
Comportare meritorie a halterofililor juniori la C. M. și C. L

CRISTIAN MATEEȘ Șl VASILE ROȘU,
2 MEDALII DE ARGINT SI 3 DE BRONZ9

CRISTIAN MATEEȘ VASILE ROȘU

ATENA, 17 (prin telefon). 
După Ion Bălaș, care a cuce
rit 3 medalii de bronz, alți doi 
sportivi români au avut com
portări meritorii la campiona
tele mondiale și europene de 
haltere pentru juniori, care au 
continuat cu probele din ca
drul categoriei cocoș (56 kg). 
Cristian Mateeș a cucerit la 
„total" medalia de bronz la 
campionatul mondial și meda
lia de argint la campionatul eu
ropean; Vasile Roșu a obținut, 
la stilul smuls, medalia de 
bronz la campionatul mondial 
și medalia de argint la cam
pionatul european, iar la „to

tal" medalia de bronz în ca
drul campionatului european. 
Vasile Roșu a „smuls" 105 kg, 
performanță care constituie un 
nou record național (v.r.: 102,5 kg) 

Evoluția de pînă acum a ti
nerilor halterofili români poate 
fi apreciată ca bună, ei cuce
rind 8 medalii, care constituie 
un număr-record față de ediți
ile precedente ale competițiilor 
respective.

Clasament (mondial): 1. D. 
Pospelov (U.R.S.S.) 250 kg; 2. 
Cen Vei Cean (R. P. Chineza) 
244 kg; 3. Cristian Mateeș 
(România) 227,5 kg; 4. Vasile 
Roșu (România) 227,5 kg.

De miine, la Tg. Mureș

BASCHETBALISTII JUNIORI 
ÎSI DISPUTĂ TITLUL BALCANICa

Cei mai buni baschetbaliști 
juniori din Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia, Turcia și România 
își dispută, de miine pînă du
minică, în moderna Sală a spor
turilor din Tg. Mureș, titlul de 
campioni balcanici. In perspec
tivă, o întrecere sportivă de 
mare interes, intimpinată cu 
pregătiri febrile atit de partici
pant!, cit și de organizatori 
care, dorind să respecte tradi
ția de gazde (Tg. Mureș este 
unul dintre cele mai vechi cen
tre din țară ale acestui joc

sportiv), s-au străduit să ofere 
juniorilor condiții de concurs 
cit mai bune.

Lotul român, pregătit de D. 
Evuleț-Colibaba, M. Hondrilă și 
D. Baltag, abordează Balcaniada 
cu intenția de a șterge impre
sia lăsată anul trecut cînd, la 
Salonic, a ocupat ultimul loc. 
Fl. Ermurache, M. Marinache, V. 
Ion, R. Dănăilă, C. Ciochină și 
ceilalți componenți ai lotului 
au participat cu dăruire la pre-

(Continuare în pag. 2—3)
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ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICĂ Șl SPORT

VICTORIA JUNIOARELOR LA BALCANIADĂ-
0 CONFIRMARE A PERSPECTIVELOR

ÎNOTULUI FEMININ
La băieți. In schimb, valorile nu au apărut!
20 de recorduri balcanice și un 

număr aproape triplu de re
corduri naționale : acesta este 
primul și cel mai important 
bilanț al celei de a 8-a ediții 
a Balcaniadei înotătorilor ju
niori, încheiată duminică seara 
la Brăila, la lumina reflectoa
relor, în fața a peste 2000 de 
spectatori entuziaști. Succesul 
acestei competiții, cu un nivel 
tot mai ridicat de la an la an. 
a fost asigurat nu numai de 
excelentele condiții oferite de 
organizatori, de calitatea bazi
nului din noul complex nautic 
pe care edilii Brăilei l-au dă
ruit tineretului, ci și de buna 
pregătire a sportivilor din cele 
5 țâri, care s-au întrecut fără 
menajamente pentru locuri pe 
podium și puncte, pentru per
formanțe de o cit mai ridicată 
valoare. Și nu ne îndoim că mai 
mulți dintre cei laureați aici, 
in piscina dunăreană, se vor 
afla peste două săptămini prin
tre finaliștii campionatelor eu
ropene- de juniori de la Flo
rența.

