea adevărat puternice 
își concentrează principala atenție asupra dezvoltării ramurilor 
sportive prioritare, care au posibilități și perspective reale de afir
mare. eu o pondere însemnată în programul Jocurilor Olimpice.

In această lumină, ne-am propus să trecem in revistă activita
tea unora dintre principalele cluburi sportive. Pentru astăzi, â- 
teva notații la clubul bueureștean Olimpia.

Pentru 
clubului i 
LlilPLA, 
Capitala 
vintunlor. 
exagerate a bazei sale materiale: 
un stadion cu anexe polivalente 
In cartierul Vitan ; un complex 
de săli pentru sporturile de torță 
In str. Prescurea de lingă magis-

a cuprinde activitatea 
sportiv bucureștean O- 
eșu nevoit sâ colinzi 
pe toate laturile rozei 
, din pricina dispersiei

trala Nord-S^d ; ub hangar >1 ua 
debarcader pentru aporturile nau
tice pe lacul Herăstrău : o sală 
pentru Jocuri «portve în șos. 
tancului ; iar sediul clubului — 
în str. Labirint. Cine cunoaște cît 
de cît Bucureștiul va înțelege, de 
la început, cit de dificila este 
coordonarea activității unui ase
menea „club-mamut-, dti risipă

BRAȘOVUL SE
9

PENTRU EDIȚIA
A „EUROPENELOR11

Peste mai puțin de trei săptă- 
mîni, Brașovul va găzdui un im
portant eveniment din lumea 
sportului : a X-a ediție a Cam
pionatelor europene de tenis pen
tru amatori. Pentru prima oară, 
țara noastră deține prestigiosul 
rol de organizatoare a acestei în
treceri de anvergură și, tot în 
„premieră- sportivă, marele oraș 
carpatin va deveni centrul de 
desfășurare a unei competiții în 
care sînt acordate titlurile de 
campioni continentali. în dorința 
de a fixa mai bine semnificația 
și elementele de detaliu ale a- 
propiatului eveniment sportiv, 
ne-am adresat cu cîteva întrebări 
tovarășului Ion Drăghici, prima
rul municipiului Brașov, care este 
președintele Comisiei de organl-

Campionatul Balcanic de la Istanbul

UN NOU „ TEST OLIMPIC"
/IZ RUTIERILOR ROMAN!

De luni seară 
lotul de ciclism — 
seniori și juniori
— se află la Is
tanbul pentru a 
participa la anua
la întîlnire a celor 
mai buni rutieri 
din Balcani. In a- 
ceastă săptămină 
vor avea Ioc între
cerile celei de a 
Xl-a ediții a com
petiției seniorilor 
și disputele pri
mei ediții a junio
rilor. Astfel, la 14 
iulie sînt progra
mate pe traseul de 
la Yalova cursele 
de 100 km contra
timp pe echipe se
niori și 70 km 
contratimp pe e- 
chipe juniori, iar 
la 16 iulie între
cerile individuale 
de fond : 132 km
— seniori și 88 
km — juniori.

Echipele României sînt alcă
tuite din : Teodor Vasile, Mir
cea Romașcanu, Valentin Ma
rin, Traian Sîrbu, Ionel Gan- 
cea, Nicolae Savu, Die ButarU, 
Valentin Ilie, Costel Cîrje — 
toți de la Dinamo București — 
și Constantin Căruțașii — Me
talul Plopeni (antrenor : Ni
colae Voicu) — seniori ; Gheor- 
ghe Lăutaru — CI. sp. școlar 
nr. 1 București, Ion Vintilă —

Vasile Teodor in fruntea plutonului, așa 
cum ii dorim — lui și coechipierilor săi — 
si fie și la Campionatele Balcanice din 

această săptămină.
Foto : Dragoș NEAGU

Petrolul Ploiești, Teodor Stoian 
— Olimpia București, Marian 
Mocanu — Petrolul Ploiești și 
Gh. Bărăităruș — Petrolul Plo
iești (antrenor: Marin Nicu- 
lescu) — juniori.

Firește, ciclismul nostru este 
deosebit de Interesat in am-

Hristache NAUM

_ (Continuare in pag. 2—3)

de forțe impune deplasarea 
variatele locuri de munci

„Gigantism" ln spațiu
$i intenții

Abordlr.d, în plan spațial, „gi~ 
gautismul" clubului Olimpia, Inel 
nu am pomenit de ambiția sa da 
a-și face datoria in nu mai puțin 
de 14 secții pe ramură de sport. 
Intenția poate părea lăudabilă, la 
prima vedere, dar înțelepciunea 
d.cteaxă o anumită prudență față 
de tentativa de a face prea multe 
lucruri deodată. La urma urmei» 
Oiimpia nu e singurul club 
bucureștean șl ded nu 1 se cere 
să cumuleze performanțele (dacă

Victor BĂNCIULESCU

(Continuare in pag. 2—3)

PREGĂTEȘTE INTENS
9

JUBILIARA
DE TENIS

Campionatelor europene,..... fzare a ___ _________ ___ ,
programate Intre >1 iuHe și 
august.

— Cum apreclați importanța 
„europenelor* de tenis. In 
contextul general al dezvoltării 
aeestei discipline sportive in 
țara noastră ?

— Consider ca deosebit de sem
nificativ faptul că Brașovul a 
fost desemnat ca gazdă a acestei 
importante întreceri sportive, care 
va reuni pe competitorii șl com
petitoarele la titlurile de campioni 
europeni la tenis. Am văzut în 
aceasta și recunoașterea merite
lor urbei noastre în promovarea 
unei discipline sportive care și-a 
cîștigat, în ultimii ani, numeroși 
aderenți în întreaga țară. De aed, 
de la noi, s-au ridicat mai mulți 
tenismani fruntași și am putea 
să amintim, în primul rînd, pe 
maestrul emerit al sportului Ion 
Țiriac, al cărui nume este legat 
de cîteva dintre cele mai mari 
succese ale tenisului românesc. 
Să nu uităm, apoi, că tot pe te
renuri de tenis brașovene s-au 
calificat, în anul 1972. tinerele 
jucătoare românce, în frunte 
actuala campioană Virginia

cu
Ru-

Interviu cu tovarășul 
ION DRĂGHICI, 

primarul municipiului Brașov, 
președintele Comisiei 

de organizare a C.E de tenis 
pentru amatori

zici, în drum spre victorie In 
competiția europeană a echipelor 
de junioare, ceea ce a 
prima lor afirmare în 
ternațională. Acum 
oaspeți sportivi din 27 
un total estimativ de 
300 de concurenți, care î$i 
încerca în întrecere forța 
măiestria, pentru cucerirea me
daliilor ediției a X-a, jubiliare, a 
acestor campionate ale continen
tului.

Însemnat 
arena ln- 

aștepUm 
de țări, ca 

aproape

— Va fi adusă, prin aceasta» 
o contribuție la stimularea 
sportului brașovean și îmbo
gățirea tradițiilor sale ?

— Brașovul a fost de mai mul
te ori centrul de desfășurare • 
unor mari competiții sportive, 
începutul l-au făcut Jocurile Mon
diale Universitare de iarnă din 
1951, cărora le-au urmat Între
cerile balcanice de tenis de ma
să, turnee zonale europene do 
handbal și volei, numeroase edl-

Interviu consemnat de
Radu VOIA

(Continuare in pag. 2—3)

ÎN PRIMUL TUR AL COMPETIȚIILOR 
EUROPENE DE FOTBAL

meci preliminar:
C.C.E.: A. S. MONACO -STEAUA BUCUREȘTI

turul I
Cupa cupelor: FORTUNA DUSSELDORF - UNIVERSITATEA CRAIOVA
Cupa U E F A : PANATH1NAIK0S ATENA - F.C. ARGEȘ PITEȘTI
Cupa U.E.F.A.: POLITEHNICA TIMIȘOARA -ECHIPĂ ÎNCĂ

NEDESEMNATĂ DIN UNGARIA
Ieri, la Zurich, au fost stabi

lite, prin tragere la sorți, me
ciurile cupelor europene de fot
bal, ediția 1978 — 1979. Potri
vit programului, reprezentantele 
noastre vor avea ca adversare 
următoarele echipe :

• în Cupa campionilor euro
peni, STEAUA BUCUREȘTI va 
susține un dublu meci prelimi
nar cu campioana Franței (pri
mul med la Monaco) la 16 și 
30 august Echipa învingătoare 
va întilni în primul tur pe FJF. 
MALMO, campioana Suediei 
(prunul joc la Malmb) ;
• în Cupa cupelor, UNIVER

SITATEA CRAIOVA va evolua 
ln campania formației FORTU

NA DUSSELDORF, prima con
fruntare — în deplasare;

• în Cupa U.E.F.A., F. C. 
ARGEȘ PITEȘTI își va disputa 
întîietatea cu PANATHINAI- 
KOS ATENA, prima partidă la 
Atena, iar POLITEHNICA TI
MIȘOARA va juca cu a doua 
echipă înscrisă in această com
petiție de Federația de fotbal 
din Ungaria, echipă ce nu va 
fi cunoscută decît după 20 au
gust cînd se va disputa finala 
Cupei Ungariei.

Meciurile din turul I vor avea 
Ioc la 13 și 27 septembrie.

Citiți in pag. a 4-a programul 
complet al partidelor.



CAIACIȘTII Șl CANOIȘTII NOȘTRI ÎN „REGATA SNAGOV" A început barajul pentru Divizia A la popice
t\\\\\\\\\\\\

CAP

EVOLUȚII BUNE, CARE NE DAU ELECTROMUREȘ Tg. Mureș și DACIA Ploiești
SPERANȚE PENTRU CAMPIONATELE MONDIALE

La sfîrșitul săptămînii tre
cute, pe apele lacului Snagov 
»-a consumat una din ultimele 
verificări ale caiaciștilor și ca- 
noiștilor români dinaintea Cam
pionatelor mondiale care vor 
avea loc intre 10 și 13 august 
In Iugoslavia.

