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Gheorghe Berceanu din nou pe saltea ? Da, dar de data aceasta 
demonstrind elevilor săi ruperea „podului* Foto : Vasile BAGEAC

Cu puțină vreme in urmă, un 
luptător român incinta cu evo
luțiile sale spectatorii de pe di
ferite meridiane ale globului. 
Reacțiile sale surprinzătoare, 
îndemânarea și inteligența cu 
care conducea lupta pe saltea 
i-au adus stima și simpatia iu
bitorilor acestui sport, primind 
in același timp aprecieri deose
bit de favorabile din partea tu
turor specialiștilor. Luptătorul 
român Gheorghe Berceanu — 
el fiind subiectul reportajului de 
față — a figurat multă vreme 
pe primul loc în clasamentele 
mondiale alcătuite de specialiștii 
diferitelor țări ale lumii. Triplu 
campion european, dublu cam
pion mondial, campion mondial 
universitar, campion olimpic — 
iată numai citeva din perfor
manțele pe care le-a realizat 
micul luptător provenit de pc 
meleaguri oltene. Acest lanț de 
succese a făcut din sportivul 
clubului Steaua unul dintre cei 
mai mari performeri ai lumii.

Anul trecut, maestrul emerit 
al sportului Gheorghe Bercea-

VOLEIBALISTELE JUNIOARE 
ÎNVINGĂTOARE CU 3-0 

IN MECIUL CU' UNGARIA
BUDAPESTA, 13 (Agcrpres). 

Au continuat meciurile din ca
drul competiției internaționale 
de volei (junioare) pentru 
„Cupa Lehel". Echipa României 
a obținut victoria cu 3—0 (6, 
13. 6) în întîlnirea cu formația 
Ungariei. Alte rezultate : Iugo
slavia — Polonia 3—2 ; Ceho
slovacia — Bulgaria 3—0 ; R. D. 
Germană — K. F. Germa
nia 3—1.

nu a absolvit cursurile I.E.F.S., 
devenind profesor de educație 
fizică. In același an, în luna de
cembrie, el a apărut în ultimul 
său concurs, apari nd culorile 
clubului in care s-a consacrat — 
Steaua — in turneul final al 
Diviziei. în toate partidele sus
ținute cu acel prilej el a ob
ținut numai victorii categorice, 
după care a comunicat antre
norului si conducerii clubului in
tenția sa de a se retrage din

Mihai TRANCĂ
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BRAlLA, 13 (prin telefon), 
într-o excelentă organizare, 
participanții la cel de al 8-lea 
campionat balcanic de natație 
al juniorilor au inaugurat joi 
frumosul complex sportiv nau
tic din bătrinul oraș dunărean. 
Spre satisfacția numeroșilor 
spectatori, sportivii români, dar 
in special inotătoarele. au o- 
ferit o bună prestație celor 
prezenți, aducind culorilor pa
triei patru titluri balcanice. 
Mult aplaudate au fost victo
riile tinerelor bucureștence Ma
ria Măglașu (100 m liber) și 
Daniela Pantelimon (100 m flu
ture), care au cîștigat probele 
cu noi recorduri personale și 
au suplinit cu brio absența lui 
Irinel Pănulescu — care la an-

SUCCESE CATEGORICE 
ALE TENISMANILOR ROMÂNI

ÎN „CUPA GALEA"
Ultima zi a competiției de te

nis pe echipe „Cupa Galea" s-a 
încheiat cu o dublă victorie a 
reprezentativei noastre : 5—0 cu 
Iran și 5—0 cu Cipru. Rezultate 
pentru care sportivii români au 
muncit cu seriozitate la antre
namente, meritul fiind deopo
trivă al tenismanilor Eduard 
Pană, Florin Niță. Liviu Man
ca? și Laurențiu Bucur, ca și 
al antrenorului Vasile Serester. 
Tînăra echipă va avea în con
tinuare o misiune mult mai 
grea, urmînd să-i întâlnească, 
în zona semifinală de la Ma- 
rianske Lazne, pe redutabilii 
tenismani cehoslovaci.

Joi după-amiază, pe o căldu
ră tropicală, am asistat la una 
dintre cele mai frumoase parti
de. Deși fără miză, întrucît 
„conturile“ erau încheiate, me-

ciul lui Eduard Pană cu ira
nianul Yadollah Saleh a fost de 
un bun nivel. Tînărul jucător 
iranian a răsturnat de nenumă
rate ori situația care îi era de
favorabilă, câștigând primul set 
cînd puțini se mai așteptau. El 
nu a mai rezistat, însă, in cel 
decisiv, Pană fiind stăpin pe si
tuație de la început și pină la 
sfirșit. Rezultat final : Pană — 
Saleh 4—6, 7—5, 6—0. O plă
cută surpriză ne-a oferit Liviu 
Mancaș care l-a întrecut cu 6—0, 
6—1 pe cipriotul Nikos Geor- 
gallides. întîlnirea dintre A. 
Saleh — D. Karamallakis s-a 
încheiat cu 6—3, 6—2 în favoa
rea primului. Rezultat final : 
Iran — Cipru 4—1. Clasament 
final : 1. ROMANIA, 2, Iran. 3- 
Cipru.

trenamentele de joi a parcurs 
10 km. Recordmena noastră a 
ținut, insă, să fie prezentă in 
cursa de ștafetă, pe care a 
dus-o spre victorie, realizând în 
schimbul său 60,30.

Foarte frumoasă a fost și e- 
voluția săritorilor români de la 
trambulină. Dan Oprean și Cor
nel Pop, care s-au situat în a- 
ceastă ordine pe primele locuri. 
De notat valoarea ridicată a 
înotătorilor bulgari, ca și ma
rea surpriză a zilei furnizată 
de sportivul turc Sabri Ozun, 
învingător la 100 m fluture,

REZULTATE TEHNICE: 100 
m liber (f): 1. Maria Măglașu 
(R) 61.93, 2. V. Separovici (I) 
62,40, 3. O. Mladin (R) 63,53; 
100 m liber (b) : 1. P. Kocionov 
(B) 56.79, 2. M. Dopsaj (I) 57,43, 
3. H. Noncev (B) 57,64... 6. C. 
Drăgan (R) 59,55... 8. S. Plev 
(R) 60,67 ; 200 m bras (f): 1. 
Maja Rodiei (I) 2:45,99 (rec. 
bale.) 2. T. Bogomilova (B) 
2:47,68 (rec.) 3. S. Dobreva (B) 
2:49.90, 4. C. Seidl (R) 2:50,29, 
5. M. Toth (R) 2:57,60; 200 m 
bras (b): 1. P. Manolov (B) 
2:34,60, 2. A. Brlic (I) 2:38,67, 
3. O Cocenescu (R) 2:38,70, 4. 
A. Toth (R) 2:39,39; 100 m flu
ture (f): 1. Daniela Pantelimon

Adrian VASIUU
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LA POLO AU ÎNVINS 
FAVORITII

La bazinul Dinamo din Capi
tală. meciurile inugurale ale 
întrecerii la polo au opus pe 
protagonistele competiției, re
prezentativele Iugoslaviei (de 5 
°ri campioană balcanică) și 
României (de 2 ori ciștigătoare 
a titlului) unor formații mal 
slab cotate. Sportivii iugoslavi 
au învins echipa Turciei cu 
15—3 (3—1, 2—1, 4—1, 6—0). Au 
inserts : Vuleviiiei, Africî, Be
ției, Bojici cite 3, Pecurica 2, 
Filipoviei 1. respectiv Suhan, 
Huseyno și Babri cite 1. Au ar
bitrat I. Vladimirov (Bulgaria) 
și R. Silha (România).

Selecționata României a avut 
o adversară mai tenace — for
mația Greciei — pe care a de
pășit-o. totuși, la un scor ca
tegoric : 8—2 (2—0. 3—2. 1—0, 
2—0). Poloiștii români, mai buni 
tehnicieni și înotători, au avut 
multe situații favorabile, dar 
uneori au șutat la poartă din 
poziții neindicate, ratînd și fa- 
cilitînd formației Greciei lan
sarea de contraatacuri. Au în
scris : Ciobăni uc 3, E. Ionescu 
2, Colceriu, Niță, Selejean, cite 
1, respectiv Hatsiapostolos 2. Au 
arbitrat V. Safronov (U.R.S.S.) 
și P. Didici (Iugoslavia).

Programul de azi : de Ia ora 
10 : Iugoslavia — Bulgaria. 
Grecia — Turcia : de Ia ora 18 : 
Bulgaria — Grecia, România — 
Turcia.

D. STĂNCULESCU

GIMNASTICA LA LOCUL DE PRODUCȚIE 
CONTRIBUIE LA ÎNTĂRIREA 

SĂNĂTĂȚII Șl PUTERII DE MUNCĂ 
(Sau efectele unor acțiuni care costă doar... inițiativă!)

TINERI INALȚI Șl ROBUȘTI, 
SPORTUL DE PERFORMANȚĂ VĂ AȘTEAPTĂ! 
Simbătă se incheie prima etapă a amplei acțiuni de selecție

In ultimul timp, la nume
roase unități industriale din 
Capitală și din țară s-au fă
cut studii interesante privind 
eficiența practicării gimnasticii 
la locul de muncă. S-a de
monstrat. pe criterii absolut ști
ințifice. că o repriză de 5—7 
minute de exerciții fizice a- 
decvate contribuie la menține-

care practică sistematic gim
nastica la locul de muncă.

NUMĂRUL CONCEDIILOR 
MEDICALE S-A REDUS 

SIMȚITOR

Un colectiv de cadre didac
tice de specialitate — printre

Continuă, în ritm tot mai intens și cu rezultate din ce în ce mai 
palpabile, ceea ce lumea sportului a incetput să numească „bătălia 
pentru giganți". Cu mijloace variate, adesea cu ingenioase acțiuni 
propagandistice, „răscolind" mase largi de tineri — activiștii 
sportivi .s-au antrenat cu entuziasm în campania de depis
tare a elementelor care — înainte chiar de a-și dovedi talentul — 
prezintă trăsături naturale tipice pentru sportul de inaltă per
formanță. Alăturat, vă prezentăm noi relatări ale redactorilor și 
corespondenților noștri despre mersul vastei acțiuni de mare im
portanță pentru sportul nostru.