în acest context, victoria ca
tegorică repurtată de selecțio
nata feminină a României, cea 
mai tînără dintre participante 
(8 din cele 12 sportive vor pu
tea concura și anul viitor în
echipa junioarelor!) apare sem
nificativă, mai ales în perspec
tivă. Fără îndoială, aportul
campioanei noastre de excepție
Irinel Pănulescu a fost sub-

0 MASĂ ROTUNDĂ CU UN SINGUR SUBIECT - CUPELE EUROPENE 
DI FOTBAL: SE POATE REPETA PERFORMANTA DIN 1971 
Invitații noștri — Angelo Niculescu, llie Cană, Gheorghe Constantin și Florin Halagian •— 

despre marile examene ale echipelor pe care le conduc
...Angelo Niculescu..., Ilie Oa- 

nă..., Gheorghe Constantin..., 
Florin Halagian: un grup re- 
prezentind două generații de 
antrenori, patru tehnicieni care 
și-au cîștigat, mai de mult 
sau in ultimii ani, frumoase și 
meritate aprecieri profesionale, 
oameni legați prin toate fibre
le de fotbalul nostru pentru 
care au făcut mult și ca ju
cători și, acum, ca antrenori. 
Pornim de la această realitate 
încurajatoare pentru startul e- 
chipelor românești în ediția 
1978/79 a celor mai importante 
competiții intercluburi din cite 
există pe glob. Și pornim, și 
noi, pe terasa hotelului Tele
feric din Poiana Brașov, la 
scurtele convorbiri cu „cei pa
tru".

REP.: Cum apreciați valoarea 
adversarilor echipelor dv. ?

stanțial ; în joa
că parcă ea a 
adăugat palmare
sului personal încă 
5 victorii interna
ționale in numai
Jouă zile. Merită 
a fi insă relevate 
și eforturile altor 
tinere înotătoare, 
cum sint surorile 
Carmen și Denisa 
Mihăilă, Dana Pan- 
telimon. Maria
Măgiaș. Edith Kn- 
gliș (la 200 m spa
te). Carmen Ale- 
xe. Christine Seidl 
(doar in ștafetă). 
Luciela Mihăilescn 
sau mezina selec
ționatei Ociana 
Mladin (13 ani). Toa
te au progresat in 
acest sezon, și-au 
apropiat mult re
zultatele de nive
lul performanțelor
internaționale la categoriile lor 
de virstă (incepind din 1977 
F.I.N.A. alcătuiește listele celor 
mai buni performeri pe vîrste), 
dovedind că se va putea conta 
efectiv pe ele în anii următori.

Magdalena Toth, campioana săritoarelor de 
la trambulină, singura noastră reprezentantă 

Ia campionatele europene de juniori

Cu multă atenție am urmărit 
în acest concurs (ca și în afara

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. 2—3)

Concursul de admitere la I. E. F. S.

0 LARGĂ OPȚIUNE A TINERETULUI NOSTRU 
PENTRU CARIERA DE PROFESOR DE SPORT!

Concursul de admitere aduce 
în fiecare an la porțile Institu
tului de educație fizică și sport 
nenumârați candidați doritori să 
devină dascăli de sport, antre
nori sau activiști în mișcarea 
sportivă. Nu puțini sînt, printre 
aceștia, sportivii fruntași ai 
tării, care — mult mai familia
rizați cu exercițiile fizice, cu 
metodologia și tehnica sportului 
— se simt atrași spre o profesie 
in care propria lor experiență 
va putea fi valorificată cu mare 
eficientă.

Și anul acesta, str. Maior Ene 
din Capitală a cunoscut — la 
fel ca sediile tuturor institute- ■ 
lor universitare din țara noas
tră — freamătul unui eveni
ment deosebit, care mobilizează 
cunoștințele și ambițiile candi- 
daților. dar și nerăbdarea și 
neliniștea părinților și rudelor. 
La secretariatul I.E.F.S. s-au 
înregistrat. în aceste zile, peste 
1600 de înscrieri la concursul 
de admitere vizind 170 de locuri 
(120 la cursurile de zi și 50 la 
cursurile fără frecvență). Ra
portul dintre candidați și locuri 
dovedește dificultatea exame
nului. dar demonstrează. în a-

celași timp, o largă opțiune a 
tineretului nostru pentru stu
diul educației fizice.