Prilejul a fost oferit de Re
gata internațională Snagov, la 
care au fost prezenți sportivi 
și sportive din R. D. Germană, 
Uniunea Sovietică, Australia, 
Bulgaria, Ungaria și România. 
Întrecerea, trebuie să precizăm, 
a fost reușită și a însemnat o 
utilă repetiție pentru reprezen
tanții noștri, mai ales prin pris
ma confruntărilor cu sportivii 
din R. D. Germană, care s-au 
prezentat la start cu cei mai 
buni caiaciști și canoiști la a- 
eeastă oră. Nu același lucru fi 
putem spune despre ceilalți 
sportivi străini prezenți la re
gată, deoarece țările respective 
(cu excepția Australiei) nu au 
trimis la Snagov pe cei cu care 
se vor prezenta la C.M. din Iu
goslavia.

Vorbind despre caiaciștii 
canoiștii români, nu putem 
mite faptul că ei au avut, 
general, evoluții bune, care

Si

tn
_____ _ ____ ________ ne 

dau speranțe pentru disputele 
de la C.M.. dar eă au existat 
și unele lipsuri care, sperăm, 
vor fi înlăturate piuă la între
cerea campionatelor mondiale.

Ivan Patzaichin și Vasile Diba 
rămin atuurile principale ale 
caiacului și canoei românești 
pentru orice competiție de am
ploare. Ivan Patzaichin a con
curat în cursele de C1 — 1 000 
m, C 1 — 10 000 m pe care 
Ie-a ciștigat in maniera sa cu
noscută și in cuplu cu P. Coz-

Iov la 500 m. unde a sosit pe 
locul 3. Bilanțul său la Regata 
Snagov este considerat 
sintem convinși că pînă 
Ivan Patzaichin se va 
cu aceeași ardoare, iar 
lui va fi încununată 
succese In compania celor mai 
buni canoiști din lume.

Vasile Diba a tras in cursele 
K1 — 500 m, pe care a ciș- 
tigat-o. In cea de K 1 — 1000 
m. In care a fost întrecut de 
campionul olimpic de la Mont
real, Rudiger Helm (R. D. Ger
mană) și la K1 — 10 000 m in 
care a abandonat după 2—3 000 
m. în proba pe 1000 m Diba 
a fost învins la finiș. lar_ an
trenorul emerit 
ne-a explicat acest insucces : 
.Vasile a fost întrecut de cam
pionul olimpie (1976) al distan
ței, dar să nu uităm, în plus, 
eă el a concurai tn această 
probă cu • ușoară gripă”—

Campionul nostru olimpic și 
mondial a câștigat cursa pe 500 
m și ne-a Întărit convingerea 
eă la mondiale poate Înregistra 
noi succese.

Ceilalți caiaciști și canoiști 
au arătat frumoase calități și

bun și 
la C.M. 
pregăti 

evoluția 
de noi

Radu Huțan

se așteaptă ca în timpul rămas 
pînă la C.M. să atingă o formă 
sportivă adecvată, care să-i 
propulseze tn lupta pentru locu
rile fruntașe. Aceste posibilități 
le-am întrezărit la L. Varabiev, 
frații Gheorghe si Tona Simio- 
nov, S. Corneeneo, L Erofei, 
P. Capusta, L Birlâdeanu, N. 
Eșeanu, S. Borbandi sa.

La Regata 
fetelor nu a 
dentă..

Să nu se 
partea lor se așteaptă evoluții 
pe măsura rcnumelui școlii ro
mânești de caiae-eanoe.

La sfîrșitul întrecerii am ce
rut părerea antrenorului fede
ral Corneliu Rârsăneșcu care 
ne-a spus : _T^ Belgrad vom 
participa la toate probele. Re
gata Snagov a fost un test ■- 
tiL Evident, la C.M. țintim mai 
multe locuri fruntașe, in spe
cial in cursele olimpice. Ad
versarii eei mai dificili vor fi 
eel din R. D. Germană. Uniu
nea Sovietică, Ungaria, dar pot 
apărea și alte eehipaje-vur ■ 
priză*.

Snagov evoluția 
fost prea conclu-

uite că și din

Paul IO VAN

CĂLĂREȚII JUNIORI IN ÎNTRECERI
Baza hipică a hergheliei din 

Mangalia va găzdui, taceplr.d 
de azi. prima etapă a campio
natului republican de călărie, 
rezervat juniorilor sa fetelor. 
Timp de cinci zile, vor evolua 
cei mai tineri sportivi de la 
Dinamo. Steaua. Olimpia. 
C^.M. Sibiu, CJSJL Craiova.

Agronomia Timișoara, Buco
vina Rădăuți, Agricola Lugoj, 
Venus Mangalia și Ialomița Je- 
gălia.

întrecerile din campionat vor 
fi urmate de tradiționalul con
curs dotat cu „Cupa Litoralu
lui”, programat intre 17 și 19 
iulie.

PERFORMERELE PRIMEI ZILE

UN NOU „TEST OLIMPIC
(Urmare din pag. I)

ii AL RUTIERILOR ROMAN! I

eursa 
Varșovia 

Mircea Ro- 
o comportare 
la campiona-

echipa Dinamo 
in

a-

bele întreceri. Seniorii și-au 
Început încă din primăvară a- 
«altul pentru cucerirea dreptu
lui de a participa la Jocurile 
Olimpice. Primele teste au fost 
trecute cu succes. La 
Berlin — Praga 
Vasile Teodor si 
mațeann au avut 
remarcabilă, iar 
tele naționale
București (care a contat 
principal pe Vasile Teodor, 
Mircea Romașcanu și Valentin 
Marin) a realizat un timp 
(2 h.09.04) foarte bun, deschi- 
x&tor de reale perspective. 
Acum, Campionatul Balcanic 
trebuie să ateste creșterea va
lorică a echipei, să-1 asigure 
șanse la campionatul mondial, 
programat în august pe circui-

LA ie IULIE 1978
TRAGERE EXCEPȚIONALĂ —PRONOEXPRES

tul de la Nărbtiring (R. F. Ger
mania). Faptul eă la Balcania
dă se dispută probele aflate pe 
programul C.M. și al J.O. și 
că ia Istanbul cicliștii noștri 
se vor confrunta cu echipe care 
au același țel (Bulgaria, Gre
cia, Iugoslavia și Turda) con
feră întrecerilor din această 
săptâmină o semnificație 
parte.

In fine, primele competiții 
balcanice ale juniorilor pot și 
trebuie să ateste valoarea și 
perspectivele tinerei generații. 
Vom putea constata care este 
eficiența muncii secțiilor de 
juniori, care este handicapul 
pe care antrenorii de seniori 
trebuie să-1 recupereze in scur
tul răgaz dintre intrarea juni
orilor în cursele seniorilor 
obligativitatea performanței.

înainte de plecarea la 
tanbul, căpitanul reprezentati
vei României, Teodor Vasile, 
ne spunea ; „Avem o misiune 
deosebit de dificilă : aceea de a 
cîștiga o competiție în fața unor 
echipe care — și ele — doresc 
afirmarea. Sintem însă bine 
pregătiți și, mai ales, dornici 
să continuăm ascensiunea pe 
piscul performanței, deși — așa 
cum spuneam — drumul este 
abrupt, foarte greu. Am în
credere |n coechipierii mei, țn 
talentul lor, in abnegația lor. 
Vom face totul pentru ca des
pre ciclism să se vorbească nu
mai la termeni elogioși*. En
tuziastul și harnicul nostru ru
tier ne-a Înfățișat năzuințele 
alergătorilor. Urmează să ve
dem cum se vor materializa 
ele.

Ji

Is-

(tribun ctțtigsn te BANI,
AUTOTURISME 

$1 EXCURSII

Rețineți : ultima zi pentru pro
curarea biletelor — sîmbătă 15 
Iulie a.c.

Tragerea Fronoexpres de astăzi 
Va fi televizată la ora 18,40.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 9 IULIE 
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Categoria 1 : (13 rezultate) 4 
variante 25% a 13.848 lei ;

(12 rezultate)
970 lei ;

Categoria 3 :
L086 variante a

(11 rezultate)
92 lei.

MANGALIA, 11 (prin tele
fon). Marți dimineață au în
ceput la arena Neptun din lo
calitate Întrecerile decisive pen
tru promovarea în Divizia A la 
popice. 23 de echipe feminine 
și masculine (căci cea de a 
24-a, Progresul Oradea a anun
țat eă nu poate participa, iar 
formația următoare, invitată în 
locul orădencelor. Comerțul 
Satu Mare de asemenea nu s-a 
prezentat), calificate in faza fi
nală a campionatului republican 
de promovare, aspiră acum la 
locurile vacante în cele două 
serii divizionare.

Primele au intrat in concurs 
sextetele feminine, care vor 
juca contra-scor, tur-retur, fie
care echipă primind 6, 5, 4 p 
ș.am.d. in ordinea rezultatelor 
înregistrate după fiecare rundă, 
în prima manșă sorții au decis 
următoarele partide: (Sud) Da
cia Ploiești — Cetatea Giurgiu, 
Nicolina Iași—Recolta București, 
Frigul București — Carpați 
Brașov ; (Nord) Victoria Bod — 
U. T. Arad. Someșul Gherla — 
Sticla Tîmăveni iar Electromu
reș Tg Mureș a evoluat fără 
adversară. Partida de deschi
dere dintre Dacia Ploiești și 
Cetatea Giurgiu s-a ridicat la 
nivelul așteptărilor. Ploieșten- 
cele, cu un plus de 
zie In lansări,
gat cu 2 270—2 213 p.d., avind 
ca principală realizatoare pe 
Maria Haită (411). Performera 
reuniunii a fost insă formația 
Electromureș din Tg. Mureș 
care, deși fără concurentă pe 
pistă, a stabilit scorul zilei :

2 341 p.d., remarcindu-se în spe
cial Erika Orosz (423). în rest, 
echipele au luptat, fără a stră
luci, pentru un rezultat cit mai 
bun.