ARAD: IN CAUTAREA UNUI 
ALT ROMAN CODREANU

Județul care a dat țării pe 
Roman Codreanu, campionul eu
ropean de lupte la categoria 
supergrea, s-a grăbit să depis
teze elemente asemănătoare, de 
excepție, pentru sportul româ
nesc de performanță. După in
structajul efectuat la 1 iuiie 
cu toți specialiștii, cu respon
sabilii sportivi din municipiul 
Arad și satele județului, s-au 
format 52 de comisii care au 
și trecut la lucru. „Avînd o 
oarecare experiență în acest 
sens — ne spunea prof. Eu
gen Budișan, prim-vicepre- 
ședinte al C.J.E.F.S. Arad — 
ne propunem să găsim alte ele
mente bine dotate, care — cu 
ajutorul specialiștilor noștri — 
să ajungă in timpul cel mai 
scurt in Ioturile naționale. E- 
xemplul cel mai edificator în 
acest sens ni-1 oferă sportiva 
Valeria Răceală, de la U.T.A., 
care, descoperită cu un an în 
nrmă, este acum componentă a 
lotului national de canotaj".

Primele acțiuni de acest gen 
au fost întreprinse tot de oa
menii care s-au remarcat și în 
trecut în depistarea și crește
rea elementelor tinere, va-’ 
loroase. Astfel, președintele 
Clubului sportiv orășenesc Arad. 
Ștefan Ziegler, însoțit de an
trenorii de lupte Mihai Ghesne- 
ler și Pavel Sfiriială au vizitat 
zilele trecute Liceul de con
strucții nr. 2 și au selecționat 
— din circa 500 de candidați la 
examenul de admitere — 25 de 
tineri, din care 3 au calități 
deosebite, ei provenind, ase-

BIHOR: BOXERII,
Primele acțiuni au fost în

treprinse în cadrul clubului 
sportiv „Crișul" și a Clubului 
sportiv școlar Oradea. Dintre 
numeroșii tineri trecuți prin 
„filtru", citiva — chiar dacă 
n-au corespuns integral hare
murilor, dar prezentau garanții 
de creștere — au și fost te

menea lui Codreanu. din satele 
județului. Este vorba de Iosif 
Lazăr din Socodor, Tiberiu 
Otves din Satu Nou și Gheor
ghe Nicoară din Virfurile. In 
cursul acestei acțiuni ei au pri
mit un sprijin deosebit din par
tea directorului școlii. Iosif 
Czekledi, ca și a profesorilor 
de sport Iancu Ciubotaru. Liviu 
Gcorgevici și Georgeta Sabâu.

„Deși sint la începutul ac
țiunii — afirma profesoara Vic
toria Puiu — cei de la U.T.A., 
verificind pe loti locatarii că
minului de nefamiliști, precum 
și pe tinerii care au dat exa
men de admitere la Liceul me
canic nr. 1 și la Liceul textil, 
au retinut citeva elemente do
tate și pe care s-au gîndit să 
le îndrume spre sporturile nau
tice". Iată numele celor aleși : 
Alois Weill (17 ani, 1.94 m). 
Adriana Teodor (18 ani. 1,80 m). 
Maria Duță (17 ani, 1,79 m). Oc
tavian Florea (17 ani. 1.85 m) 
și Heinrich Norbert (17 ani. 
1,92 m).

Acțiunea continuă la U.T.A.. 
iar in zilele următoare vor fi 
trecute prin „filtru* muncitoa
rele de la Teba.

loan IOANA — corosp.

DIN NOU PRIMII
ținuți pentru secția de box a 
clubului „Crișul". Antrenorii de 
aici, Tiberiu Acs și Iosif Knecht, 
ne-au și semnalat citeva ele
mente de perspectivă : Adrian 
Toth (1.84 m, 69 kg. 17 ani) —

In multe dintre locurile de muncă de la Ministerul Transporturi
lor ji Telecomunicațiilor, această imagine a devenit obișnuită, ea 

repetindu-se zilnic, la ora 10,55

(Continuare in pag. 2—3)

rea și întărirea sănătății și pu
terii de muncă, la înlăturarea 
stării de oboseală a mușchilor 
mai intens utilizați, la scoa
terea din inerție, am putea 
spune, a acelor grupe muscu
lare care. în cazul activității u- 
mane la un anumit proces de
venit stereotip, sint mal puțin 
solicitate în procesul creator 
din producție.

Mai mult, s-a constatat — 
în baza unor statistici riguros 
întocmite — o creștere nu nu
mai a indicelui de sănătate, 
ci și a randamentului in pro
ducție, La grupe de muncitori

care conf. univ. Marin Bîrjega, 
de la I.E.F.S., unul dintre pe
dagogii ce a experimentat timp 
îndelungat efectele gimnasticii 
asupra organismului muncitori
lor —, cadre medicale și eco
nomiști a întocmit un studiu» 
pe bază de observații minu
țioase și analize de laborator- 
alegîndu-și ca subiecți oameni 
ai muncii de la cunoscuta uni
tate industrială bucureșteani.

Ion GAVRILESCU 
Modesto FERRARINl 1

(Continuare in pag. 1—3)



Dnpâ meciul feminin de lift România — iugoslavia

DUPĂ MODELUL „EUROPENELOR
x Simbătă și duminică pe Sta
dionul Republicii va avea loc 
campionatul republican la pro
be combinate (decatlon și pen
tatlon) contind pentru „Daeia- 
dă“. întrecerile preced cu cîte
va zile finalele campionatelor 
naționale și ale „Dacladei" la 
seniori, competiția cea mai im
portantă a atletismului nostra 
în acest an, de la care se aș
teaptă obținerea unor rezultate 
de o valoare cit mai ridicată. 
Campionatele naționale din 
21—23 iulie vor însemna și o 
trecere în revistă a potențialu-

lui atleților noștri înaintea Jocu
rilor Balcanice și a campiona
telor europene.

în perspectiva „europenelor", 
la campionatele țării, la unele 
probe. se va participa după for
mula întrecerilor de la Praga. 
In acest sens, vor avea loc, în 
dimineața fiecărei zile de con
curs, dispute de calificare pentru 
care au fost stabilite următoa
rele standardul! : înălțime 2,02 
m B și 1,65 m F. prăjină 4,30 
m, lungime 7,20 m B și 5,80 m 
F, triplu 14,80 m, greutate 14,50

B și 13,50 m F, disc 45.00 
și 45 00 m F. suliță 63.00 
și 45,00 m F, ciocan 53,00 
aceeași idee au fost făcute 
unele modificări ale progra-

ni 
m 
m.

Primii campioni de juniori la velodrom:
I. GRIGORE (Voința) Șl G. FLOREA (Olimpia)

Incepind de luni, velodromul 
Dinamo găzduiește campionatele 
naționale de pistă rezervate ju
niorilor. In primele trei zile de 
Întreceri au fost decernate tit
lurile de campioni la proba de 
viteză și la urmărire individuală. 
Întreceri disputate cu o dîrzenie 
care a impresionat plăcut. Astfel, 
la proba de viteză, la semifina
le și apoi la finalele pentru locu
rile 3—1 și 1—2 a trebuit să se 
programeze ți o a treia manșă, 
lntrucît după primele două, fie
care dintre combatanți aveau la 
activ cite o victorie. In plus, În
trecerile de campionat la aceas
tă probă s-au soldat cu surprize. 
Toată lumea sconta Intr-un suc
ces net al talentatului reprezen
tant al clubului Olimpia. D, A- 
lexandru, dar el s-a clasat (după 
trei manșe) pe locul... 3, titlul 
de campion revenindu-i lui I. 
Grigore. de la Voința București. 
L Grigore (15 ani) este un aler
gător de fond, unde a șl obți
nut rezultate Încurajatoare. In 
„Cupa Orașelor* din acest an el 
ocupă, pînă In prezent, un me-

rituos loc 5. Iată clasamentul la 
viteză : 1. L Grigore (Voința), 2. 
P. Mi tu (C.S.S. II), 3. D. Alexan
dru (Olimpia), ‘ 
ua).

La urmărire 
de campion 

Florea (Olimpia) 
pentru locurile 1—2 Florea s-a 
clasat pe locul secund. După 
disputarea finalei, antrenorul O- 
limpiei a depus o contestație 
prin care sesizează că FI. Coman 

de la C.S.Ș. 1, cîștigătorul probei, 
a fost ținut la start de mecani
cul secției sale ți nu de un arbi
tru. așa cum prevede regulamen
tul. Juriul de arbitri, dînd curs 
contestației, a hotărit resJergarea

- - - - - - i.
ci-
a-

4. M. Prună (Stea-

individuală, titlul 
a revenit lui 

deși In finala 
1—2 Florea 

locul secund. 1

G.

probei, fapt cu care. Insă, 
Stoica, antrenorul secției de 
elism a C.S.S. 1 
cord. Așa ci...

Clasament : 1. 
limpia). 2:43,4, 
(C.S.Ș. 1), 3. FI. Lăutaru (C.S.Ș. 1). 
4. P. Mitu (C.S.S.II). Campiona
tele continuă.

Gheorghe ȘTEFANESCU

DU

G.
1.

a fost de
Florea LO-
FI. Coman

4 FRUMOASE VICTORII
(Urmare din pag. I)

(R) 67,68, 2. M. Valcova (B) 
69,35, 3. S. Rousaki (G) 69,78... 
5. O. Mihăilă (R) 70,39; 100 m 
fluture (b): 1. S. Ozun (T) 
61,14 (rec. bale.) 2, D. Vociko 
(I) 61,23, 3. C. Ianev (B) 61,95... 
L. Balint (R) 64,24 ; 4 X 100 m 
liber (f): 1. România 4:11,17 
(rec. bale.) 2. Iugoslavia 4:18,22, 
3. Grecia 4:19,30; 4 X 200 m 
liber (b): 1. Bulgaria 8:29,14, 2.

Iugoslavia 8:33,15, 3. România 
8:36,57.

CLASAMENTE DUPĂ PRIMA 
ZI, fete: 1. România 55, 2. Iu
goslavia 42, 3. Bulgaria 39,
4. Grecia 27, 5. Turcia 10; bă
ieți: 1. Bulgaria 56. 2. Iugosla
via 45. 3. România 28. 4. Tur
cia 27, 5. Grecia 15. Sărituri de 
la trambulină băieți: 1. Dan O- 
prean (R) 358,15, 2. C. Pop (R) 
344.40. 3. B. Rankov (B) 301,40 
întrecerile continuă.

TINERI INALȚI Șl
(Urmare din pag. 1)

elev la Grupul școlar Oradea ; 
Marius Călugăr (1,85 m. 80 kg. 
18 ani) — elev la Grupul șco
lar C.F.R. ; Cristian Lucian 
(1,83 m, 74 kg, 17 ani) — elev 
la Grupul școlar 12 Oradea.