Cu multă plăcere am remar
cat, printre candidați, sportivi 
cunoscuți, care doresc să de
vină profesori de educație fi
zică. Emoția nu i-a ocolit 
nici pe baschctbalista Camelia 
Filip sau pe campioana de pa
tinaj artistic Cornelia Picu, nici 
pe cunoscuții internaționali de 
fotbal Dudu Georgescu sau Ră- 
ducanu Necula, sau po campio
nul de box juniori. Constantin 
Ghindăoanu. Dovada unei bune 
pregătiri atletice a făcut-o din 
plin Constantin Cirstca, care la 
proba practică de decasalt a 
înregistrat peste 36 m. depășind 
copios baremul maxim, care 
este de 31 m.

Am avut însă si ocazia să 
constatăm cu surprindere că la 
o facultate cu un profil specia
lizat. intr-un domeniu care im
plică evidente calități fizice, se 
prezintă prea multi candidați 
ale căror aptitudini, fără îndo-

Paul IOVAN

(Continuare în pag. 2—3)

Angelo Niculescu: Mie mi se 
pare că grupul celor patru ad
versare — zicînd la general, în 
fapt trei, echipa cu care jucăm 
noi n-o știm încă precis — este 
mai omogen ca valoare decit 
acela de anul trecut. Atunci au 
existat unele echipe de mare 
renume, ca Atletico Madrid, de 
pildă și în ansamblu, apărea o 
inegalitate de valori. Acum, vâ 
repet, mie îmi apare un mai 
pronunțat echilibru de randa
ment între cele patru formații. 
Sînt echipe solide, experimen
tate, toate au destule prezen
țe în cupele europene. Nu avem 
de-a face cu nici o debutantă, 
situație valabilă și pentru ori
care dintre variantele cu ad
versara noastră din Ungaria. 
Văd că și colegii mei împărtă
șesc această părere.

Hie Oană: Aș dori să adaug 
că echipele pe care le vom în- 
tîlni pot fi eliminate ! Princi
palul este cum ne pregătim 
acum și, mai cu seamă, cit de

Cei patru antrenori ai 
concurentelor noastre in 
cupele europene discută 
subiectul nr. 1 pentru ei, 
pentru fotbalul nostru

Foto : Dragoș NEA GU

bine vom aborda partidele: tre
buie să știm să ajungem la un 
vîrf de formă in acea perioa
dă și să ne jucăm șansele cu 
tot curajul. Din punctul meu 
de vedere, adică al Universității 
Craiova, socotesc că Fortuna 
Diisseldorf nu ne este superioa
ră, mai cu seamă că — așa 
cum se știe din multe jocuri și 
rezultate, chiar ale reprezenta
tivelor — stilul de joc al echi
pelor vest-germane ne convine.

REP.: Fiindcă a venit vorba

Jtimie 1ONESCU

Campionatele europene de lupte libere au indicat :

JUNIORII ROMÂNI SÎNT ÎN PROGRES, 
DAR El TREBUIE SĂ ASPIRE LA MAI MULT

(Continuare în pag. 2—3)

Pe parcursul a 6 zile de între
ceri. sala Kisakaslia din locali
tatea finlandeză Oulu a găzduit 
campionatele europene de lupte 
rezervate juniorilor. Primii care 
au terminat concursul au fost 
tinerii luptători de la stilul li
bere. După cum este cunoscut, 
reprezentanții noștri la acest stil 
au obținut rezultate mulțumi
toare, trei dintre cei opt spor
tivi români reușind să urce pe 
podiumul laureaților. Andrei 
Ianko (cat. +100 kg) s-a clasat 
al doilea în ierarhia continen

tală. dovedindu-se un luptător 
tenace, foarte bine pregătit, care 
n-a reușit să cucerească titlul 
de campion european numai da
torită faptului că juriul i-a re
fuzat două puncte tehnice in 
partida cu bulgarul P. Ivanov. 
O decizie corectă in faza respec
tivă. i-ar fi adus reprezentan
tului nostru victoria la puncte și 
locul I în clasamentul euro
pean.