CLASAMENTELE DUPĂ PRI
MA ZI : S — 1. Dacia 6 p 
(2 270), 2. Cetatea 5 p (2 213), 
3. Nicolina 4 p (2176), 4. Fri
gul 3 p (2168), 5. Carpați 2 p 
2 089), 6. Recolta 1 p (2 020); 
N — 1. Electromureș 5 p (2 341), 
2. U.T.A. 4 p (2 265). 3. Some
șul 3 p (2 243). 4. Sticla 2 p 
(2 141), 5. Victoria 1 p 
Miercuri are loc returul 
tiției, după care vor fi 
cute echipele promovate 
vizia A, iar joi vor intra In 
concurs formațiile masculine.
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BASCHETBAL1ȘTII NOȘJ 
PE LOCUL 2 ÎN TURNE

pred
au dști-

Participînd la un turneu inter
național desfășurat in orașul 
Banja (Ungaria), reprezentativa 
de juniori la baschet a Româ
niei (formată din juniori I, care 
se pregătesc pentru C.E. și Bal
caniadă, și din juniori II-oadeți, 
care vor lua parte la „Cupa 
Prietenia") a avut o compor
tare bună, clasindu-se pe locul 
secund, la egalitate de puncte

GRIVIȚA IA10MIIEI
(Urmare din pag. 1)

BRAȘOVUL SE PREGĂTEȘTE
PENTRU EDIȚIA JUBILIARA

A „EUROPENELOR44 DE TENIS
(Urmare din pag. 1)

ții ale concursurilor internațio
nale organizate de federațiile 
noastre în diferite ramuri sporti
ve. De data aceasta, munici
piului nostru l-a fost acordată 
cinstea de a găzdui un campio- 

...........................11 
de 
a- 
al 

pe

nat european, iar tenisului 
râmîne rolul de deschizător 
pirtie. Am dori, desigur, ca 
ceasta să constituie un stimul 
activității noastre viitoare 
tărîm sportiv, iar sportivilor bra
șoveni să le fie prilej pentru • 
nouă mobilizare a efortului tor 
In vederea obținerii de noi suc
cese, pe măsura dezvoltării aces
tui oraș și a importanței ce o are 
astăzi în viața economică a țării. 
Sperăm să ne aducem astfel e 
contribuție la îndeplinirea sarcini
lor trasate de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, mișcării noastre spor
tive, în cadrul competiției națio
nale „Daciada", In vederea creș
terii unui tineret puternic fi 
sănătos, capabil să înfăptuiască 
marile obiective înscrise în Pro
gramul partidului.

— S-ar putea face, In pu
ține cuvinte, e descriere a 
efortului organizatoric tatre- 
prine tn vederea apropiatelor 
Campionate europene 7

de 
ca 
cu

petiru > «M de spectatori. Ame
najările sale anexe vor a la 
curent cu cele mai modeme ce
rințe ale tehnicii. Tot acolo vor 
funcționa, pe durata campiona
telor, rămlnlnd in continuare la 
dispoziția sportivilor dinamoviști, 
I alte terenuri. La bazele spor
tive Olimpia șl LC.I.M., cite t 
terenuri slnt șl ele In curs de 
reamenajare. Căile de acces le 
aceste baze au fost modernizate. 
Avem în vedere, de asemenea, 
asigurarea unor condiții bune de 
cazare și masă pentru partiti- 
panții la apropiatele Întreceri. La 
reușita tuturor acestor acțiuni au 
contribuit din plin factorii locali, 
Consiliul popular al Județului 
Brașov, conducători de instituții, 
proiectant! și constructori, colabo
ratori din alte județe, precum 
și aportul direct al Ministerului 
de Interne. Este de relevat, tot
odată, contribuția organizatorică a 
Federației române de tenis șl cea 
a clubului sportiv Dinamo Bra
șov pentru asigurarea cadrului 
tehnic necesar desfășurării eu suc
ces a Întrecerilor. Pe scurt spus, 
s-a depus o muncă asiduă, entu
ziastă, ale cârti ultime obiective 
alnt pe cale să le Îndeplinească, la 
Închei superiori de eficienți, toți 
cei care pregătesc viitoarele 
Campionate europene de tenis, 
aid la Brașov.

„Este doar începutul, prima 
etapă” mă asigura, cu modestie, 
președintele consiliului comunal 
pentru educație fizică și sport 
din Grivița. .Ce va fi în etapa 
a 11-a ?“ l-am Întrebat. „Etapa 
a n-a a si fost lansată, odată 
cu nominalizarea de către orga
nele sportive județene a cen
trului atletic, in cadrul căruia 
a fost ineadrat un antrenor de 
specialitate, Gheorghe Vișan. 
Este tn curs constituirea celui 
de-al doilea centru, de lupte, 
spori care prinde de minune 
alei, la noi. Cele două centre 
vor constitui nucleele viitoru
lui club sportiv sătesc...”

Ideea de club sportiv In co
muna. la Grivița. a ciștigat de 
mai multă vreme un larg cre
dit. După ce a fost sugerată de 
UJ.C.A.P. (unde sportul are

(Urmare din pag. 1)

ar putea !) chiar la atit de mul
te discipline, de la judo pinăla 
rugby.

Clubul are IU sportivi legitima
ți, repartizați — intr-un anumit 
echilibru — pe toate nivelurile 
(începători, avansați, performeri) 
da la copil pini la seniori. Dacă 
am lua ta considerare faptul că 
Olimpia dispune de 41 antrenori. 
Înseamnă că — ta mod statistic 
— aproximativ de sportivi se 
bucură de îndrumările cite unul 
dascăl de «port. (Din păcate a- 
eeastă perspectivă numerică nu se 
verifică totdeauna fa practica 
dubulul Olimpia, unele secții 
fiind supraaglomerate cu antre
nori, fără justificare șl fără aco-

BALCANIADA DE NATAȚIE A JUNIORILOR

in plin sezon estival

Pentru aceasta e suficient să vă prezentați la oricare din 
agențiile OFICIILOR JUDEȚENE DE TURISM și ale LT.H.R. 
BUCUREȘTI.

Rezervări de locuri și informații suplimentare se pot obține 
de Ia toate agențiile OFICIILOR JUDEȚENE DE TURISM 
și ale I.T.H.R. BUCUREȘTI.

BUȘTENIUL ȘI PREDEALUL
VA AȘTEAPTA!

Puteți petrece un concediu reconfortant, la adăpostul ca
niculei lunii iulie !

In eele două stațiuni aveți la disperi ție un evantai larg de 
posibilități pentru agretnenlarea sejurului : excursii in Bu
regi, la Brașov, Bran și împrejurimi. Fiind in concediu. In 
aceste stațiuni, aveți posibilitatea să participați la excursii de 
1-2 zile la Russc și Vama, in R.P. Bulgaria.

(Urmare din pag. 1)

pioană, Irinel Pănulescu, care 
anul trecut, la Antalya, a cîști- 
gat 8 probe ! Alături de ea vor 
mai reprezenta culorile Româ
niei In această competiție Oc- 
tana Mladin, Carmen și Denisa 
Mihăilă, Maria Măglașu, Car
men Alexe, Cristine Seidl, Lu- 
eiela Mihăilcscu, Edit Kugliș, 
Dan Ținea, Cristian Banu, Oc
tavian Mladin, Cristian Ungu- 
reanu. Cornel Neagrău, Ovidiu 
Cocenescu, Sorin Plev ș a.

*
Săritorii de la trambulină se 

vor întrece tot la Brăila si vor 
inaugura cu prilejul Balcania
dei, complexul de trambuline 
și platforme a cărui construcție 
a fost încheiată recent. Cît pri
vește componenta lotului, a- 
ceasta a fost definitivată în ur
ma desfășurării campionatelor 
naționale de... seniori, desfășu
rate la sfîrșitul săptămînii tre
cute. Antrenorii Pantelimon 
Deeuseară, Nicolae Spariosu și 
Melania Deeuseară s-au stabilit 
la următorii juniori: băieți:

Cornel Pop, Gabriel Dumitrescu 
(Progresul), Dan Oprean (C.S.Ș. 
Sibiu) ; fete : Magdalena Toth 
(Crișul Oradea), Daniela Cojanu, 
Carmen Bădescu (Progresul), 
Isabela Bercara (C.S.Ș. Bucu
rești). Rezerve : Felicia Cîrstea 
(Progresul) și Anca Făgețean 
(C.S.Ș. București).

★
Gazda întrecerilor poloiștilor 

va fi piscina bucureșteană din 
Parcul sportiv Dinamo. Antre
norii Carol Corcec si Paul Ni- 
cnlescu și-au supus elevii mai 
multor teste, unul dintre cele 
mai edificatoare fiind meciurile 
eu selecționatele Australiei (se
niori) și S.U.A. (juniori), după 
care a fost definitivat următo
rul Iot : Barbu Ghițan, Ale
xandru Szabo, Voicu Sălăgean 
(Rapid Arad), 
reanu, 
Cluj-Napoca), 
pescu, Șerban Popescu, Dorn 
Ciobăniuc, Gheorghe Chirculete 
(Dinamo București), Eugen Io- 
nescu, Mihai Tudor (Progresul 
București). Dan Cristian si IIo- 
rla Niță (C.S.Ș. București).