Pînă la sfirșitul acestei săp-

ROBUȘTI, SPORTUL
tămîni erau prevăzute acțiuni 
de selecție la întreprinderea 
„înfrățirea* și I.F.E.T. din Be- 
iuș. la fabrica de confecții și 
intreprinderea de Încălțăminte 
„Bihoreana* din Marghita. pre
cum și la Liceul agro-alimentar 
din Salonta.

Uit GHIȘA, coresp.

TIMIȘ SIMPLITATE Șl RAPIDITATE
După cum ne mărturisea 

prof. Adrian Damța, pre
ședintele Comisiei județene 
de organizare si coordonare a 
acțiunii, această amplă campa
nie a fost viu apreciată de ac
tiviștii sportivi (antrenori, pro
fesori de educație fizică, medici, 
instructori) mai ales pentru 
simplitatea tehnicii și rapidita
tea acțiunii.

După constituirea Comisiei 
(din care fac parte, printre alții, 
inspectorul școlar Ion Jurcbescu, 
secretarul Comitetului județean 
U.T.C., Ion Erțigan. reprezen
tantul organizației de pionieri, 
Dan Dosan), a avut loc instrui
rea președinților și secretarilor 
celor 86 consilii comunale, a 

asociațiilor sportivesecretarilor

din școli, facultăți. întreprin
deri sau instituții. Toți activiștii 
C.J.E.F.S. Timiș s-au deplasat, 
in același scop, in zonele de 
care răspund.

în urma primelor sondaje c- 
fectuate. s-au 
vojdia — doi 
inalți de 1,94 
Jimbo lia — 3 
iar la Buziaș 
o fată, eu date caracteristice 
care-i îndreptățesc să aspire la 
sportul de tnaltâ performantă.

Acțiunea este popularizată și 
in unitățile agricole din județ 
și există certitudinea că acti
viștii sportivi i-au Înțeles sem
nificația.

Petre ARCAN, coresp.

depistat, la Gă- 
băieți de 17 ani 

si 1.97 m ; la 
băieți și o fată. 
— doi băieți și

Pe urmele unei scrisori:

NICI UN PRILEJ NU TREBUIE PIERDUT!
tînărulNe scrie

Sabin Tordai din 
mărel (str. Gării 
Satu Mare, declarîndu-se 
ritor să practice sport de 
formanță sub îndrumarea 
antrenor calificat. Scrisoarea 
sa este inspirată de articolele 
noastre despre vasta acțiune de 
depistare a elementelor talen
tate, cu gabarit mare, întru

de 21 de ani 
comuna 
nr. 391).

Săt- 
jud. 
do- 

per- 
unui

cit corespondentul nostru nu 
menționează Înălțimea și greu
tatea, presupunem totuși că el 
se Încadrează in normele acțiu
nii și-i sugerăm să se adreseze 
asociației sportive celei mai a- 
propiate de domiciliul său. De 
asemenea, semnalăm cazul Co
misiei județene din Satu Mare. 
Nici un prilej nu trebuie pier
dut I

GORJ: TINERI „CARE PROMIT" DIN ARCANI,
CIUPERCENI, POLOVRACI, ALINTEȘTI...

Din Tg. Jiu ne-a răs
puns Ion Corlan, secretar 
al C.J.E.F.S. Gorj : „Res- 
pectind indicațiile Comisiei 
centrale de organizare a com-

petiției sportive naționale _Da- 
ciada", am convocat președinții 
consiliilor pentru educație fi
zică și sport din comune, orașe 
și din municipiul Tg. Jiu. din

m 
B 
B 
în 
și 
muflui de concurs. Iată aceste 
probe și datele noi de desfășu
rare : 800 m F (serii vineri ora 
17.45. finala simbătă ora 18,25), 
1500 m F (serii simbătă ora 
9,50. finala duminică ora 17,30), 
3 000 m F (finala vineri ora 
17,40). suliță F (calificări vineri 
ora 9.00. finala simbătă ora 
17.00), lungime F (calificări vi
neri ora 17,00, finala smbătă 
ora 17,00), disc F (calificări 
simbătă ora 10,15, finala dumi
nică ora 18,15), triplusadt (ca
lificări vineri ora 9,00, finala 
simbătă ora 18,15).

La întreceri va mai lua parte 
atleta italiană Gabriela Dorio 
(300 m) și a fost invitată_cam- 
pioana norvegiană Grele
• La sfirșitul acestei 

mini, echipele de juniori 
moare ale țării noastre 
eipă. la Debrețin, la un 
ghiular cu echipele Poloniei și 
Ungariei.

Waitz. 
săptă- 
și ju- 
parti- 
triun-

LA JUNIOARE, DOAR 0 MUTARE BUNĂ 
CARE NU A FOST DE AJUNS!

1

în contrast cu excelentul re
zultat al senioarelor (învin
gătoare cu 14—9) la meciul 
feminin de șah România — Iu
goslavia, evoluția junioarelor 
noastre a fost foarte slabă în 
această întîlnire. Ele au fost 
întrecute cu 5’/t—2*/j. pierzînd 
3 din cele 4 tururi ale meciu
lui, rezultatele directe fiind 
următoarele : Hie — Cejici 
l’/i—î*/i și Cârmacin — B. Stad
ler 1—3.

De la început trebuie arătat 
că formația oaspetelor era (te
oretic, cel puțin) mai puternică 
decit a noastră, avind o medie 
Elo de 2012 puncte, față de 
1957 ale româncelor. Dar, și în 
condițiile acestei diferențe, ju
nioarele noastre au câștigat 
primul tur cu 2—0, avans care 
putea fi decisiv pentru soarta 
intilnirii. Din păcate, insă, acest 
succes a avut darul să le de
conecteze prematur pe jucă
toare. să le împingă la falsa 
concluzie că meciul va fi ușor

TURNEUL DE BOX DE LA PLOIEȘTI
Partide de bun nivel tehnic și spectacular
In cea de a doua reuniune a 

turneului de selecție de la Plo
iești s-au disputat ÎS meciuri, la 
sașe categorii de greutate. De 
data aceasta, partidele au fost 
de nivel tehnic și spectacular 
mai bun, evidențiindu-se in spe
cial „semiușorii- I. Geica (Met 
Sadu) — N. Dobrițoiu (Met Rm. 
Vîlcea), partidă in care primul 
a ciștigat la puncte.

REZULTATE TEHNICE : CO
COȘ : AL Dumitrașcu (B.C. Brăi
la) b.p. Gh. Dobrin (Dinamo 
Alexandria). Gh. Negoiță (B.C. 
Brăila) bab.2 C. Buiarde (Met. 
Sadu). V. Nicolescu (Prahova) 
b.p. I. Avram (Voința Ploiești), 
C. Voinescu (B.C. Brăila) b.p. D. 
Zaharia (Muscelul) ; SEMTUȘOA- 
BA : N. Podara (Voința Ploiești) 
b.ab. 1 A. Podoran (ROVA Ro
șiori). V. Dospinoiu (Met Plo- 
peni) b.p. Gh. Bădălan (Alumina 
Slatina). P. Căpriceanu (Electro- 
putere) b.p. C. Chingaru 
va) ; MIJLOCIE MICA : 
nescu (Prahova) b.p. M. 
(Voința Tlrgo^nște), N.
(Alumina Slatina) b.p. C. 
ță (Voința Ploiești), C. i 
(B.C. .. .......................................
(Constr.

L Pieleanu (Dinamo Alexandria) 
b.ab.3 V. Vasile (Met. Sadu) ; 
SEMIGREA : N. Mâdnic (Voința 
Ploiești) b.k.o.l Ad. Velicu (Pra
hova), M. Alexandru (B.C. Brăi
la) d. dese. S. Vulpe (Conatr. 
Buzău) ; GREA : I. Vergu (Met. 
Rm. Vîlcea) b. de9c. C. Nicotee 
(Viitorul Vidra), L Giurcă (Met. 
Tîrgoviște) b.p. P. Ungureanu 
(Muscelul).

L tAnASESCU, coresp.

ciștigat. în continuare, atit 
Viorica Ilie, rit, mai ales, Lu
minița Cârmaciu au jucat fără 
concentrarea necesară unor par
tide decisive, pierzînd teren de 
la un tur la altul, comițind nu
meroase greșeli in poziții egale 
sau mai bune.

Nu s-ar putea spune că pre
gătirea teoretică a junioarelor 
noastre ar fi slabă, dar cum 
sublinia maestrul Em. Reicher 
(un antrenor cu vastă expe
riență in activitatea cu juniorii 
și copiii), această pregătire se 
rezumă mai mult la MEMORI
ZAREA variantelor, fără înțe
legerea și însușirea IDEILOR 
care stau la baza diferitelor 
scheme și sisteme de deschi
dere, a principiilor de bază ale 
jocului în prima fază a parti
dei.

Dealtfel, această observație 
este valabilă nu numai pentru 
junioare, ci și pentru juniori, 
dacă nu chiar și pentru seni
oare sau seniori cu clasificări 
superioare, la care se constată 
o slabă înțelegere a poziției, 
ceea ce duce la planuri și căi 
greșite de joc in stadiul dc 
mijloc al partidei sau in final.

Este drept că din echipa 
noastră a lipsit jucătoarea cea 
mai în formă la ora actuală, 
Marina Pogorevici, participan
tă la un turneu în Ungaria. 
Prezența ei la Sinaia ar fi dat, 
probabil, un alt curs Intilnirii, 
dar nu ar fi schimbat prea 
mult FONDUL problemei, care 
rămine același. Și, anume, ne
cesitatea îmbunătățirii CALI
TATIVE a muncii cu tinerii șa
hiști, acordarea ei la cadențele 
tot mai repezi care se înre
gistrează pe plan mondial.