Alți doi juniori români au 
cucerit medalii de bronz : Ema- 
noil Radu (62 kg) și Vasile Stă-

nescu (68 kg). Acesta din urmă 
s-a clasat al treilea în Europa, 
în condițiile în care ultimele 
două meciuri nu le-a mai susți
nut, fiind accidentat la un braț. 
El și-a asigurat totuși looul pe 
podiumul de premiere prin 
victoriile categorice obținute în 
primele două zile de concurs. 
Se cuvine să amintim și com
portarea promițătoare a unor 
sportivi (Gh. Broșteanu, Ad.

Mihai TRANCĂ

(Continuare in pag. 2—3)



La Șimleu Silvaniei, prin sport și muncă patriotică

• ••

„DE AICI ÎNCEPE ZBORUL SPRE STELE
0 frumoasă demonstrație aviatică la Brașov, suD genericul „DACI.Wir

a-

în plină vacantă de vară, 
profesorii de educație fizică din 
orașul Șimleu Silvaniei nu cu
nosc odihna. Sigur, este un fel 
de a spune, deoarece toate acti
vitățile din acest al... patrulea 
trimestru de școală se desfă
șoară, cum a devenit obișnuit 
la noi. pe fondul unei odihne 
active și pentru elevi și pentru 
îndrumătorii lor. dascălii de 
sport, dar și de alte discipli
ne. Spre convingere, cîteva do
vezi...

Școala generală nr. L Profe
sorul Ștefan Berek are în jurul 
său cîteva zeci de elevi, cu 
predilecție viitori atlețL Doi din
tre ei. Dan Mihancea si Mlre- 
la Matei, sint alergători de cros, 
finaliști Ia zonele școlare. A- 
driana Remeș este săritoare în 
înălțime, iar Erica Todea — 
lergâtoare pe distanța de 600 m. 
Toți acești copii sint animatorii 
activității atletice din școală, 
care se desfășoară cu un obiec
tiv bine precizat : finalele cam
pionatelor republicane pentru 
juniori III. care vor avea loc 
în august si la care vor fi pre- 
zenți și elevii din acest oraș.

Școala generală nr. 2. Și aid 
atletismul se află la el acasă. 
Explicația ? Este sediul unui 
centru atletic organizat sub 
egida federației de resort și 
condus de un antrenor apreciat, 
prof. Ștefan Covaci. Copiii, vreo 
30. exersează cu multă ambiție 
săritura în inălțime. Am aflat 
și de ce : de aici s-au lansat 
două dintre eleve. Dorina 
Perneș și Elisabeta Sailor. care 
au ocupat locul doi la campio
natele republicane de junioare I 
și, respectiv, junioare III. pre
cum și elevul Lucian Horje, un 
talent în 
probă.

Liceul 
că. Aici, 
rat șantier. Clasele, organizate 
în echipe de lucru, amenajează 
terenuri pentru jocuri, precum 
și o pistă de alergări (75 m. 6 
culoare). Printre cei 200 de ti
neri care muncesc zilnic pe

devenire în această

industrial de mecanî- 
curtea este un adevă-

„SIBIANUL II OMUL SPORTULUI
• Un adevăr pe care II confirmă și innertyi participanți

la concursurile lie orientare
duminică di- 
Casei de cul-

amatorii se pre- 
de întilnire, unde 
grupurile și se 
traseele alese.

Trecînd într-o 
mineață prin fața 
tură a sindicatelor din Sibiu, 
am fost surprinși de numărul 
mare de oameni aflați în preaj
mă, purtînd rucsacuri în spate, 
cu pantaloni scurți și pălărioa
re cu insigne, gata de drume
ție. .Amicii munților", ni s-a 
explicat, de toate virstele, de 
la 10 pînă la 60—70 de ani. în 
fiecare miercuri, la „clubul tu
riștilor" se publică traseele pro
puse pentru excursiile de la 
sfîrșit de săptămînă si dumini
că dimineață 
zintă la locul 
se formează 
pleacă pe 
„D-apăi credeți că nu numai 
azi îi așa ? ni s-a spus. Așa-i 
in fiece duminică".