Florin Desini-
Dorin Colceriu (Voința 
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SE DESCURCE!
dfrvi- 

ultimii 
ă, cu- 

cam- 
și co
ol. pe 
nd pe 
unde

ședintele clubului Tractorul, 
Gheorghe Ferariu, maestru 
emerit al sportului la volei, a 
avut darul să-l înduplece, 
cît de cît, pe tovarășii de la 
U.G.S.R., care au venit și 
au pus punctul pe i, hotărînd 
Încadrarea în clubul nostru 
a patinatorilor de viteză. Cu 

cel de la artistic 
(și sînt peste 30 
ta grupele 
performanță 
Începători) ne-au 

descurcăm cum pu- 
bună-

esort.
Leo- 
cam-

ți 
nărat 
latori 
mîn- 

Trac- 
după 

i Di-
i ori 
I a 
ptele 
rUlU-
pre-

spus să ne 
tem. Cert este că, oricîtă 
voință am avea, nu există po
sibilități corespunzătoare"

Prin urmare, tinerii 
ai ghețli" din Brașov, 
ai multor concursuri 
cane, continuă să fie 
voia soartei. Atragem 
asupra cazului pentru 
tiza și pe ceilalți factori care 
răspund de destinele patinaju
lui că 
ță nu 
mătăți

TRECEREA

TREBUIE REZOLVATA AZI!
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ACTUALITATEA AUTOMOBILISTICA

DE LA „FOTBALUL ORAL"
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• „Raliul Poloniei* a fost eîș- 
tigat de automobiliștii spanioli 
Zaninl— Petisco pe Fiat 131 Abarth. 
Cursa a fost terminată doar de 
28 echipaje din cele 75 care au 
luat startul, între acestea aflin- 
du-se ta clasa 1300 cmc trei 
cupluri românești : Olteana—Sco
bai, locul 4 ta clasă și 19 in 
clasamentul general (grupa a 
n-a) ; Ionescu—Bucătaru, locuri
le 4 și 23 ; Gindu—Iordănescu 
locurile 5 șl 27 (grupa I). In 
clasamentul pe uzine, Dada s-a 
situat pe locul I.
• In Capitală, pe poligonul de

M ștrandul Pantetimon, s-a dis
putat etapa a patra, penultima, a 
concursului de îndemînare din
cadrul „Daciadei" — faza pe
Capitală. întrecerea s-a încheiat 
cu succesul total al conducători
lor auto de ta Școala de șoferi 
amatori, care au ocupat toate 
cele 10 locuri disponibile pentru 
faza finală. Astfel, pe locul 1 s-a 
clasat directorul tehnic al școlii, 
Ion Cotenescu, iar pe cele urmă
toare maiștrii instructori 
Volcu, M. Vlad, M. Tache, 
Bădan, L. Constantinescu, 
Cringuș, I. Murtaza, N. Bușe, 
Popescu.
• Tn „Raliul lașului" s-au

registrat următoarele rezultate : 
clasa Dacia 1300 (grupa I) : 1.
Balaszi—SaJIn (Cetate Deva), X 
duchi—Bărbulescu (ACR Bacău), 
2. Bodea—Sudu (ITA Alba) ; el. 
Dacia 1300 (grupa a n-a) : 1.
Huțu—Stinică (Nlcolina Iași), 2. 
Coșereanu—Micu (ITA Alba), 3. 
Popa-Popescu (Nicolina lași). 
Clasament general : 1. Balaszi— 
Sajln, 2. Huțu—Stinică, 3. Coșe- 
reenu—Micu ; pe echipe : 1. ITA 
Alba, 2. Cetate Deva 3. Nlcolina 
Iași.
• In zilele de 15—16 iulie se va 

desfășura „Raliul Unirea Trico
lor", pe o distanță de Ml

M.
N. 
A.
E.

In-

km.

I
I
I
I
I
I
I
I

Nu de ieri de azi se discută des
pre subțierea valorică a fondului 
de jucători din fotbalul nostru, 

despre o sărăcie a elemen
telor de vlrf (prin aceasta înțe- 
legind fotbaliști apți atit pentru 
Divizia A, cit și pentru lntîlnirUe 
internaționale ia nivel de club ,i 
loturi reprezentative). Penuria a- ceasta iese .. _ .. -
dență cînd 
angajat In 
continentale 
campionate _ ________ ,
jocuri olimpice), situații cind se
lecționerii, neavind alte soluții, 
se tot Invîrtesc in jurul aceluiași 
nucleu redus de jucători, fie că 
sînt sau nu In formă sportivă la 
ora convocării. In decursul ani
lor am intîlnit, dealtfel, destule 
experiențe de acest gen cind X 
și Y. dacă nu se aflau pe lista 
lui Ștefan Covaci la lotul A 
erau luațl In vizor fie de Cornel 
Drăgușin pentru lotul B sau o- 
limpic, fie de Cornel Simlonescu 
pentru echipa de tineret. Și uite 
așa, pe traseul reprezentative
lor, seiecțlonabilii făceau schim
buri de locuri șl se salutau din 
mers fără să realizeze obiecti
vele de performanță dorite. Și 
ne mai mirăm, atunci, de unde 
attta plictiseală la unii dintre ei, 
de unde acele semne de blazare, 
de unde aerele de .Jucători 
nelnJocust" I

Această sărăcie de valori 
amplificată în timp — axe 
punct de plecare nu numai _ 
rele generale izvorite dm proce
sul selecției și Instruirii (depar
te de cerințele performantei), nu 
numai realele greutăți întâmpi
nate pe alocuri de cluburi șl a- 
sociațil sportive (numărul redus 
de terenuri de antrenament), ei 
șl acea crasă lipsă de interes 
față de schimbul de mfine" al 
fotbalului, IntCnlt la mal toate 
eșaloanele. Pentru a se 
ge de la responsabilități, 
conducători și antrenori de 
buri invocă o mie șl unul 
motive. Ba că „noi sîntem 
de performanță *1 nu avem 
pentru a crește fotbaliști*, ba ea 
Unceț-lnce* dispar elementele do
tate", ba că ^eei mid nu mal au o 
atracție pentru fotbal deoarece 
stnt alte tentații mai marl* etc. 

etc. Dar cd care se vaită nu 
uită să-șl arunce privirile in— 
grădinile vecinilor, acolo unde 
bunii gospodari muncesc de di
mineață plnă seara, eu pasiune 
șl seriozitate, descind eu migală 
jucători pe care, eu timpul, 11 
lansează în circuitul fotbalului. 
Grădinile se numesc : F. C. AR
GEȘ, unde harnicul șl Inimosul 
L. Ianovschi i-a dat pe Stancu, 
Bărbulescu, Radu BL, Cristian, 
Sperlatu, M. Zamfir șl, mal re
cent, pe portari! Istrate șl Nițn, 
ambii de mare perspectivă, șl pe 
atacantul Turcu, care a avut 
deja două prezențe notabHe în 
Divizia A ; UNIVERSITATEA 
CRAIOVA, o productivă pepinie
ră In care antrenori ca Gh. 
Scăeșteanu, N. Opriș șl L Gîr-

sus tra
ta nil 
elu

de 
club 
timp 

ba eă

leșteanu i-au crescut pe Bălăci, 
Donose, Boldici, Cir,u, Lruxiescu, 
Cămătaru, Ungureanu, Negrilă ; 
F.C. CONSTANȚA (nu demult 
importatoare masivă de jucă
tori), unde inimoșii I. Bukoasi 
și A. Munteanu i-au format pe 
foarte tinerii D. Zamfir, Ignat, 
Petcu, Tararacbe, Zahiu II — 
noul val al formației litoralului, 
plin de talent și promisiuni ; 
S. C. BACAU cu reușitele sale — 
Vamanu, Cărpuci, Agachi, Elisei, 
Solomon, Panaite, Antohi, Cuitaru 
— rod al colaborării fructuoase din
tre antrenorii Liceului de fotbal 
și SPORT CLUB (C. Anghel ac he, 
D. Chiriță, M. Radu și P. Gavri- 
lescu); POLITEHNICA IA$I cu 
Florean și Cemescu (antrenori 
N. Gross și M. Birzan), nemai- 
vorbind de productivitatea din 
ultimul deceniu a „grădinilor 
bucureștene" Progresul- Vulcan. 
Rapid și Metalul (acolo unde L 
Stage, N. Gorgorin, FL Știrbei, 
L Costea, N. Mihăllescu, N. Cris- 
teacu, Izon Lazăr) au lucrat cu 
mare dăruire, grădini din 
alte ciuburi din Capitală 
Întreaga țară au... cu^es, 
saț. îr. once anotimp.

Din păcate însă lista 
harnici nu mai continuă, 
roșu Brașov, cândva un 
de tradiție, care i-a dat __ ____
ghei, Anghelml, Cadar, Albu — 
ca să numim doar pe cîțiva din 
„copiii teribili" din orașul de la 
poalele Timpei — a încetat demult 
producția ; Politehnica Timișoara 
amină de ani și ani lansarea e- 
lementelor autohtone ; U.T-A. a 
rămas doar cu frumoasele amin
tiri de pe vremea primei tinereți 
a lui Do mi de, Broșovschi și Ato- 
ddresei ; F.C. Bihor privește cu 
nostalgie tot în urmă : de mai 
bine de 10 ani de Ia Sătznăreanu 
n, n-a mai dat un nume de va
loare incontestabilă ; Jiul, ce să 
mai vorbim — n-a dat nimic ; 
Dinamo, Steaua și Sportul stu
dențesc, în ultimi patru ani, au 
avut o producție foarte slabă, 

nu se pot phnge câ nu au 
condiții bune.

Timpul trece șl ordinea trebuie 
grabnic instaurată in acest com
partiment, al asigurării .schim
bului de miine" al fotbalului. 
Forurile competente, conducătorii 
da cluburi și antrenorii trebuie 
să Înțeleagă eu toții imperativul 
timpului — acela ca toate for,ele 
să fie mobilizate pentru depista
rea și instruirea la parametri de 
performantă a tinerilor jucători. 
Fotbalul nostru are nevoie nu de 
un efort parțial in această ac- 
țiuneț el de unul general in care 
să primeze RESPONSABILITA
TEA, SPIRITUL DE INIȚIATIVA, 
EXIGENTA.