Voleriu CHIOSE
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BARAJUL ECHIPELOR MASCULINE PENTRU
PROMOVAREA IN DIVIZIA A LA POPICE

(Praho- 
C. Io- 

Riiee 
Stoian 

Drahlu- 
Ciochină 

Brăila) bab. 1 N. Nicotaev 
Slobozia) ; MIJLOCIE :

MANGALIA, 12 (prin telefon). 
12 echipe masculine, care au 
mers din victorie in victorie, iși 
dispută întâietatea, incepind de 
joi, la arena Neptun din loca
litate, pentru a ocupa locurile 
vacante din cele două serii geo
grafice ale Diviziei A la popi
ce. Se joacă contra scor, tur-

DE PERFORMANȚĂ VĂ AȘTEAPTĂ!
du-le indicații despre modul In 
care ' * 
plan local, explicîndu-le meto
dologia trecerii normelor, mo
dul de completare a fișelor per
sonale. Treptat, pe măsură ce 
va fi incunoștințată de desco
perirea unor tineri cu talie 
înaltă și robuști. comisia jude
țeană de selecție se va deplasa 
la fața locului pentru verificare 
și apoi pentru îndrumarea 
tînărului respectiv. Paralel a 
fost instruită comisia județeană 
de selecție in rindul copiilor și 
juniorilor, iar profesorilor-an-

trebuie să acționeze pe
irenori care lucrează in dome
niul sportului de performantă, 
eu copii și juniori, li s-a reco
mandat depunerea unor eforturi 
mai mari decil pînă acum pen
tru depistarea elementelor eu 
gabarit mare. Doresc să men
ționez că, deși n-au trecut prea 
multe zile de la „startul" ac
țiunii, din comunele Areani. 
Ciuperceni. Polovraci, Alintești, 
Bumbești-Jiu și din orașul Tg. 
Cărbunești am primit vești Îm
bucurătoare despre descoperirea 
unor tineri cu parametri cores
punzători normelor".

retur, echipele acumulind 6, 5, 
4 puncte ș.a.m.d., în ordinea re
zultatelor obținute, clasamente
le finale alcătuindu-se prin 
adițiunea punctelor în cele două 
evoluții.

In prima zi de întrecere, sor
ții au decis următoarele parti
de : (Sud) Foresta Pitești — 
Olimpia Iași, Carpați Sinaia — 
Hidromecanica Brașov, Metalul 
Roman — C.F.R. Constanța ; 
(Nord) Chimia Arad — Jiul Pe- 
trila, Fabrica de zahăr Tg. Mu
reș — Tehnoutilaj Odorheiul 
Secuiesc, Tricotextil Sighetul 
Marmației—Fulgerul Baia Mare. 
Meciurile de deschidere din cele 
două serii au fost dominate de 
popicarii piteștemi și de cei din 
Petrila. Rezultate : Foresta Pi
tești — Olimpia Iași 4 720—4 641 
p.d. ; Chimia Arad — Jiul Pe
trila 4 738—4 913 p.d. Vineri va 
avea lor returul competiției.

-O

GIMNASTICA
S-A DESCOPERIT UN...CONSTANȚA

SCAFANDRU, DAR DEMARAJUL E GREOI
La Constanța, demaraj ceva 

mai greoi. Ședința dc instruire 
s-a ținut cu intîrziere. iar ma
terialul propagandistic nu a 
ajuns încă peste tot unde era 
nevoie (de pildă, la " 
navale acțiunea încă 
popularizată).

Primul nume care 
din momentul anunțării 
nii de depistare, este 
scafandrului Cornelia Vlad. de 
la Institutul de cercetări ma
rine din Constanta. Chiar dacă 
la limita de virstă indicată (22 
de ani), tînărul Vlad are un 
gabarit impunător: 1,93 m și 
92 kg. iar pregătirea sa profe
sională de scufundător cu si-

Șantierele 
nu a fost

s-a impus. 
acțiu- 

cel al

BACĂU: PRIMELE

(Urmare din pag. 1)

guranță cuprinde elemente atle
tice. Mai sint in vederile co
misiei de selecție doi tineri de 
la întreprinderea de construcții 
hidrotehnice din oraș.

Activiști ai C.J.E.F.S. Con
stanta se află zilele acestea in 
comunele Băneasa, Deleni, Ion 
Corvin și altele, de unde nă
dăjduim să se întoarcă cu „vești 
bune". Poate că nu ar strica o 
incursiune și in numeroasele 
tabere de școlari, studenți sau 
de tineret (Costinești) de pc Li
toral, unde se află fără îndo
ială numeroși tineri talentați 
eu gabarit încă neindrumați 
spre sportul de performanță.

Petre ENACHE, coresp.

FILE IN „REGISTRUL
DE VOINICIE"

Comisia județeană Bacău și 
cele 8 colective formate pentru 
dirijarea acțiunii 
a tinerilor inalți 
corespunzător iși 
Încă din prima 
niei — cu multă 
vitatea, în două

de depistare 
și cu gabarit 
desfășoară — 
zi a campa- 
hărnicie acti- 

______ _ municipii, 5 
orașe și 45 de comune aparți- 
nînd județului.

Ca intr-un adevărat „registru 
de voinicie" au început să fie 
completate primele file cu nu
me. măsuri antropometrice si 
vlrste. Spicuim cîteva din a- 
ceste înscrieri timpurii : Valen-

ți ,93 m) și Ion Fuș- 
m), amindoi de 16

tin Adam 
eașu (1,90 _ _ _______ ___
ani, din corn. Ardeoani ; Ovi- 
diu Furtună (1,90 m) și Hor- 
tansa Bîru (1,77 m). amindoi 
de 16 ani, din corn. Răchitoasa ; 
Pavel Carteș (1,90 m) și Maria 
Miclăuș (1,75 m), amindoi de 
17 ani, din com. Cleja, Maria 
Hulea (1,75 m) de 17 ani, din 
com. Măgiești. Profesorii de e- 
ducație fizică din județ și-au 
propus să facă din asemenea 
elemente sportivi de mare per
formanță !

Ilic IAN CU, coresp.

I.R.E.M.O.A.S. Dintre muncito
rii care au practicat timp de 
un an. fără întrerupere, exer
ciții specifice și * care declara
seră înaintea introducerii gim
nasticii că resimt o oarecare o- 
boseală după 4 ore de muncă, 
peste 80 la sută au putut înlă
tura această stare 
practicînd exercițiile 
fost recomandate de 
profesori de educație

într-un studiu recent întoc
mit, dr. Paula Angelescu, de la 
întreprinderea amintită, afirma: 
„Practicarea gimnasticii la locul 
de muncă în atelierele de ar- 
mături-montaj, yalle și echipa
ment pentru broaște, muncitorii 
și-au corectat aproape total po
zițiile vicioase din timpul lu
crului, respirația a devenit re
gulată și sănătoasă, iar numă
rul concediilor medicale s-a re
dus simțitor".

Tovarășul Mihai Rusu, mem
bru în biroul executiv al Con
siliului municipal București 
sindicatelor, care a urmărit 
fectele practicării gimnasticii 
supra stării de sănătate și 
productivității muncii, afirma : 
„în cele trei ateliere, gimnas
tica la locul dc muncă, asociată 
cu un regim corect de viață, 
de alimentație și de odihnă, au 
făcut ca productivitatea muncii 
să crească, comparativ 
— anul eînd nu se 
gimnastica —, in mod 
siv : 0,08 la sută. 0,10 
0,12 la sută. Concret, s-a putut 
stabili exact că numai ne baza 
introducerii gimnasticii la locui

fiziologică 
ce le-au 
medici și 
fizică.

al 
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EUROPA,

O veste bună pentru iubitorii 
Lozului in Plic !

La agențiile LOTO-PRONO- 
SPORT și vtazătorii volanți din

antrenori care au

cele 
tatre- 

oare și in viitorul cam-

ROMANIA...
Șl PROBELE DE

f

A IN

obiș- 
i ac-

o ciudă- 
ar un în- 
.. Steaua, 
la hand- 

re să cîș- 
de acasă, 
în Româ- 
ai aten- 

mai apa- 
i cu atît 
al atunci

1, de pil-

v prima 
uropei — 

campio- 
necunos- 

Nottin-
hipa lui

englez ? 
arte pu-
an, 4—5
tige „la

nta(i să 
telei, a- 
este cu 
alergă- 

lungă, 
moașă

din Eu-

ropa, are, în șfirșit, un rival 
Pe măsura ei tocmai la noi, 
în România. Departe de a 
fi îngrijorător, fenomenul 
trebuie să ne bucure, el ga- 
rantînd o viitoare înaltă com
petiție internă a valorilor, o 
emulație a lor, în interesul 
major al handbalului româ
nesc. Doi antrenori de ma
re profesionalitate, Cornel 
Oțelea și Oprea Vlase, vor 

arunca in lup
tă două e- 
chipe cum și-ar 

oricine in lume. Un 
duel al așilor Gațu, Bir- 
talan, Drăgănlță et comp 
— Penu, Licu, Grabov- 
schi et comp asigură un 
duel... Liverpool — Nottin
gham al handbalului româ
nesc. în măsură, socotim noi, 
să impulsioneze puternic 
handbalul național pe dru
mul recuceririi titlului mon
dial pierdut la Copenhaga, 

întrecerea celor două cam
pioane din România se a- 
nunță spectaculoasă, pasio
nantă și mai presus de toate 
fecundă pentru sportul din 
patria noastră.

Succes Steaua ! Succes Di
namo !

MARILOR AMBIȚII
T
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UNIVERSITATEA CRAIOVA
JONCȚIUNILE" SALE DE PROMOȚII 

FOC ALE TOAMNEI
Cu siguranță că puține echipe 

au avut o perioadă inter-sezon 
așa de calmă și de liniștită ea 
Universitatea Craiova. „Bi«*-ul 
din cupă, care a avut darul unui 
tonic administrat chiar la Închi
derea stagiunii 1977/1978, a trans
mis un plus de Încredere tuturor, 
a șters multe umbre de pe .por
tretul** formației cralovene 
campionat și a ' ’ 
Brașov, pentru 
lor, plină de 
ambiție. Foarte 
este și situația 
nunțat — hotărire datlnd 
dinaintea terminării

____________ din 
adus-o Ia Poiana 
startul pregătiri- 
optimism șl de 
limpede și clară 
lotului. S-a re

in că 
trecutului

jocurilor de la
iova. Universitatea are capacita
tea de a înfrunta cu argumente 
practice formația vest-germană : 
grupul său de bază, la care s-a 
adăugat Cămătaru, prin evoluți
ile din final de sezon care l-au 
dus la lotul A, este punctul de 
plecare. Dar replica celor tineri 
este așteptată și ea... „Joncțiu
nea" de promoții din unspreze- 
cele craiovean dirijată de un 
cuplu de antrenori constituit de 
asemenea d n reprezentanții a 
două generații, poate și trebuie 
să se exprime prin meciuri de 
adevărată valoare internațională.