Dacă ne referim la pasiunea 
pentru mișcare a oamenilor de 
prin aceste locuri, trebuie să 
precizăm că în puține județe 
există atîția iubitori ai orien
tării sportivo-turistice ciți sînt 
în județul Sibiu. O dovadă ar 
fi și aceea că aici există un 
„club de orientare sportivo-tu- 
ristică", condus de un mare a-

CHIAR FĂRĂ „STELE", CURSE FRUMOASE
Numărul mic de concurențl (doar 

78 in 9 probe) și lipsa unor alergări 
mai importante (nici o cursă clasică 
•au semicfasicâ) — iată ce ne făcea 
să fim oarecum sceptici cînd ne în
dreptam duminică spre hipodromul 
din Ploiești. Probabil că la fel ca 
noi au gîndit și alții, pentru că 
cifra celor prezenți a fost mol mică 
decit de obicei. Cei care n-au ve
nit însă duminică pe hipodrom au 
ce-șl- reproșa, deoarece alergările 
desfășurate au oferit un spectcco4 
de calitate, cu sosiri strînse (într-una 
fiind nevoie de consultarea fotogra
fiei) și viu disputate, cu ameliorări 
de recorduri și cote în concordanță 
cu șansele cîștigâtorilor respectivi. 
Duminică am văzut pe S. Onache 
(ce păcat că acest talentat driver 
„cochetează* * 1 2 * 4 * din cînd în cînd cu 
performanțele contradictorii) ridicînd 
hățurile și cravașind în finalul probei 
pe Balerin, 1 am mai văzut pe Gigî 
Popescu aducîndu-l pe „sus*  pe Ho-

atletic școlar, 
reprezentanții 
(Hrana Lan- 
Alba (Fetru

Siîtcia. Simplu 2, ord?nea 15. event 
128, triplu ciștigâtor 550. Cursa a 
IV-a : 1. Ba'erin (S. Onoche) 
1:26,2, 2. Rtvan, 3. " 
piu 4, ordinea 17, event 30, < 
nea triplă 114. Cursa a Y-a : 1.
rlca (I. Florea) rec. 1:29,1, 2. Hotă- 
rel. Simplu 3. ordinea 18, event 66, 
triplu ciștigâtor 644. Cursa a Vî-a ;
1. Simca (D. Toduță) rec. 1:26,9, 2. 
Haiducel, 3. Recurs. Simplu 3, ordi
nea 12, event 30, ordinea triplă 56. 
Cursa a Vil-a : 1. Rivan (D. Arsene) 
rec. 1:27,2, 2. Balerina. Simprtu 5. 
ordinea 5, event 12, triplu cîștigător 
222. Cursa a Vlll-a : 1. Marțian (N. 
Simion) rec. 1:28,6, 2. Incaș, 3. Me- 
rrș. Simplu 3, ordinea 9, event 8, 
ordinea triplă 113. Cursa a IX-a :
1. Valoarea (Tr. Dinu) rec. 1:28,2,
2. Cumpănița. Simplu 4, ordinea 15,
event 12, triplu cîștigător 125.

GH. ALEXANDRESCU

IMPORTANTE AVANTAJE PEN
PETKECE CONCED1

După cum apreciază meteorolog 
multe zile cAlduroase, ceea ce va 
să se bucure de un timp frumos.

In septembrie, cura la mare are m
• TARIFELE BILETELOR — S 

BILITATEA ALEGERII STAȚIUNII 
STABILIREA SEJURULUI LA UN 
MAI MIC DE ZILE DECIT SERIA
• tN ACEASTA PERIOADA CO 

ZE NUMEROASE EXCURSII ÎN D 
DOBROGEI, LA MURFATLAR, AD

Pentru luna septembrie, OFICIIL 
din Întreaga țară și I.T.H.R. BUC 
odihnă In toate stațiunile de pe lito

Posesorii biletelor beneficiază și 
pe C.F.R.