Stefian TRANDAFIRESCU

ACTUALITĂȚI

u

f CALITATIV SUPERIOARĂ, EFICIENTĂ!
Noile grupe de canotoare înce

pătoare sînt acum In grija pro
fesoarelor de educație fizică 
Georgeta Clomirtan șl Ileana Pa
vel, care se declară mulțumite de 
rezultatele bune ale probelor de 
control. Ni s-a părut insă ciudat 
că secția nu are pentru anul a- 
eesla obiective de performanță ! 
Nu dorim să alimentăm o dispu
tă teoretică internă, dar credem 
că argumentului potrivit căruia 
concursul poate naște deprinderi 
greșite ta barcă 1 se poate opu
ne argumentul strict psihologic că 
n ttaăr ținut doar ta antrena
mente (fără întreceri) ar putea a- 
țonge la plictiseală... lată o temă 
potrivită pentru fi așa lîncezta- 
ăul cabinet tehnico-metodic al 
etubului I

Secția de caiac-canoe a făcut 
sDeie trecute dovada capacității 
sale, ocup&nd un onorant loc 3 ta 
eampd©natul republican pe echi
pe, sub conducerea antrenorilor 
Traian Nădășan și Pascu Dordea. 
Doar fetele tacă nu sînt la înăl
țime. Grupa începătoarelor (an
trenor re Doina Barcan) trebuie 
să întețească ritmul pregătirilor 
pentru a ajunge la nivelul cerut.

In sălița reamenajată prin 
munca patriotică a sportivilor, In 
90s. lancului, secția de haltere se 
străduiește să dea mereu noi per
formeri țării. Să nu ne mirăm 
dacă de aid va răsări adversarul 
de temut al proaspătului laureat 
european Ioan Buia — tînărul 
Virgil Docta, sau dacă vor pro
gresa rapid Adrian Plolcșteanu, 
Teodor Popa, Nicolae Antohi sau 
Vasile Cocioran — toți trecuți 
pzln mîinile antrenorilor Ilie 
Iendu și Ion Hortopan. Nu înțe
legem însă de ce — pentru 40 de 
sportivi legitimați, dintre care 
doar jumătate frecventează secția 
ta mod curent — mai era nevoie 
de încă doi antrenori (unul eu 
normă întreagă și tacă unul cu 
plata cu ora î) 7

Sigur că lista întrebărilor ne
plăcute ar putea continua și în 
legătură cu pentatloniștii. De ce 
oare un club care are o secție 
specializată de călărie, cu un ca
dru tehnic calificat (A. Costea) și 
nu prea amplă activitate, mai a- 
vea nevoie pentru pregătirea 
lăreților la pentatlon de alt 
trenor? (Situație similară și

Dar punem 
cerca unele 
zive.

ixinct, pentru * în- 
considerațji conclu-

a

Cheia de boltă

duhului: periormunța

că- 
an-

La

Clubul sportiv Olimpia (preșe
dinte Milial Anghel) obține rezul
tate bune in condițiile arătate. 
Unitatea se poate aricind mîndri 
eu performanțele membrilor săi 
la popice (campioni moodSall), la 
croi (campioane mondiale) sau 
Ia box (un campion european de 
juniori). Dar Întregul palmares al 
clubului nu va 11 strălucitor do
rit atunci etnd va reflecta O 
CREȘTERE ESENȚIALA DE RE
ZULTATE LA RAMURILE PRIO
RITARE menționate mal oua. Un 
riub care — prin excepție — nid 
nu stă sub tensiunea unei secții 
de fotbal (cum se Intimplă prin 
alte părți) trebuie să m concen
treze asupra sarcinilor sal* prin
cipale de Înaltă performanță I 
Dacă în acest scop e nevoie de o 
restructurare, de restrtngerea ra
murilor de activitate — să o fa
că, lăstnd sarcina sportului „de 
plăcere" altor unități, atîtor a- 
soclații sportive bucureștene. 
Pledăm șl noi — In consens cu 
proiectele conducerii clubului — 
pentru o dezvoltare a stadionului 
din cartierul Vitan, care poate 
deveni — eu adăugiri utile — 
centrul vital al clubului. Cu un 
bazin și o săliță de scrimă, com
plexul Olimpia ar putea ajunge 
un admirabil centru national al 
pentatlonului românesc ! Dotarea 
clubului s-ar cădea completată cu 
condiții de refacere șl poate cu o 
barcă cu motor pentru ca spe
cialiștii sporturilor pe apă să nu 
fie nevolțl a-șl urmări elevii șl 
a da indicații— de pe mal I

Cn cadrele bine selecționate 
(trecute prin filtrul necesității, 
dar șl al rezultatelor !), cu efec
tive de sportivi la toate nivelu
rile (Intr-un flux complet, care 
să justifice „producția de perfor
meri"), cu condiții materiale a- 
decvate, cu un volum de muncă 
sporit la nivelul cerințelor in
ternaționale — Olimpia are toate 
șansele de a deveni un club pu
ternic, capabil să contribuie la 
dezvoltarea ascendentă a Întregii 
mișcări sportive românești.

LA FOTBALUL JUCAT
O schimbare calitativă obligatorie

De ani de zile, fotbalul nostru oral qîștigă cel puțin 
jumătate din paitidele pe care le angajează...

Jucăm — se spune — ofensiv.
Jucăm — se spune — spectaculos.
Ne apărăm — se spune — grupat, elastic, In zonă, om 

la om etc.
Jucăm se spune — modern, tehnic.
Jucăm — in vorbe — periculos, eficient.
Pînă la ora meciurilor, nu prea avem (cu rare excep

ții) treabă cu nimeni.„
După meciuri, nimeni nu prea are treabă cu noi...
Pină la ora meciurilor, toată lumea (antrenori, conducă

tori de cluburi, jucători) iți țuguie expresiv buzele fi 
„amenință* suporterii — iertători, înțelegători, dornici 
să creadă vorbele frumoase — că anul acesta s-a ter
minat, anul acesta, gata, „ambasadoarele" fotbalului nostru 
de club nu vor ierta pe nimeni si vor uimi Europa eu 
faptele lor. Care fapte, le cunoaștem. Toamna trecută, no
roc cu echipa cipriotă Olimpiakos Nicosia, scoasă in calea 
craiovenilor de providență, că fără concursul ei „ambasa
doarele" erau măturate in primul făraș...

Ce vrem să spunem acum ?
Vorbe am tot auzit Le știm chiar pe de rost, ca pe 

un vechi refren. Sigur că nu pretindem cluburilor să nu 
mai „ia cuvîntul" Înaintea întrecerilor. Ceea ce le cerem 
Insă — și le pretinde marea masă a iubitorilor fotbalului 
românesc — este să ne arate cum vor lucra, acum, cali
tativ mai bine In procesul de mare răspundere al pre
gătirii noului sezon international Ce vor face nou — după 
atitea experiențe ratate, din care evident trebuiau să în
vețe ceva — pentru a reprezenta ea cinste, așa cum aș
teptăm eu toții, sportul românesc in arena contițicntalâ ?

După multi ani de fotbal oral — conjugat, ce e drept, 
eu măiestrie verbală... — «e așteaptă trecerea la o altă calitate, 
la calitatea faptelor, a fotbalului jucat la nivelul con
dițiilor asigurate acestei discipline (dintotdeauna privile
giate In perimetrul sportului nostru). Cel mai iubit joc 
In tara noastră ne-a servit, la nivelul cluburilor numai 
vorbe. Opinia publică s-a săturat de ele. Așteptăm răs
punsul in fapte al antrenorilor Gh. Constantin, Ilie Oană, 
Florin Halagian, Angelo Niculescn și al elevilor lor. Pri
mul termen, prima „strigare", la 27 septembrie, după manșa 

ț a doua a turului I al cupelor europene. Atunci facem

L
 prima adunare a vorbelor cu faptele.

Înaintea debutului
Ce au spus
anul trecut

a arăta 
de a se

— C.F. 
ell-

Marius POPESCU

IN cupele europene
Ce

anul
GHEORGHE 

(Steaua) : „Nu

spun

acesta

• ECHIPE DE DIVIZIA A 
TURNEE PESTE------------
prima parte a 
serie de echipe 
efectua turnee 
ideea, susțin uti 
după perioada

HOTARE, 
lunii august 
de Divizia A 
peste hotare 

de F.R.F.. 
pregătitoare

IN 
In 
o 

vor
On

___ ________ __________ să 
realizeze o mai bună omogeni
zare) după cum urmează :

STEAUA va pleca in Grecia 
(două jocuri) ; UNIVERSITATEA 
CRAIOVA — In Spania, la un tur
neu organizat de C.F. Barcelona ; 
DINAMO — ta Spania (patru jo
curi) ; SPORTUL STUDENȚESC 
— ta Turcia și Grecia (patru 
jocuri) ; S.C. BACAU în R. D, 
Germană și R.F. Germania (cinci 
jocuri).

• TRAIAN IONESCU, 
NOR LA " “ -----------
expirării 
norului 
care s-a 
bului T 
conducerea tehnică a 
S.C. Bacău a fost numit antre- 

fl

___  ________ r, ANTBE- 
l S.C. BACAU. In urma 

contractului antre- 
D. Nicolae Nlcușor, 

i reîntors In cadrul clu- 
Dinamo București, la 

formației
norul Traian Ionescu. El va 
secondat de Nicolae Vâtafu.

E. JENEI (Steaua): „Jucă
torii mei vor avea o exce
lentă posibilitate de 
In joc ceea ce știu, 
autodepăși".

(Rezultate: Steaua
Barcelona 1—5 și 1—3 
minată).
SATMARJEANU II (Dinamo) 

„Atlt eu cît și colegii mei 
am învățat ceva din greșeli*.

(Rezultate: Dinamo — At
letico Madrid 2—1 și #—î ; 
eliminată).

C. DELIU (Universitatea 
Craiova) : „Echipa va etala 
capacitatea ei maximă".

(Rezultate : Universitatea 
Craiova — Olympiakos Ni- 
oosia 6—1 și 2—0 ; in turul 
II Universitatea Craiova — 
Dinamo Moscova 
>—*, eliminată la 
rea penalty urilor).

T. BONE (AJS.A. 
reș) : „Echipa noastră este 
mai bună decit anul trecut. 
Dacă acest plus este sufi
cient, putem spera in califi
care".

(Rezultate : A.S.A. 
Mureș — A.E.K. Atena 
și t—3 ; eliminată).