Cu mingea la picior spre... poarta adversă. Sau o temi de antre
nament pe care am dori-o repetată aevea tn importantele con

fruntări internaționale ale Universității Craiova
Foto : Dragoț NEAGU

IN CAUTĂREA „SCHIMBULUI DE MIINE"
ELEVUL POTRA DINTR-A CINCEA VREA SA AJUNGA

KEMPES, DAR NU-L LAȘA PAZNICUL STADIONULUI I

de învățat de la tinâruJ antre
nor Gheorghe Berceanu, iar el, 
ambițios și entuziast, ne-a ex
primat în cuvinte puține im
presiile din scurta perioadă de 
activitate în noua sa profesie • 
„Ca orice început, este greu. 
Deși luptele le cunosc foarte 
bine, munca de antrenor este 
diferită de cea de sportiv. Am 
găsit însă înțelegere și sprijin 
din partea cabinetului metodic 
al duhului, mă consult mereu 
cu maestrul Gheorghe Șuteu. 
Am cerut sfaturi și de la maes- 

țl 
in 
in 
in

trul Corneanu 
aplic pe toate 
tot ce-mi stă 
nerii militari 
vin in secția noastră să-ți mă
rească permanent bagajul de 
cunoștințe, să $e apropie valo
ric de nivelul pretins in Iotul 
național. Doresc din tontă ini
ma ea secția noastră de greco- 
romane să ajungă la valoarea 
pe care a avut-o in anii 
1969—1970, cind echipa clubului 
a obținut titlul de campioană. 
Pentru îndeplinirea acestui a- 
biectiv sint hotărît să muncesc 
fără răgaz, să-mi pun in valoa
re toate cunoștințele mele ți 
toată capacitatea de muncă*.

I-am urat succes în noua acti
vitate tînărului antrenor al clu
bului Steaua, căruia îi dorim, 
firește, îndeplinirea obiectivului 
pe care și l-a propus si eit 
mai multe realizări spre binele 
sportului românesc.

încerc să le 
practici. Fac 
patere ca ti- 
termen care

I 
I

sezon — la portarul Purcaru și 
la fundașul central Constantines- 
cu și, așa cum procedează de 
ani și ani clubul din Bănie, s-au 
deschis din nou porțile lotului 
prim celor mai buni „rataji" din 
noua promoție, pe care a vom 
numi mai jos. Stnt succesorii lui 
Bălăci și Cîrțu, ai lui Irtmescu, 
Țicleanu, ai jucătorilor crescuți 
în productiva pepinieră a Univer
sității Craiova. Iată, în totalitatea 
sa. efectivul craiovean pentru e- 
diția 1978/1879 : Beldiei, Lung,
Predulescu (promovat de la Ju
niori. are 1» ani) — portari ; 
Ungureanu, Negrllă, Tllihoi, Ște- 
fănescu, Purima, Berneanu. Bum- 
bescu (venit de la juniori — 1» 
ani) — fundași ; Beideanu, Bă
lăci, Donose, Țicleanu, Irimescu, 
Geolgău (care are încă vîrsta ju
niorat alui). Firănescu (venit de 
la juniori — ÎS ani) — mijlocași ; 
Crișan, Clrțu. Cămătaru, Marcu. 
Ciobanu (de la echipa de juniori 
— 19 ani) — ataeanți. Cu acest 
grup bogat oa grad de experien
ță, dar și pUn de elesnente- 
speranță, lucrează tn frumoasa 
stațiune de munte de Ungă Bra
șov „statul major" alcătuit ~ 
antrenorii nie Oană și 
stantln Deliu șl medicul 
Frinculescu.

Sosiți la Poiana Brașov 
un control medical făcut 
la Craiova, elevii Iul Oană 
Deliu au efectuat, la 11 
primul lor antrenament de 
munte ; o ședință de lucru 
tens, cu o activă participare

...Mediaș, acum o săptă- 
mină. Simbătă dinuneață. pe fru
mosul ți îngrijitul stadion al „Gaz 
metanului*. Nici țipenie de om. 
Șl dacă pe terenul mare e firesc 
că nu tatîlnești .Jocurile vacan
ței*. ale celor mai mici fotbaliști 
din oraș credeam că alături, pe 
terenul □ ți pe cel de zgură vom 
găsi o activitate serioasă. De 
ce 7 Pentru că antrenorul primei 
echipe, cunoscutul Petrică Rădu
lescu. a stabilit „să fie repusă la 
loc de cinste munca eu copiii:- ; 
pentru că echipa de juniori a 
Gaz metanului a term_na*. a tre
ia din., coadă. în seria a vn-a 
a campionatului național, grupă 
ciștgată de o formație... medie- 
șană. cea a Clubului sportiv șco
lar. din rindul căreia doi jucători 
au ți fost promovați in lotul di
vizionarei — ~ *■" ——•
tasâ doar 
frunze pe terenurile n (cu iarbă 
mare, necosită) și pe cel de zgu
ră. Am așteptat cam treisferturi 
ie ce^s pinâ am văzut un pri
chindei tnrișindu-se printr-o spăr
tură a gardului. Avea o minge 
mică din cauciuc, dezumflată. A 
început să o bată de gard. Peste 
un timp au apărut alți doi pușu. 
Clr.d am Încercat să intru în 
vorbă cu e au vrut să fugă, 
^ie-a alergat ie cîteva sri un 
■«se Mtrim and se-a găsit js- 
rfnd mingea aleii* a zis Ga
briel Potra. elev ta clasa a V-a 
• scolii generale nr. 1 dta Me
diaș. Prietenii tai de joacă. Oti
ta Rebegea și Manta SecT.eb. 
elevi de-a treia ți a patra, tacă 
nu știu dacă au voie să joace 
sau nu. acolo, pe zgură. Gabr.ei 
Potra spune că ar vrea să ajungă 
tatr-o echipă tascrisă în compe
tiție. să devină fotbalist adevă
rat. „Care e idolul tău 7“ l-am 
întrebat. „Aț vrea să ajung 
“ “ a răspuns imediat.
După care, speriat, parcă. de 
maree tai cutezanță, a adăugat : 
.Sau chiar Marcu, de la Craiova. 
Cind aleargă el, nu-1 mai prinde 
nhneni. Sau chiar să ajung un

pes*

B. Simbătă dimineață 
vtntul se juca cu

UITE JUNIORUL, NU E

muncitorului de la 
Gabriel Potra din- 
are visuri frumoase.

fotbalist ca Moraru al nostru, de 
la Gaz metan 1 In fiecare meci dă 
goluri !“...

— Băiatul 
Vitrometan, 
tr-a cincea,
Ca el, cu siguranță, și mulți alții: 
Și atunci de ce-i pierdem pe a- 
eești copil îndrăgostiți de fotbal, 

in 
de zgură gol, 

cel

de ee lăsăm tocmai acum, 
vacanță, terenul __
ea să nu mai vorbim despre 
de iarbă 7 De ce lăsăm acești co
pii să se joace pe străzi, eînd 
există condiții să-i prindem intr-o 
selecție adevărată din care numai 
fotbalul medieșan ar avea de riș
ti gat 7 Am vrut să discutăm â- 
eeste aspecte la sediul asociației 
Gaz metan. Acolo însă nu erau 
decît zugravii, in toiul activității 
de renovare I Am vrut să ’ 
cu președintele asociației, 
cîteva telefoane am aflat i 
concediu medical.

...Peste două zile l-am i 
totimplător. pe antrenorul 
că Rădulescu In Capitală, 
să rezolve anumite treburi 
derație. l-am relatat scena 
trr. copilandri speriați de . 
cui care-i alungase de cîteva ori 
de pe terenul de zgură și, mai 
ales, de pustietatea intilnită sîm- 
bâtă dimineață. In plină vacanță, 
pe terenurile secundare. Respec
tatul 
mea 
jenat 
Cind

vorbim
După 

că-i in

întîlnit, 
Petri- 

Venise 
la fe- 

i cu cei 
pazni-

antrenor. încărunțit in lu- 
fotbalului. a plecat capul, 
de neseriozitatea 
Petrică Rădulescu 

loc de

altora. 
_________ stabilise 

să Ce repusă la loc de cinste 
munca cu copiii s-a gîndit la o 
acțiune permanentă, fără va
canțe ! O acțiune necesară și 
fotbalului din Mediaș, cel care, 
■u demult, l-a lansat tn cir
cuitul performanței pe Windt. 
Ceea ee nu Înseamnă că de-acum 
Înainte trebuie să se aștepte cu 
miinUe " ------ 
trebuie
zecilor 
Îndrăgostiți de fotbal,

in sin o nouă 
căutată, zilnic, 

și sutelor de

stea. Ea 
In rindul 
copilandri

Mircea M. IONESCU

JUNIORUL!

Navrom, la institutele de pro
iectare pentru căi ferate, navale 
și aeriene, gimnastica a devenit 
un prieten de fiecare zi al per
sonalului muncitor. Mergindu-se 
mai departe, în cadrul ministe
rului a fost înființat un centru 
de gimnastică de întreținere 
pentru femei și o secție de gim
nastică și balet pentru copiii 
oamenilor muncii din această 
importantă instituție. Sînt ini
țiative care pot fi luate ca e- 
xemple în multe alte întreprin
deri și instituții. în folosul oa
menilor. al sănătății lor.

după 
acasă, 
" ți 
iulie, 

la 
ta- 

__________ a 
jucătorilor. Lipsea de la pregăti
re doar Bălăci, dar pentru un 
motiv plăcut șl scuzabil : inter
naționalul craiovean era la Ra
vena pentru a primi premiul ofe
rit de săptăminalul . Guerin 
țportivo*. Balad fiind ocupantul 
locului 1 ta clasamentul eelor 
mal tineri ți mal buni jucători 
din trecutele ediții ale cupelor 
europene. Da, la Universitatea 
Craiova, subiectul „competiții 
continentale* este mereu amintit. 
Nu numai pentru că dștigătoarea 
„Cupei României* se aliniază la 
al doilea start consecutiv al „Cu
pei cupelor*, deci pentru o ope
rațiune viitoare, el șl pentru 
ceea ce a fost. Antrenori și jucă
tori ne vorbeau despre regretul 
încercat pentru eliminarea 
executarea penaltyurilor) 
dubla tatnnlre cu Dinamo 
Moscova ți fiecare părea că aș
teaptă noua ediție ca un prilej 
al reabilitării. „Operațiunea 1978“ 
începe cu un examen de Înaltă 
tensiune — cele două jocuri cu 
Fortuna Dtlsseldorl. Din momen
tul aflării adversarului, „statul 
major* a trecut la alcătuirea pla
nurilor speciale pentru pregătirea

Oțiva
pregătit și continuă să pre
gătească echipe din Diviziile 
B și C, unii dintre el deosebit 
de serioși, ne-au pus in a- 
ceste zile una dintre 
mai... neașteptate 
bări 
'pionat va acționa clauza re
gulamentară privind OBLIGA
TIVITATEA JUNIORULUI 7

Sigur că această întrebare 
îți are un tflc al ei pe care 
1-1 conferă cîteva dintre re
centele măsuri luate de Co
mitetul federal. Dar plnă la 
a-1 dezvălui, să ne amintim 
că :

1. 7‘ _ "/
1177/1978 marea majoritate 
echipelor din eșaloanele ' 
Moare au oferit miilor 
spectatori din tribunele 

- — duminică de 
mlnică, aceeași SCENA 
NIBILA, înlocuind juniorul 
din teren cu un alt junior, 
după care noul intrat era 
schimbat la rindul lui cu un 
jucător senior. Scena se pu
tea petrece ta minutul 5, 16, 
2$ sau 30. Rareori ta repriza 
secundă. Nu de puține ori
antrenorii echipelor ta cauză 
au fost „sancționați" eu
promptitudine de tribune pen
tru acest exhibiționism dure
ros. Mai ales pentru cei doi 
juniori, deveniți marionete ta 
angrenajul echipelor.