„Simion Bărnutiu". 
sportivă complexă : 
colectivul de vo'ei 
hotar) rea lor de a 

o tentativă pentru 
în divizia școlară

ELEVII Șl PROFESORII FAC 
MAI PLINE Șl MAI FRUMOASE 

ZILELE VACANȚEI MARI
șantierul liceului pot fi întiiniti 
și elevii din clasa a Xl-a A, 
reîntorși recent de la lucrările 
Canalului Dunăre—Marea Nea
gră, unde s-au evidențiat pen
tru munca depusă. Aici, ca și 
acolo, ei au același îndrumător 
inimos, pe maistrul Grigore 
Remeș. De la prof. Roland 
Muller aflăm că elevii anilor 
LX și XI organizează, în alter
nantă cu munca de pe șantier, 
un campionat de fotbal, dotat 
cu „Cupa tinerilor brigadieri". 
Nici nu se putea da o denu
mire mai sugestivă acestei ac
țiuni sportive de masă.

Liceul “ ' — -
Activitate 
elevii din 
persistă in 
mai face 
promovarea _ ________._____
și de juniori. în consecință. își 
continuă pregătirile : meciuri 
zilnice sub conducerea profe
sorilor Trandafir Pope». Ștefan 
Horvat și Octavian Gata (ulti
mul avind specialitatea limba 
română). Alți elevi merg la 
poligon, pentru concursurile de 
tir (pușcă cu aer comprimat) 
sau participă la mult îndrăgite 
acțiuni turistice, un fel de re
petiții pentru o competiție tra
dițională. „Cupa Măgurii-.

Să amintim. în final, și re 
am găsit la o scoală generală 
din marginea orașului, cea din 
satul Cehei. Prof. Ovidiu Sil- 
vărșan. celelalte cadre didactice 
de aici se aflau in plină orga
nizare a întrecerilor de hand
bal (cu tradiție in scoală), vo
lei și tenis. Desigur, calitatea 
de director il obligă pe prof. 
Silvărșan (specialitatea sa. geo
grafia) să se afle mereu in 
mijlocul copiilor, chiar și acum 
în vacanță. Dar modul entuzia-t 
cum înțelege să ajute la reușita 
acțiunilor sportive de vacantă 
(interesîndu-se de nevoile ele
vilor și profesorilor de soortl 
merită mai mult decit o subli
niere...

Tibet iu SIAM A

■ ■ ■

sperifri-hristici, la drumeții
nimator al ..sportului păduri
lor". Carol Heitz, club care a 
reunit la un moment dat In
tr-un concurs. Ia marginea Si
biului, nu mai puțin de 11000 
de partldpanți ! Au fost atunci 
întreceri pentru tineri, pentru 
virstnici, pentru femei, ba și 
pentru cei mici. Pentru aceștia 
din urmă, „punctele de control" 
pe care trebuiau să le găseas
că erau un urs, o vulpe sau o 
casă, bineînțeles, pe... panouri 
desenate în culori. Pionierii 
luptau pentru „Busola de 
bronz"... „Busola de aur"...

Ion Mantu, muncitor la „In
dependența", om trecut de 55 
de ani, care ne-a văzut cum 
notam, plăcut impresionați, a- 
mănunte referitoare la toate 
aceste acțiuni de turism, de 
drumeție, ne-a spus: Jiu tre
buie să vă mirați. Pe aici, pe 
la noi, se știe eă sportul, tu
rismul — care este iubit mult 
— mișcarea în aer liber înseam
nă sănătate, putere de muncă. 
Să știți că sibianul ii emul 
sportului !“

Și chiar eă-i așa.
Modesto FCTRARfNl

roscop și „aruneîndu-f*  chiar pe li
nia sosirii după o prelungită luptă 
cu Surduc șl Gong, pe I. Oanâ con
cepi nd o frumoasă cursă de aștep
tare cu Solitar și i-am mai văzut pe
I. Florea, G. Toduță, N. Sim'oa și 
Tr. Dinu făcînd tot ce este posibil 
pentru a cîștiga cu Turica, Simca, 
Marțian și Valoarea. Că l-a minat 
cu convingere, fără menajamente și 
fără calcule de culise, ne-o dove
dește și faptul că foarte mulți con- 
curenți (printre care și șase cîștigă- 
tori) și-au ameliorat recordul carie
rei sau au „venit*  la cea mai bună 
valoare a lor, ceea ce nu poate 
decit să ne bucure.