•—2 fi 
executa*

Tg. Mu-

Tg.
1—•

CONSTANTIN 
,_______ . „__  cunosc echipa
Monaco, dar faptul că a ciștlgat 
un campionat In lața unor ftxr- 
mațil bine cotate cum sînt Nan
tes, St. Etienne, Bestia etc. spune 
foarte mult. Intrarea mal devre
me in competiție impune o gră
bire a ritmului pregătirilor șl, 
mai cu seamă, stabilirea lotului 
de jucători".

ILIE OANA (Universitatea Cra
iova) : „Un adversar faimos, de 
care nu trebuie Insă să ne spe
riem. E bine că-1 cunoaștem de 
la începutul pregătirilor. Trebuie 
să ne mobilizăm la maximum. 
Sper să jucăm 10—12 meciuri tari 
pînă la partida cu Fortuna".

FLORIN HALAGIAN i-----
teș) : „O formație 
fostă finalistă a C.C.E., 
n-am văzut-o niciodată 
Are un 
rutinat 
Gorski, 
și hpsa 
nostru".

ANGELO NICULESCU 
Timișoara) : „Sîntem singura e- 
chipi care nu-șl știe Încă adver
sarul, așa Incit... Oricum, ar fi 
mal bine să vorbim după jocuri. 
La noi, antrenorii vorbesc mai 
mult înainte și mai puțin după, 
pentru că atunci nu mai sînt... 
mteresanțî. In campionat, Politeh
nica a făcut față cu greu pentru 
a ajunge pe locul S. Nu a avut 
nici adversari foarte puternici și 
nici nu s-a putut întări din 
mers".

(F.C. Ar- 
renumită, 

pe care 
jucînd. 

conducător tehnic foarte 
fi 

Nod
de experiență

priceput : 
trebuie să

Kazimir 
Învingem 
a iotului

(„Poli'

Printre radioamatorii piteșteni

Y07KFA IM DIALOGUL NON-STOP
Zi de marți, după-amiazâ, la 

radioclubul județean din Pitești. 
Ca de obicei, sala de cursuri este 
plină, în laboratorul de construc
ții se lucrează, din camera stației 
colective se aud apelurile opera
torilor, chemări lansate pe calea 
undelor, peste meridianele și 
paralelele pămîntului, spre alți 
sportivi radioamatori: „YO7KFA... 
CQ... CQ... YO7KFA". Adică :
„Apel general ! Aici stația colec
tivă a radioclubului din Pitești... 
Către toate stațiile..."

Cine comută aparatul de radio 
pe benzile de radioamatori va 
auzi, desigur, nu rareori, aceste 
semnale, pentru că ...„sîntem an
grenați într-o intensă activitate 
de emisii și recepții, de legături 
bilaterale cu radioamatori din 
cele mal îndepărtate colțuri ale 
lumii, un dialog non-stop al prie
teniei" — ne spunea Liviu Bucur 
(YO7AQE), șeful radioclubului 
județean.

Sugestiv spus „un dialog al 
prieteniei", în care băieți și fete, 
copii și oameni cu tîmple cărun
te, cucerind tainele electrotehni
cii, fac din ele punți ale priete
niei între oameni. Răsfoim regis-

trul ta care este consemnată 
minuțiozitate, de cîțiva 
cronica vieții cotidiene a 
clubului.
grafice : 
membru
Teanu“... 
cursului 
scurte :

cu 
ani, 

__  radio-
Reproducem notări tele- 
„Inscris cel de-al 200-lea 
al clubului, Luminița 
„Primit rezultatele con- 
republican de 

____ Liviu Bucur și 
Enescu, campioni pe 1976“ ; 
slant in Rotărescu, locul I 
Cupa federației la unde scurte pe 
1977“; „Efectuat legături bilate
rale (de la începutul anului 1978 
pînă in luna mai n.n.) cu 180 de 
țări" ; „Elevii cursului de iniție
re (4o Ia număr) încep pregăti
rile pentru examene. Lector : 
Augustin Preoteasa..." !

în sala de cursuri, cîțiva tineri 
adunați în jurul soților Doina și 
Alexandru Andronescu sînt nu
mai ochi și urechi. Alexandru 
Andronescu este specialist ta au
tomatizări și le vorbește despre 
aplicațiile radioelectronicii ta 
economie. Alții îl ascultă pe 
lng. Iulian Teodorescu (consacrat 
în unde scurte și ultrascurte). 
A lucnat ca specialist în Algeria, 
a stabilit cu moderna sa stație 
legături rarisime și... are ce po

ultra- 
Dan 

„Con
ta

PRIETENIEI
vesti. Toate acestea intră în pro
gramul zilei de club, eum este 
numită, aid, marțea. Dar pentru 
reporter tentantă este și întîlni- 
rea cu impresionanta colecție de 
QSL-uri (cărțile de confirmare a 
legăturilor radio stabilite) — ilus
trate din întreaga lume, cu ima
gini dintre cele mai felurite. De 
la începutul anului au fost pri
mite la Pitești peste 10 000 de a- 
semenea „amintiri". 11 rugăm pe 
Liviu Bucur să ne arate un mo
del din QSL-urile pe care, ei le 
trimit în lume. Și ne încearcă 
o nedumerire : drept ilustrație, 
pe mica bucată de carton este 
prezentat un montai de diplome 
de radioamatori, dar am de 
prost tipărit îneît este mai mult 
o pată informă de culori. Cum 
este posibil așa ceva ? „Le pri
mim de Ia federație" — încearcă 
să se scuze șeful radioclubului. 
Oare nu se găsesc imagini suges
tive din frumusețile patriei, din 
construcțiile socialiste, din viata 
nouă a Piteștiului care să poată 
fi reproduse pe aceste „cărți de 
vizită" ale radioamatorilor ?

Viorel TONCEANU



ROMANIA —CIPRU 3-0
„CUPA GALEA“

Cea de-a doua zi a turneului 
de tenis contind pentru zona 
preliminară F a „Cupei Galea" 
— competiție rezervată tinerilor 
jucători sub 21 de ani — a mar
cat pentru echipa României un 
nou pas spre calificarea în se
mifinala importantei întreceri.

După ce luni tenismanii noștri 
conduceau cu 2—0 echipa Ci
prului, în meciul de ieri după- 
amiază Florin Niță a mai adău
gat o victorie, astfel că la sco
rul de 3—0 românii sînt virtuali 
cîștigători în meciul cu sporti
vii ciprioți. Fiorin Niță a cîști- 
gat în două seturi întîlnirea cu 
D. Karamallakis : 6—1. 6—0. 
după exact 30 de minute de joc.

Practicînd un joc exact, cu 
lovituri puternice de serviciu, 
cu reușite incursiuni la fileu, 
Eduard Pană a dat deplină sa
tisfacție. adăugind și el un punct 
prețios în confruntarea cu te
nismanii iranieni, cei care CU 
doi ani în urmă eliminaseră din 
concurs echipa țării noastre. 
Pană a cîștigat cu 6—1. 6—2 
meciul său cu Abdollah Saleh, 
și astfel România conduce cu 
2—0 în fața reprezentativei Ira
nului.

LA TENIS
O partidă frumoasă și dîrz 

disputată au oferit iranianul 
Yadollah Saleb și cipriotul Ni
kolas Georgallides. Saleh 
ani), o veritabilă speranță, 
cîștigat cu 6—1,
timul meci al
disputat între 
Karamallakis—N. 
(Cipru) și Y. 
Khiltash (Iran), 
cîștigat de perechea iraniană cu 
scorul de 6—3. 4—6. 6—1. 6—0. 
Iranul conduce cu 2—1.

Programul de azi (de la ora 
15) : FI. Niță — A. Saleh. N. 
Georgallides — Ed. Pană și D. 
Karamallakis — Y. Saleh și me
ciul de dublu dintre echipele 
României

(17

8—6. Ul- 
reuniunii s -a 
perechile D. 

Georgallides 
Saleh—Abbas 

care a fost

s.

$i Iranului.
Ion GAVRILESCU 

IONESCU, coresp.

Alte rezultate din .Cupa 
Galea“ : Noua Zeelandâ — Lu
xemburg 2—0. Uruguay — Da
nemarca 2—0, Iugoslavia — Tur
cia 2—0. Finlanda — Polonia 
2—0, Grecia — Belgia 2—0. Un
garia — Monaco 2—1. Portuga
lia — Maroc 3—0. Mexic — Tu
nisia 3—0.

In sala Floreasca

3 VICTORII ALE ECHIPELOR 
ROMÂNEȘTI DE HANDBAL

O reuniune plăcută de hand
bal — cu prilejul căreia au 
putut urmări trei partide — a 
atras numeroși spectatori, ieri 
dupâ-amiază, în tribunele sălii 
Floreasca din Capitală. Au fost 
meciuri amicale internaționale 
de o valoare spectaculară ridi
cată.

Reprezentativa de junioare a 
țării noastre, avind ca adversa
ră echipa R.S.S. Ucrainene, a 
produs o bună impresie in noua 
ei alcătuire, ciștigind detașat 
cu 35—17 (17—8). Citeva hand
baliste, printre care Gaal, Do- 
bre și Palici s-au detașat de 
colegele lor. Handbalistele u- 
crainene au fost partenere va
loroase de întrecere. Printre 
realizatoare: Dobre 7, Gaal,
Andrei și Oanea cile 4 — pen
tru România, respectiv. Butri- 
menko 7, Iarmolenko 3 pentru 
R.S.S. Ucraineană. Au condus 
bine M. Marin și Șt. Șerban.

Al doilea meci al reuniunii a

opus echipele de senioare ale 
București ului și Berlinului Oc
cidental A fost o confruntare 
de bun nivel tehnic, handbalis
tele bucureștence impunindu-se 
cu 19—15 (8—6). la capătul unei 
confruntări care nu le-a ridi
cat probleme. Printre realiza
toare: Iagiru 8 și Mălai 5
(București), respectiv Segieekâ 
5 și Decsin 4 (Berlinul Occiden
tal). Au arbitrat Gh. Dumitres
cu și ȘL Georgescu.