1 Șl In anul competițional 
1977/1978 au existat cîteva e- 
chlpe care au DEMONSTRAT 
UTILITATEA MĂSURII. »Ter-

beș a fost unul dintre cei 
mai buni jucători ai mei* — 
afirma recent Viorel Matela- 
nu, antrenorul băimărenilor 
promovați în Divizia A. .Iva
na este un jucător viguros, 
tenace, rezistent. Unul dintre 
titularii echipei" — așa îl 
caracteriza Ion lonescu pe 
fundașul Gloriei Buzău._echi
pă promovată în
Galați, 
„u*

^A“. F.C.M. 
Chimica Tîmăveni, 

Cluj-Napoca, Progresul 
Vulcan București. C.F.R. Cluj-

Și în anul competițional 
a 

infe- 
de 

sta- 
du- 
PE-

Napoca șl tacă vreo cîteva 
echipe au utilizat meei de 
meci juniori de reală perspec
tivă, cum stat Majaru, Bo- 
zețan, Pop, Iliescu, Coman, 
jucători de care au și înce
put să se... Intereseze unele 
divizionare A. Cele care pre
feră să ia de la alții... Cele 
care nu știu cît de greu se 
cresc jucătorii buni, de va
loare...

Ce anume a stat, totuși, la 
baza
puse de antrenorii diviziona
relor B 7 Inființîndu-se Cen
trul național de pregătire a 
juniorilor, firește că cei mai 
buni juniori din țară vor 
merge ta această unitate în 
care se va plămădi și echipa 
reprezentativă de juniori. Or. 
se știe, dacă un junior de la

actualizării întrebării

— să zicem — Chimica Tîr- 
năveni era convocat la lot. 
echipa lui era scutită de a 
mai folosi un astfel de jucă
tor ta campionat pe durata 
cît respectivul jucător se afla 
la lot. Așa a fost pînă acum- 
Ce se va întimpla în viitor 2 
Va mai fi obligată F.C. Con
stanța să mal joace cu junior 
ta Divizia B, ea care dă Cen
trului național pe Dorel Zam
fir 7 Sugerăm forului de spe
cialitate să mențină în vigoa
re clauza juniorului, indiferent 
că unul sau altul dintre clu
buri a dat sau n-a dat jucă
tori Centrului național. Pen
tru că, orlclte motive vor li 
Invocate împotriva unei ast
fel de decizii — și ele vor fi 
destule —, nu trebuie să se 
uite nici un moment că echi
pele de B și C au datoria să 
caute, să crească și să pro
moveze MEREU jucători ti
neri, de perspectivă. Mai mult, 
pentru a nu se mai asista, eta
pă de etapă, la acele scene 
penibile cu înlocuiri după un 
minut-două, credem că ar fi 
bine să se specifice ta regu
lament ca juniorul să joace 
pe ÎNTREAGA DURATA A 
meciului, sau măcar o re
priză. Să fie scos din situa
ția lui de marionetă. Numai 
așa, credem, vor fi trezite la 
realitate cluburi și asociații 
care de foarte mulți ani nu 
mișcă un deget pentru a de
pista talente.

Laurențîu DUMITRESCU

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
mediul urban se găsește ta vta- 
zare.

lozul . vacantei

ȘTIRI... ȘTIRI...
• EMERICH JENEI, ANTRE

NOR LA F.C. BIHOR. Așa după 
cum ne-a informat conducerea 
clubului orădean, de pregătirea e- 
chipei F.C. Bihor se 
Emerich Jenei.

va ocupa

LA 16 IULIE 1978.
TRAGERE EXCEPȚIONALA,PRONOEXPRES

Și dv. veți putea avea plă
cute surprize oferite de a- 
ceastă nouă și atractivă tra
gere ca

MIȘU
Viște

OLAH 
dorheiul 
Harghita)

PANȚURU BĂDICA din 
București care — la trage
rea excepțională Pronoex-

și participants 
IONEL din Tirgo-

ROZALIA din O-
Secuiesc (județul 
și

preș din 18 iunie a.c. — au 
cîștigat, fiecare, cite o ex
cursie de 2 locuri, la alege
re, în R. P. Bulgaria — 
R.S.F. Iugoslavia sau in R.S. 
Cehoslovacă — R.P. Ungară 
— Austria sau în R.P. Po
lonă și diferența în numerar 
pînă la 50.000 lei.

Vă așteaptă noi mari ciș
tiguri în :
• autoturisme „Dacia 1300

— Turcia și dife- 
numerar ; — 15.000 
la alegere, o ex- 
2 locuri în U.R.S.S.

• clștiguri in bani de va
loare fixă — 50.000 lei sau, 
la alegere, o excursie de 2 
locuri în U.R.S.S. sau în R.P. 
Bulgaria 
rența în 
lei sau, 
cursie de
sau în R.P. Bulgaria — Tur
cia și diferența în numerar, 
precum și ciștiguri in bani 
de valoare variabilă.

Jucați cit mai multe bilete 
de 15 lei varianta simplă, 
care participă la toate cele 8 
extrageri ale acestei trageri.

Jucînd pe bilete completa
te cu una variantă combina
tă sau una combinație „cap 
de pod" achitată 100% sau 
25% puteți obține suite de 
ciștiguri.

Nu uitați! Procurarea 
letelor — pînă simbătă 
iulie a.c.

O nouă și atractivă emisiune 
specială limitată.

Se pot obține autoturisme .Da
cia 1300“ și -Skoda 105 L“, pre
cum și clștiguri în bani de 50.000, 
10.000, 5.000 lei etc.

De reținut : se acordă clștiguri 
suplimentare din fond special in 
valoare de 1.700.000 lei.

Zilnic vă puteți procura :

• GHEORGHE ENE, 
NOR PRINCIPAL LA 
plecarea antrenorului

- - - - său secund Gheor- 
redevenit antrenor

LOZUL VACANȚEI !

Tragerea Loto de astăzi va 
vea loc la Casa de Cultură 
sectorului 2 din str. M. Eminescu 
nr. 89 la ora 16. Panoul cu re
zultatele tragerii va fi televizat 
la ora 16,55.

a

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 7 IULIE 1978

Categoria 2 • 3,75 variante
42.972 lei ; categoria 3 : 20,00
3 860 lei ' *------

a
____  ______ a 
3 350 lei; categoria 4:38,25 a 2.018 
lei ; categoria 5 : 167,00 a 462 lei; 
categoria 6 : 301,75 a 256 lei ; ca
tegoria X : 1.747.75 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 500.000

ANTRE- 
JIUL. Prin 
Traian Io-

nescu, fostul 
ghe Ene a 
principal al formațel din Valea 
Jiului.
• NOUA PROMOVATA ÎN DI

VIZIA A CHIMIA RM. VÎLCEA 
are, ta continuare, la conducerea 
tehnică pe antrenorul Marcel 
Pigulea, secondat de Dumitru 
Ștefan.
• schimbări de ultim mo

ment ALE LOCURILOR DE 
PREGĂTIRE. Unele divizionare A 
și-au schimbat în ultimul moment 
locul de desfășurare a pregăti
rilor de vară. Astfel, U.T.A. se 
va afla ia Moneasa, în loc de 
Predeal. F.C. Bihor, la Băile Fe
lix, în loc de Stîna de Vale, 
Chimia Rin. vilcea la Horezu, ta 
loc de Govora și F.C. Baia Mare 
la Sîngeorz Băl, în loc de Borșa.

• AFLAM TRISTA VESTE a 
încetării din viață a antrenorului 
Constantin Geolgău, care a acti
vat în cadrul clubului Dinamo 
Slatina.



Start în campionatele mondiale de scrimă De azi, la Izmit (Turcia)

TIU SI KUKI, IN
HAMBURG. 13 (prin telefon). 

La „Sporthalle“ din localitate 
au început joi dimineața între
cerile din cadrul celei de a 34-a 
ediții a Campionatelor mondia
le de scrimă pentru seniori. Pe 
cele 24 de planșe instalate în 
acest scop au fost prezenți — 
în proba inaugurală — 131 de 
floretiști, reprezentînd nu mai 
puțin de 26 de țări. Printre ei 
și scrimerii români Mihai Tiu, 
Petru Kuki, Tudor Petruș, Petre 
Buricea și Florin Nicolae.

Floretiștii țării noastre au de
butat bine, toți reușind să trea
că de primul tur al prelimina
riilor. Apoi. în turul 2 vor ră- 
mîne FI. Nicolae și Buricea, ul
timul ratînd calificarea la tuș- 
averaj. în turul 3 și Petruș va 
fi in situația de a ieși din 
competiția individuală, de ase
menea printr-o poziție slabă la 
tușaveraj. în acest fel. singurii 
noștri trăgători rămași în între
cere au fost T>u, cu 4 victorii 
în ultimul tur din preliminarii, 
și Kuki, cu 3 victorii în ace
lași tur. Trebuie spus că Tiu a 
dovedit aceeași „turație" aproa
pe tot timpul asalturilor din

Azi, la Praga, In semifinalele „Cupsi Dam” (zona europeaaâ)

ÎNCEPE INTÎLNIREA DE TENIS
CEHOSL 0 VA CIA - ROMÂNIA
PRAGA, 13 (prin telefon). Din 

prima zi a săptăminii, tenisma- 
nii naționalei noastre de seniori 
se află la locul disputei lor cu 
echipierii Cehoslovaciei, din ac
tuala ediție a ..Cupei Davis". 
Antrenorul Ștefan Georgescu, 
căpitanul nejucător al echipei 
române, a impus elevilor săi un 
program zilnic de pregătire pe 
distanța a cite 6 ore. Ultima 
etapă de consolidare a formei 
impune un efort sporit jucăto
rilor noștri, dintre care nu mai 
puțin de trei — Andrei Dîrzu, 
Florin Segărceanu și Jean Bir- 
cu — se află pentru prima oară 
în fața unei atît de importante 
competiții. Antrenamentele s-au 
desfășurat pe terenurile vechiu
lui dub de tenis de pe insula 
Stavnice, înconjurată de apele 
fluviului Vltava, in inima ca
pitalei cehoslovace. Acolo unde 
vineri după-amiază (n.r. azi) in- 
tîlnirea Cehoslovacia — Româ
nia începe cu primele două par
tide de simplu.