Ultima partidă s-a disputat 
între reprezentativa de seniori 
a Bucureștiului si cea similară 
a Berlinului Occidental, ciști- 
gată cu 32—21 (21—17) de hand- 
baliștii români. Printre marca
tori: Birtalan 11, Grab.vschi C 
(București). Seehasc 11. Becker 
2 (Berlinul Occidental). Au ar
bitrat L Păunescu și Th. Co
rciră. Joi, aceleași echipe vor 
evolua in Sala sporturilor din 
Ploiești.

L Gr.

SPORTIVI ROMANI
INTERNAȚIONALEÎN COMPETIȚII

La Forest Hills a început un 
turneu de tenis, la care parti
cipă 12 jucători împărțiți în 3 
grupe. Ilie Năstase joacă în gru
pa „roșie" alături de Fleming, 
Stockton și Alexander. Cîștigă- 
torii grupelor plus un jucător 
care va avea cele mai bune re
zultate se vor califica în semi
finalele programate simbătă. în 
primele meciuri (grupa „albas
tră") : Gerulaitis — Dent 6—1,

7—6 ; Pecci 
6—1.

Rosewall 6—3,

PE PISTELE DE ATLETISM
A ÎNCEPUT DUBLA INTÎL- 

NIRE DINTRE ECHIPELE 
FINLANDEI ȘI ITALIEI. După 
prima zi, italienii conduc la 
masculin cu 60 —35, iar la fe
minin cu 39—34 puncte. Proba 
de 5 000 m a fost cîștigată de 
Ortis (Italia) in 13:27,9, urmat 
de cunoscutul campion finlan
dez Lasse Vircn în 13:37,0.

ÎN ZIUA A DOUA A CAM
PIONATELOR POLONIEI, care 
au loc la Varșovia, au fost în
registrate următoarele rezultate 
mai importante : masculin : 400 
m — Podlas 46,18 ; 1 500 m — 
Vasilewski 3:42,8; 110 mg — 
Gegel 13,79 ; înălțime — Wszola 
2,20 m ; feminin : 400 
Irena Szewinska 51,49 ; 200 
— Gajewska 21,42 ; 100 m 
Rabsztyn 12,85.

LA OSLO S-A DISPUTAT 
ÎNTÎLNIREA FEMININA DIN
TRE ECHIPELE NORVEGIEI 
ȘI SCOȚIEI. Gazdele au obți
nut victoria cu scorul de 79—73 
puncte. Proba de 800 m a fost 
cîștigată de Grcte Waitz (Nor
vegia) cu timpul de 2:04.1.

CEA DE-A DOUA INTÎL- 
NTRE DINTRE REPREZENTA
TIVELE DE JUNIORI ALE 
U.R.S.S. ȘI S.U.A., desfășurată 
la Donețk. s-a încheiat cu vic
toria tinerilor atieți sovietici, la 
scorul general de 190—163 p.

m ; m
m

PROGRAMUL PRIMELOR MECIURI
DIN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

Iată programul complet al meciurilor din pri
mul tur al cupelor europene la fotbaL Meciul 
preliminar VA. S. Monaco — Steaua este pro
gramat la 16 și 30 august, iar turul I la 13 și 
27 septembrie.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
Real Madrid — Progress Niederkorn (Luxem

burg) ; A.E.K. Atena — F. C. Porto ; Fenerbahce 
Istanbul — P.S.V. Eindhoven ; F. C. Bruges — 
Wisla Cracovia : Vlaznia Skodra (Albania) — 
Austria Viena ; Zbrojovka Brno — L'jpexti Dozsa ; 
F. C. Koln — Akranes (Islanda) : Juventns To
rino — Glasgow Rangers ; Nottingham Forest — 
F. C. Liverpool ; Grasshopper, Zurich — F. C. 
La Valletta ; Haka Valkeakoski (Finlanda) — 
Dinamo Kiev ; F. F. MALMO (SUEDIA) CU ÎN- 
VINGATOAREA MECIULUI PRELIMINAR DIN
TRE A. S. MONACO ȘI STEAUA BUCUREȘTI :

In cadrul unei emisiuni „turoTislon"

ASTÂ-SEARÂ, LA
ÎHMiNÂREA PREMIILOR

llis Balad pleacă
pentrs a prini

OdenseOmonia Nikosia — Bohemians Dublin ; ______
B K (Danemarca) — Lokomotiv Sofia ; Linfield 
Belfast — Liliestrbm S. K. (Norvegia) ; Partizan 
Belgrad — Dynamo Dresda.

CUPA CUPELOR

Sporting Lisabona — Banik Ostrava ; C. F. 
Barcelona cu câștigătoarea cupei U.R.S.S. ; F. H 
Magdeburg — Valur Reykjavik ; Marek Stanke 
Dimitrovo — F. C. Aberdeen ; ciștigătoarea cu
pei Ungariei cu Kalmaar F. F. (Suedia) ; S. K. 
Beveren — Ballymena United (Irlanda de Nord) : 
P.A.O.K. Salonic — Servette Geneva ; FOR
TUNA DUSSELDORF — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA ; Zaglebie Sosnowiec — S. W. 
Innsbruck ; A. Z. 67 Alkmaar — Ipswich 
Town ; Apoel Nicosia — Shamrock Re
vers (Irlanda) ; Rijeka — F. C. Wrexham j 
Intcrnazionale Milano — Florian* La Valletta ; 
Bodo Glimt (Norvegia) — U. S. Luxemburg ; 
ciștigătoarea cupei din Danemarca cu F. C. 
Nancy. Ciștigătoarea ultimei ediții a Cupei Cu
pelor, R.S.C. Anderlecht, se califică direct in 
turul IL

RAVENNA,
„BRAVO ’78“

azi li Italia
jreaiul 3

După cum s-a anunțat _______ ____
televiziunea italiană (R.A.IJ și revista 
Sportivo* din Bologna _ ' _______
.Bravo ’78" pentru cei mai buni fotbaliști euro
peni sub virsta de 24 ani participant! la Cupele 
europene de fotbal, ediția 1977,78

După voturile redacțiilor de sport ale televt- 
ziunilor din diferite țări europene și ale unor 
reviste de sport, clasamentul final al premiului 
a fost următorul : 1. — Jimmy Case (F.C. Liver
pool), 2. — Abdel Krimaux (Bastia) și X — Hie 
Bălăci (Universitatea Craiova). Internaționalul nos
tru, deși n-a susținut decit două etape (4 meciuri) 
in Cupa Cupelor, s-a clasat înaintea unor jucători 
europeni reputați. de aceeași vîrstă, cum «ir.t 
Brandts (P.S.V. Eindhoven). Cabrinl și Tardini 
(Juventus Torino). Antognoni (Fiorentina) (.a.

Festivitatea decernării premiilor, care va fi 
televizată de către rețeaua Eurovision, va avea 
loc astă-seară la Ravenna. Die Bălăci urmează 
să plece azi eu avionul In Italia, pentru a fi 
prezent la înmînarea premiilor.

la timp, Eurovision. 
.Guerin 

au organizat premiul

HBLOCUL",

CUPA U. E. F.A i

Dakla Praga — Lanerossi Vicenza ; Ț.S.K.A.' 
Sofia — F. C. Valencia ; Borussia Monchenglad- 
bach — Sturm Graz ; PANATHINAIKOS ATENA
— F. C. ARGEȘ PITEȘTI ; Athletic Bilbao — 
Ajax Amsterdam ; Everton — Finn Harps (Ir
landa) ; Jeunesse d’Esch (Luxemburg) — Lau
sanne ; Benfica Lisabona — F. C. Nantes : Real 
Gijon — AC. Torino ; Sporting Braga — Hiber
nian La Valletta ; Galatasaray — West Brom
wich Albion ; Dynamo Berlin — Steaua roșia 
Belgrad, B. K. 1903 Copenhaga — Palloseura 
Kuopio (Finlanda) ; F. C. Basel 
fart ; Torpedo Moscova — F. C. Molde (Nor
vegia) ; L F. Elsborg — Racing Strasbourg; 
M.S.V. Duisburg — Lech Poznan ; Standard Lifego
— Dundee United ; Start Kristiansand cu a doua 
echipă anunțată de federația daneză : Arsenal 
Londra — Lokomotive Leipzig ; F. C. Carl Zeiss 
Jena — Lierse S. K. (Belgia) ; Glentoran Belfast
— I.B.V. Vestmannaeyjar (Islanda) ; Twente 
Enschede — Manchester City ; Hibernian Edin- 
bourgh — I.F.K. Norrkoping ; POLITEHNICA TI
MIȘOARA CU A DOUA ECHIPA CARE VA FI 
ANUNȚATĂ DE FEDERAȚIA DIN UNGARIA; 
Pezoporikos Larnaca (Cipru) — SJask Wroclaw ; 
Olympiakos Pireu — Levski Spartak Sofia ; A. G. 
Milan — Lokomotiv Kosice ; Dinamo Tbilisi — 
Napoli ; prima echipă anunțată de federația din 
Ungaria cu Adanaspor (Turcia) : Hajduk Split
— Rapid Viena ; Hertha B.S.C. — Trakia Plovdiv.

V.f.B. Stutt-

Lecțiile nescrise ale „Mundialului"

ORICUM MAI SOLID DECIT „MOZAICUL"TJ

Dîntotdeauna — notorie de so
le cție — formarea „11 “-lor reprezen
tative pe schelotul celor mai valo
roase echipe de duh. decretate 
astfel de campionatele interne, a dat 
rezultate mai bune, comparativ 
alte 
prea 
ciont

__  __  - __ „ - ca 
criterii. Apelînd la exemple na 
îndepărtate ta» timp, este sufi- 
sâ amintim, de pildă, că K

Campioana lumii

19M, Iu World Cup Portugono •- 
praope m identifica cw Benfica, că 
tai 1974, la Weltmaisterscbaft, mUo- 
țfcmatete R.F. Garman lai șl Oacxtei 
•raw alcătuita pa osatura lui Bayam 
MOncha^ și ros poet hr Ajax. toata a- 
cesta selecționata încheind -e«tab- 
tîmplător — respectivele ediții pe po
diumul laureatelor.