Joi seara a avut loc, la hote
lul Park, din apropierea terenu
rilor O.L.T.K., ședința tehnică

VICTORII ALE LUPTĂTORILOR 
JUNIORI LA C E. DE LIDERE
în localitatea finlandeză 

Oulu urmează să se încheie în 
această noapte întrecerile cam
pionatelor europene de lupte 
libere rezervate juniorilor. 
Cîțiva dintre reprezentanții 
noștri s-au comportat bine în 
primele două zile de concurs, 
obținînd victorii care îi men
țin în lupta pentru medalii. De 
pildă, Emanoil Radu (62 kg) 
l-a învins prin descalificare pe 
maghiarul I. Orban, iar în 
turul următor l-a fixat cu u- 
merii pe saltea pe polonezul 
M. Jedrzejczak. Adrian Vlăs- 
ceanu (48 kg) l-a depășit la 
puncte pe K. Kyllonen (Fin
landa), iar Vasile Stănescu (68 
kg) a obținut victoria prin 
descalificare în fața lui P. Kru- 
pinski (Polonia). Greul Andrei 
Ianko l-a învins la puncte pe 
T. Wenzel (R.D.G.) și apoi a 
pierdut la puncte meciul cu 
P. Ivanov (Bulgaria). Șt. Goraș 
(52 kg) și Gh. Fodore (82 kg) 
au fost învinși în primele me
ciuri, iar Cs. Barkoczy, după

LOTUL HALTEROFILILOR
LA C.M. DE LA ATENA

Mîine încep la Atena cam
pionatele mondiale și europene 
de haltere pentru juniori. în
treceri care se vor încheia la 
22 iulie. Iată cc^nponența lo
tului, care s-a deplasat ieri la 
Atena : cat. muscă — Ion Balaș 
(200 kg); Vasile Coeioran (195 
kg) ; cat. cocoș — Cristian Ma- 
teeș (232,5 kg); Vasile Roșu (225 
kg) ; cat. supergrea — Zoltan 
Rad (315 kg). între paranteze 
figurează recordurile lor perso
nale.

DRUM SPRE FINALA DE FLORETĂ...
prima zi a C.M., printre învin
șii săi figurînd Dai Zotto (5—1), 
Koszejowski, Tamas Kovacs, 
Lapitski și Borclla. Kuki a evo
luat și el bine, dar cu o ușoară 
ezitare în turul 2, după care, 
cum remarca foarte bine antre
norul Iuliu Falb, el și-a intrat 
în mină și a tras foarte sigur, 
mai ales în asalturile cu Heim 
(medaliat cu argint la C.M. de 
la Buenos Aires și component 
al echipei R.F.G.. campioană 
mondială), Martkewicz, Lossius 
și Behrens.

N-au reușit să intre în elimi
nări. constituind surpriza com
petiției. Denisov, Bach, Martke
wicz, Gay, Marton și Jolyott. 
în schimb, printre cei calificați 
și care aspiră la un loc în fi
nală. împreună cu Tiu și Kuki, 
sînt Pietruska, Flammand, Bo- 
rella, Dai Zotto. Numa (campio
nul mondial de tineret). Roman - 
kov, Rusiev și Koszejowski. La 
ora convorbirii telefonice, asal
turile din eliminările directe se 
aflau în plină desfășurare, ele 
urmînd să se încheie abia vi
neri la prinz.

premergătoare jocurilor și trage
rea ia sorți. în prezența arbi
trului internațional Carie Mar
tini (Italia), care va conduce In- 
tilnirea, a fost stabilit următo
rul program : vineri: D. Hă- 
rădău — T. Smid. A. Dirzn — 
P. Slozil ; simbătă ; partida de 
dublu (perechile vor fi anunța
te in ziua jocului) ; duminică : 
D. Hârădău — P. Slozil. A. Dir- 
zu — T. Smid. După cum se 
vede, din echipa gazdă lipsesc 
Jan Kodes și Jiri Hrebec. Amîn- 
doi s-au anunțat indisponibili, 
primul fiind gripat, iar al doi
lea accidentîndu-se în cursul 
unuia din ultimele antrenamen
te. Așadar, după toate probabi
litățile, în jocul de dublu vor 
apare perechile Dîrzu—Segăr
ceanu și Smid—Slozil.

Așa cum arată tabloul zonei 
europene a ..Cupei Davis", in- 
vingătoarea intilnirii de la Pra- 
ga urmează să joace în conti
nuare finala grupei „A* cu 
ciștigătoarea semifinalei Franța 
— Anglia, care dispută Ia Paris 
celălalt loc din finala grupei 

A“
Radu VOIA

două infringeri, a fost eliminat 
din concurs.

Azi încep întrecerile de gre- 
co-romane. 'Echipa țării noastre, 
condusă de antrenorii Cornel 
Petrescu și Eugen Hupcă, este 
alcătuită din următorii spor
tivi, în ordinea categoriilor : 
Nicolae Fasolă, Nicolae Zamfir, 
Gheorghe Anghei, Ștefan Ne- 
grișan, Gheorge Minea. Lazăr 
Tipa, Ion Draica, Gheorghe 
Moldoveanu, Ion Stignei, An
drei Ianko.

ÎNTiLNIRI INTERNAȚIONALE AMICALE DE HANDBAL
• AZI, IN CAPITALA, MECIURI INTRE FORMAȚIILE MASCULINE ȘJ 

FEMININE ALE BUCUREȘTIULUI Șl BERLINULUI OCCIDENTAL
PLOIEȘTI, 13 (prin telefon), 

în Sala sporturilor din loca
litate s-au disputat, joi după 
amiază, trei întîlniri interna
ționale amicale de handbal. 
Reprezentativa de junioare a 
țării noastre s-a întîlnit cu 
echipa R.S.S. Ucraineană. 
După cum arată și scorul, a 
fost un meci echilibrat, în
cheiat cu rezultatul de 17—16 
(8—9) în favoarea formației 
României. Găal, Andrei (Româ
nia). Simova și Botok (de la 
oaspete) au fost cele mai bune 
jucătoare. Au arbitrat bine 
ploieștenii N. Danieleanu și 
D. Purică. Meciul dintre re
prezentativele feminine ale 
Bucureștiului și Berlinului Oc
cidental s-a încheiat la egali
tate : 11—11 (7—5), iar forma
țiile de seniori ale acelorași 
orașe și-au încheiat disputa 
cu rezultatul de 29—11 (13—5) 
în favoarea handbalistilor ro
mâni (I. TĂNASESCU-coresp.).

Vineri vor intra în concurs și 
floretistele, ceie 105 sportive 
înscrise în întrecerea individua
lă. Alături de sportivele noastre 
vor fi prezente, printre altele. 
Belova, Sidorova (U.R.S.S.), 
Hanisch și Losert (R.F.G.), 
Schwarzenberger, Rejto și Ko
vacs (Ungaria). Demaille și La- 
irille (Franța), Vaccaroni, Colli - 
no și Mangiarotti-Carola, fiica 
cunoscutului specialist italian 
etc. Floretistele vor evolua in 
tururile preliminarii (trei la nu
măr), după care vor trece in 
eliminările directe. La ora 19 va 
avea loc festivitatea oficială de 
deschidere a Campionatelor 
mondiale de scrimă, iar la ora 
19.30 (ora locală), finala primei 
probe a marii competiții, cea 
de floretă bărbați, in care nă
dăjduim să se afle si reprezen
tanții tării noastre...

Paul SLAVESCU

I a Suhl (R. D. Germană)

CAMPIIHHEIE EUROPEI IE TUEIE Șl MISTBEJ ALERGĂT8R
După două zile de antrena

mente. astăzi incep, pe poligo
nul din localitatea Suhl (R. D. 
Germană), întrecerile din cadrul 
Campionatelor europene de tir. 
proba de mistreț alergător, In 
cadrul cărora se intilnesc cei 
mai buni trăgători de pe con
tinent. Tirul nostru este repre
zentat de tinârul sportiv Mihai 
Ion, pregătit de cunoscutul an

Lecțiile nescrise ale „Mundialului"

INDIFERENT DE MODEL, ANGAJARE TOTALĂ
ca $1 la Weluneisterschaft, in 

1974. la Mundialul argentinian a- 
șezarea ta teren a echipelor s-a 
axat pe cele două mari variante, 
1—1—3—1 și 1—1—1—2. O aritmeti
că desuetă, respectată de comba
tante doar Înaintea loviturii de 
începere. întrucît respectivele 
cifre se pierdeau în dinamica 
jocului.

DOAR OLANDA 
FIDELA... El ÎNSĂȘI I

Martori la desfășurarea turneu
lui final din R.F. Germania, pe 
ale cărei terenuri echipa olan
deză a etalat mult comentatul 
„sistem fără... sistem", am fost 
curioși, in zilele Mundialului, să 
vedem în ce măsură modelul o- 
landez va fi imitat șl de alte for
mații. Așteptare zadarnică. In 
Argentina, doar Olanda a rămas 
credincioasă... ei însăși, acelei 
permanente rotații de jucători pe 
dreptunghiul gazonului plnă la 
pierderea identității numerelor 
de pe tricouri. Cu o singură șl 
esențială deosebire : amețitorul
..virtej" pentru adversarele e- 
chipei în portocaliu nu mai pro
ducea dizlocările de altă dată in 
sistemul defensiv al partenerilor 
de întrecere, acele culoare prin 
care componenții tuturor liniilor 
se infiltrau și finalizau. De ee ! 
In bună măsură. din cauza ab
senței ltd Cruyff, prezent etnd 
In mijlocul nucleului ofensiv, 
cir.d la.... șutul spre gol. Intuind 
perfect acest neajuns, pe mă
sură ce se apropiau de faza se
mifinalelor. fotbaliștii lui Happel 
s-au văzut nevoiți să varieze 
mijloacele de atac. în duetul cu 
apărările, altemind Încercările de 
pătrundere cu șutul de la distan
ță de atîtea ori salvator : o
dată în optimi (dnd Rep a eti- 
minat Scoția) șl, în continuare, ce

Azi, in sala Floreasca din 
Capitală, de la ara 17,30. sint 
programate intîlnirile Bucu- 
rești-Berlinul Occidental (mas
culin și feminin).

TURNEUL DE TENIS 
DE LA FOREST HILLS

NEW YORK, 13 (Agerpres).
— în ziua a treia a turneului 
de tenis de la Forest Hills, la 
care participă ca invitați 12 ju
cători. Ilie Năstase (România) 
a obtinut a doua victorie con
secutivă, învingîndu-1 cu 6—2, 
6—2 pe australianul John Ale
xander. Alte rezultate : Fibak
— Newcombe 6—1, 6—2 ; Stock- 
ton — Fleming 7—6, 3—6. 6—3 ; 
Gerulaitis — Rosewall 6—3, 6—2.

CAMPIONATUL BALCANIC 
DE CICLISM PE ȘOSEA

Simultan; prima ediție
IZMIT, 13 (prin telefon). — 

Cea de a 11-a ediție a campio
natului balcanic de ciclism pe 
șosea debutează vineri în loca
litatea turcă Izmit, la 90 km 
de Istanbul, pe drumul spre 
Ankara, traseul urmînd malul 
Mării Marmara.

Aici temperatura e foarte ri
dicată — termometrele arătind 
la prinz +35" — iar șoseaua vă- 
lurită e supusă brizei mării, 
ceea ce reprezintă impedimente 
pentru rutieri.

La start se vor prezenta echi
pele Bulgariei. Greciei, Iugo
slaviei, României și Turciei. 
Disputa pentru primul loc în 

trenor Marin Ferecata. Deși 
practică această probă doar de 
un an și jumătate, Mihai Ion 
i-a remarcat ca un real talent, 
dind speranțe pentru o bună 
evoluție. întrecerile vor dura 
trei zile. In continuare, de la 
20 iulie, la aceeași localitate se 
vor desfășura Campionatele eu
ropene de talere, proba de ske- 
et, la care vor fi prezenți și 
sportivii români.

mai multe ori, cu R.F. Germa
nia șl Italia.

Intre celelalte protagoniste ale 
Mundialului, doar Argentina a 
contrastat puternic cu ceea ce 
au arătat olandezii, datorită sti
lului ei atît de particular, ilus
trat printr-o ofensivă directă, ra
pid concluzivă. „Tangoul" de 
pe vremea antrenorilor Juan 
Carlos Lorenzo (la World Cup 
’66) șl Vladislao Cap (la Welt- 
meisterschaft ’74) fusese total
mente abandonat in favoarea rit
murilor la modă. Era in „tăvă
lugul* prescris de Luis Cesar 
Menotti ceva din nerăbdarea mi
lioanelor de suporteri argentinieni 
care așteptau de aproape 50 de 
ani o mare victorie.

URIAȘUL EFORT, 
UN FACTOR COMUN

Despărțite în linii mari pe pla
nul stilului de joc adoptat. Ar
gentina și Olanda, ca să ne refe
rim in principal la reprezentan
tele ceie mai autorizate ale Mun
dialului, au avut ca punct co
mun MARELE TRAVALIU depus 
in fiecare din cele șapte partide 
susținute de la start la potou. 
șso de minute (incluzînd și ju
mătatea de oră de prelungiri din 
finală) de alergare neobosita in 
scopul efectuării MARCAJULUI șl 
a DEMARCAJULUI, două dintre 
principalele trăsături ale fotba
lului modern, cunoscute foarte 
bine in teorie de jucătorii noș
tri, dar prea puțin aplicate în 
practică. L-ați văzut pe Kempes? 
Vedeta de foarte multe carate a 
fotbalului argentinian, căreia, 
după Mundial, Valencia l-a re- 
înnoit un contract și mai avanta
jos, n-a pregetat nici o clipă 
să-și îndeplinească exemplar sar
cinile. In primele meciuri, cfnd 
ei a jucat in linia întii, a par
te, pat, alături de Houseman șl 
Luque, la efectuarea presingului, 
iar In următoarele partide, dnd 
1 s^a încredințat un rol de înain
taș central retras. Kempes s-a 
repliat la nevoie plnă în «^apro
pierea ultimului apărător, porta
rul Fiii ol, reamintindu-ne de 
zona acoperită cindva de un alt 
fotbalist argentinian celebru, 
Alfredo di Stefano.

Aceeași sobrietate tn tratarea 
fazei de apărare și în ceea ce-i

TEIEX • TEIEX • TEIEX • TEIEX • TEIEX
CICLISM • Cunoscutul sportiv 

cehoslovac Anton Tkac a termi
nat învingător în proba de vite
ză din cadrul concursului pe ve
lodromul din orașul danez Aar
hus. In finală, Tkac, cronometrat 
pe ultimii 200 m cu 11,64, l-a în
trecut pe francezul Yves Ca- 
hard • Prima etapă a Turului 
Poloniei (Varșovia—Kielce, 178 
km) a fost ciștigată de italianul 
Danidle Follonl în 3h 48:38 a E- 
tapa a 13-a a Turului Franței, 
Figeac—Super Besse (221,500 km) 
a fost cîștigată de belgianul 
Wellens In 6h 43’49”. In clasamen
tul general continuă să conducă 
J. Bruyere, urmat de Hinault la 
1’05”.

FOTBAL a La Dresda : Dyna
mo — Dukla Praga 1—3 (1—0). • 
La Lille : Olympique Lille — 
Odra Opole 1—0 (1—0) a în fi

a întrecerii juniorilor
proba de 100 km cu start de pe 
loc se va da probabil între for
mațiile Bulgariei — campioană 
balcanică anul trecut la Plo
iești — și României, care cu o 
săptămină în urmă realizase 
timpul de 2 h 09:04.

Programul campionatului bal
canic prevede — după Congre
sul balcanic de sîmbătă — cursa 
de fond individuală care se va 
disputa duminică dimineața pe 
un traseu vălurit de 150 km 
pentru seniori.

Simultan se desfășoară aici 
prima ediție a campionatului 
balcanic pentru juniori. Tinerii 
cicliști vor alerga vineri 70 km 
contratimp pe echipe, iar dumi
nică 88 km — fond individual.

După cum se știe, la contra
timp echipele sînt formate din 
cite 4 cicliști, iar la fond par
ticipă cite 10 seniori și 6 ju
niori. Echipele României ao 
făcut joi ultimele antrenamen
te : 100 km cei ce vor concura 
numai duminică și 50 km echi
pele de contratimp.

Antrenorii noștri s-au fixat 
asupra formațiilor pe care le 
vor utiliza : la seniori — Vasile 
Teodor, Mircea Romașcanu. Ma
rin Valentin și Traian Sirbu ; 
la juniori — Gheorghe Lăutaru, 
Ion Vintilă. Marian Mocanu si 
Gheorghe Bărăităruș.

Hristache NAUM

privește pe olandezi, adepți al 
presingului și ai marcajului 
strîns, făcut cit mai departe po
sibil de propria poartă. Incon- 
secvenți insă în modalitatea a- 
plicării marcajului, fundașii au 
folosit uneori zona largă cu 
scopul de a întinde adversarului 
capcana ofsaidului, dar în care 
au căzut tot el, chiar și în par
tida finală cînd Kroll, aliniat șl 
el defectuos, devenise un libero 
inutil.

VA „PRINDE" MODELUL 
ARGENTINIAN ?

Demarcajul protagonistelor
Mundialului a purtat aceeași pe
cete, a promptitudinii colective 
pentru a oferi purtătorului tem
porar al balonului mai multe so
luții. Așa au procedat în general 
majoritatea echipelor, unele din
tre ele — cu precădere Argentina 
— folosind cu insistență demar
cajul In profunzime în scopul de 
a găsi, în timp oportun, breșe de 
Infiltrare directă, de a forța rft 
mai repede golul. în aceste con
diții, procentul paselor defectuoa
se sau interceptate de adversar 
a fost ceva mai mare comparativ 
cu transmiterile laterale sau îna
poi, însă, una peste alta, profi
tul unor asemenea execuții (di
recte, sporind viteza de joc. în 
conexiune cu calitățile înaintași
lor penetranți, Kempes, Luque, 
Bertoni), cu precis conținut tac
tic, este unul demn de luat în 
seamă și în fotbalul nostru, în
trucît s-a repercutat pozitiv pe 
tabela de scor, în palmaresul în
trecerii.

După cum s-a văzut, „sistemul 
fără... sistem*4, etalat de Olanda 
în 1974 (foarte eficient atunci, 
dar și extrem de pretențios), n-a 
făcut prozeliți la Mundial. Va 
prinde pe viitor modelul exnus 
acum de echipa lui Cesar Me
notti, acest fotbal total ofensiv 
încorporind de asemenea spiritul 
sănătos al jocului 7 Tot ce este 
posibil. Indiferent însă de direc" 
țLa.'de dezvolWe a fotbalului, 
indiferent acest factor
comun, ^1 prWfagonistelor — AN
GAJAMENTUL TOTAL — este un 
bun de mult cîștigat, o condiție 
esențială a performanței înalte.

Gheorghe NICOLAESCU

nala turneului de la Villeneuve 
(Franța) : Standard Li&ge —
Ț.S.K.A. Sofia 3—1 (1—0).

RUGBY • Campionatul U.R.S.S. 
a fost cîștigat de echipa Aviator 
din Kiev.

TENIS • Au continuat meciuri
le din „Cupa Galea“. lată rezul
tatele : Iugoslavia — Finlanda 
2—1 ; Polonia — Turcia 2—1 ; 
Mexic — Portugalia 2—1 ; Belgia 
— Ungaria 2—0 ; Grecia — Mona
co 1—1 ; Danemarca — Luxem
burg 3—0 ; Uruguay — Noua Zee- 
landă 2—0 • în turneul de la
Gstaad (Elveția) : Edmondson — 
Warwick 7—4, 6—3 ; Carter — 
Fassbender 6—2, 6—3 ; Sanders — 
Feaver 3—6, 6—3, 6—4 ; Dowd es
well — Pili ci 6—3, 7—6 ; Okker — 
Kirmayr 6—3, 4—6, 7—5 ; Hewitt — 
Parun 6—4, 1—6, 6—0 ; Kary — 
Fish back 3—6, 6—0, 6—0.
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