■Mi ales, pe acela al omogenitățS 
ansamblului. datorita căreia obținu, 
sa. dealtfel, calificarea ia dauna

formația „mozaic" prin co- 
antrenorului Don Revin,

apoi cu Ron Greenwood, 
care le oferise pe... tavă 

antrenori o echipă do 
F.C. Liverpool, cum nu exista

pe „scheletul"
★

în apropiere de Poznan a luat 
sfîrșit competiția .Cupa Prie
tenia" la caiac-canoe, rezervată 
juniorilor. Pe echipe U.R.S.S. 
a ocupat primul loc cu 121 p, 
urmată de R. D. Germană — 
109 p. Ungaria — 89 p. Polonia 
— 44 p. România — 39 p. Ceho
slovacia — 4 p și Bulgaria 1 p.

★
în prima zi a turneului de 

volei pentru junioare de la Bu
dapesta echipa României a În
vins cu 3—1 (14, 7, —14, 12) 
selecționata Iugoslaviei.

valoros al lui River Plate
In aceeași idee și-au alcătuit echi

pele lor pentru Mundial șl antreno
rii care au putut lucra în timp 
(unii dintre ei, cei din America de 
Sud, chiar în detrimentul competiții
lor interne) și tehnicienii af.ațf ia 
criză de timp (europenii, de regulă), 
tributari campionatelor naționale pe 
care le respectă din convingere sau 
din obligație.

Cesar Menotti a avut. de pildă, 
vreme (patru ani în șir) »ă asam
bleze valori disparate și, cu toate 
acestea, el a ținut să-și construiască 
echipa pe „scheletul* lui River Mo

Po-ta, de unde l-a ales pe FiIIol, 
ssarella, Alonso, Luque >1 Ortiz; un 
portar, un funda ț, un mijloca, ți 
doi înaintați cârora le-a adăugat, la
tre alții, im jucător de valoare.„
universală, pe Kempes, uțor integra
bil In orice moment, lată-l }l pe 
Enze Bearzof recrutind peatrv „ope
rația Mundial" eu »ol puți* de W 
jucători ai Juventusulrri. Formația 
campioană a haltei intrunoa, firește, 
p atributul valorilor Individuale, dar.

AnglioU 
pricii le 
schimbat 
(Anglia 
ambilor 
club, ____ ___ _ ____
in întreaga Europa I).

Cit • fost proaspătă, Squadra 
axxurra a fost cea mal bună 
mație a Mundialului, ciștigind. 
serie, in ,, optimi", inclusiv tai 
Argentinei, care, cum se știe, 
să cucerească trofeul. Alcătuită 
ideea de „bloc*, echipa Italiei ac
ționa in permanența grupat, coerent, 
componențil diferitelor linii sprijini»* 
du-se, suplinindu-se în funcție da 
fază. Un singur lucru n-a prevăzut, 
poate. Enzo Bearzot : că uzura psih»* 
fizică acumulată de „blocul Juve“ pe 
parcursul unui campionat epuizant, 
precum și în dificilele jocuri din 
cupele europene, își va avea scaden
ța la Mundial, tocmai înaintea faze
lor finale. „

fol
ia 

fața 
avM 

ia

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • Rezultate din pe

nultima zl a turneului feminin 
din orașul Yoto : Japonia — 
S.U.A 78—59 (45—37), U.R.S.S. — 
R.P. Chineză 102—62. In ultima 
etapă sint programate meciurile 
U.R.S.S. — S.U.A șl R.P. Chine
ză — Japonia.

CTCLISM a Cea de-a 11-a etapă 
a Turului Franței, Pau—Soulan, 
comportind escaladarea vîrfului 
Tourmalet din munții Pirinel, a 
revenit francezului Mariano Mar
tinez, cronometrat pe distanța de 
161 km în 5h 47:26. In clasamen
tul general se menține lider bel
gianul Bruyere, urmat de Hi
nault (Franța) la 1:05 șl Zoete- 
melk (Olanda) la 1:58. In etapa 
de ieri a abandonat ctștigătorul 
de anul trecut, francezul 
Thevenet.

FOTBAL a In turneul de 
Villeneuve, T-S.K.A Sofia a 
vins cu 2—1 (0—0) pe Bastia.

GIMNASTICĂ • Desfășurat 
Jena, campionatul masculin 
R.D. Germane s-a Încheiat

Brueckner, 
totalizat la individual

de 
dr-

B.
la 

to
la 
al 

cu
Victoria Iul Roland 
care a 
compus 109,850 p. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Ralph Baert- 
hel — 108,200 p șl Lutz Mack — 
107.675 p.

HOCHEI a în cadrul competi
ției internaționale de la Fussen 
pentru „Cupa Taxis", Ev. Fiissen

a terminat ia egalitate 4—< (1—1, 
1—I. 1—3) cu Ev. Innsbruck.

MOTO • ..Marele premiu 
Ia Farielgh", desfășurat pe 
cuitul de la Trawbndge, a fost
cîștigat de americanul Brad 
Lackey (,.Honda“>. In clasamen
tul general, după desfășurarea a- 
cestel probe, pe primul loc se 
menține finlandezul Heikld Mik- 
kola cu 222 p.

șah . La Pasadena s-a În
cheiat campionatul masculin al 
S.U.A. In acest an titlul de cam
pion a revenit Iul Liubomir Ava- 
le, un tin ir jucător din Washing
ton, care a totalizat 1» p. 
locurile următoare s-au i 
James Tarjan - I p șl 
Ovich — 8 p. Cunoscutul jucător 
Byrne a ocupat locul 5 cu 7S P- 
• După 8 runde, in turneul in
ternațional de la Pernik (Bulga
ria), In fruntea clasamentului se 
află maestrul român Mihal Șu- 
bă, cu 6 puncte, urmat de Zeit
lin (U.R.S.S.) — 5,5 puncte. In 
runda a 8-a. Șubă l-a învins pe 
iugoslavul Bielața.

TENIS • La Gstaad au Înce
put campionatele internaționale 
de tenis ale Elveției. In primul 
joc, Guillermo Vilas l-a eliminat 
cu 8—4, 6—4 pe Georges Govern 
Alte rezultate : Borowiak — Cau- 
jolle 6—1, 6—2, Projoux — Alva
rez 6-3. 6—3.

Pe 
clasat 
Sham

H. Schon i-a refuzat
Antrenorii care au prezentat forme

le de echipe „mozaic* au fost dee- 
tul de numeroși, dar.^ nefericiți. 
Helmuth Schon, de pildă, cel care, 
îa trecut, apelase la „blocid* Iul 
Bayeni Munchen, n-a avut de astă- 
dată încredere le potențialul kd 
F.G Koln, echipe care anul acesta 
ciștigose și campionatul și Gjpa 
r2f. Gertuarva. Nu l-a oco'dat credit 
nfd Borussiei Monchenglodbach. foe- 
tă deținătoare a ti ti ui ui, formație de 
la care a selecționat doar pe Vogts 
tpe BonhoL Aduni nd jucători de 

mai multe echipe, H. Șchăe a 
făcut o socoteală greșită. întrucît a- 
ceștia, luați fiecare în parte, nu re- 
prezentaw valori certe, de talia celor

des 
__ _ cam- 
i negol, os- 
mulțumitor, 
„cărții de

folosite cw patru ani în urma, 
cum Schon a schimbat foarte 
formula atacului, randamentul 
pioanei mondiale a fost 
citind intre modest șl 
niciodată insa pe măsura 
vizită*.

Avem, apoi, exemplul 
Cîte speranțe nu fuseseră 
această echipă, mai ales 
neui european* I le Argentina, insă, 
formația Iul Claudio Coutinho na 
ne-a apărut ca un „11“ omogen ; 
alcătuită dta» jucători aparțlnînd unui 
număr de opt echipe, BrazHla a o- 
vut cursivitate în joc, tai general, 
doar pînă In opnopierea „1ă“-lui ad
vers ; dincolo, ta» „zona adevărului*, 
jucătorii îndrăzneau mol puțin. «• 
sincronlzow anevoie, intrucît, cum se 
vede, ne ee cunoșteau Îndeajuns. 
Locui trei, obținut de echipa Brazi* 
11 el. nu avea s-o scutească de critlcL

Braziliei, 
investite ta» 

după

creditul lui F. C. Koln
Cele mai multe ți mai ascuțite se 
refereau la lipsa de inspirație a a* 
Veno* ului Claudio Coutinho în alcă
tuirea formației. „Chiar și la acest 
„bronz", deloc onorant pentru fot
balul nostra, obținut pe pâmint sud* 
american, se scria după Mundial i« 
presa braziliană, Coutinho are mo* 
rite moi puține. In partea a doua a 
întrecerii, el a alcătuit echipa mal 
mult după inspirația ziariștilor cura 
ii ceruseră să-i introducă neîntîrzlat 
pe Roberto, Mendonca, Nelinho și 
Rodriguez Neta*.

Slujind, in egală măsură, ideea 
de coeziune sufletească și tehnico* 
tactică, selecția pe schelet de echipă 
de club — întrunind, firește, și atri
butul valorii - a dat, de regulă, ra
zul ta te superioare. Cu atit mai mult 
in fotbalul actual în care angaja* 
meritul total (cu sau fără minge, în 
scopul îndeplinirii sarcinilor duble) 
reclamă un perfect ECHILIBRU FUNC
ȚIONAL ; in baza unității de cupluri, 
tandemuri, linii, conducînd, final
mente, la omogenitatea ansamblului.

Este, desigur, aceasta o lecție ne
scrisă ...........
muhe 
balul 
5' 
Ț1A PENTRU ,.11“-LE REPREZENTATIVI 
carențe înregistrate, ne amintim, ia 
campaniile de toamnă șl de primă
vară ale tricolorilor și care reana li
za te și îndreptate în forul de specia
litate al F.R.F, pot preîntimpina alte 
neplăceri ta» stagiunea internațională* 
oficială de toamnă care, iată, se 
apropie...

Gheorghe NICOLAESCU

a Mundialului argentinian, ia 
situații valabilă și pentru foă- 
nostru, subminat de carențe 
importantul capitol — SELEC-