Rezultate tehnice : Cursa I : Soli
tar (I. Ocnă), rec. 1:35,1, 2. Sili
ciu. Simplu 1,90, ordinea 10. Cursa 
a ll-a î 1. Horoscop (G. Popescu) 
rec. 1:36,4, 2. Surduc, 3. Gong. 
Simplu 8, ordinea 25, event 38. or
dinea triplă 415. Cursa a lll-a : 1. 
Famine (M. Dumitru) rec. 1:28,4, 2.

Eveniment deosebit In viata 
noastră sportivă : se împlinesc 
55 de ani de cînd la Brașov 
a luat ființă primul aeroclub 
din România. Pe atunci, amin
tirea zborurilor lui Vlaicu. efec
tuate în anul 1911 pe cîmpul 
dinspre Sînpetru, în fața unei 
mulțimi de oameni adunați din 
toată Țara Bîrsei pentru a-1 
vedea pe .jnaistorașul Aurel", 
era incâ puternică. La aceasta 
se adăuga faima pe care și-o 
cucerise ilustrul „cavaler al 
aerului" Mircea Zorileanu, fiu 

Sub egida „DACIADEl"

LA TIMIȘOARA, 0 REUȘITA 
A SPORTULUI ȘCOLAR DE MASĂ

TIMIȘOARA, 17 (prin telefon). 
Desfășurate sub însemnele ma
rii competiții naționale „Dacia- 
da“, întrecerile din cadrul ce
lei de a X-a ediții a Pentatlo
nului atletic școlar, „Cupei 
U.T.C." și concursului de ștafe
te al elevilor (14—19 ani) s-au 
bucurat de o organizare irepro
șabilă (C.C. al U.T.C. și 
C.N.E.F.S.) și de o participare 
entuziastă. Aproape 900 de ti
neri s-au aflat la startul aces
tor întreceri.

La Pentatlonul 
laureații au fost 
județelor Brașov 
can, 3 412 p.) și 
Florea, 2 949), care s-au impus 
printr-o pregătire multilaterală, 
în „Cupa U.T.C.", tabloul în
vingătorilor arată astfeL Fete, 
100 M : Eugenia Ursache (Iași) 
12.3 ; 800 M : Terezia Ciorba 
(Maramureș) 2:13.6 ; GREUTA
TE : Eugenia Stoica (Hunedoa
ra) 12,83 m ; LUNGIME : Ma-

rec.
Hermafon. Sîm- 

ordî- 
. Tu-

tare Înscrisă sub genericul 
„Daciadei".

Mii de spectatori au făcut 
gard viu, multicolor, în jurul 
câmpului de zbor. „De aici s-au 
ridicat zburători celebri, de aici 
își vor începe, ca miine, zbo
rul spre stele șoimii noștri" — 
spunea în deschiderea mitingu
lui col. Aurel Caloianu, coman
dant al aeroclubului central. 
Și trei avioane purtînd dra
pelele partidului și statului au 
trecut prin fața tribunelor, în 
semn de salut. Apoi au intrat 

rsDoaae. primul „Pexcănij". In
ia mitingul aviatic de duminică 

în scenă parașutiștii : lansări 
individuale și in grup, salturi 
demonstrative de înaltă măies
trie și curaj, efectuate de ași 
ai acestui sport, printre care 
maeștri și maeștri emeriți, 
nume cunoscute ca : Hie Nea
ga, FI orie a Uță, Vasile Sebe, 
Camei Iordăneseu, Eva Lutsch.

Un spectacol impresionant au 
prezentat planoriștii, acești 
„poeți" ai aerului, pilotînd a- 
parate de înaltă performanță 
construite aici, la Brașov, cum 
sînt motoplanorul I.S. 28 B-2, 
exportat in numeroase țări ale 
lumii (pilot ing. M. Finescu, 
maestru emerit al sportului), 
plantarele LS.-28, LS.-29 și
altele (avînd la manșă zbură
tori ca ing. M. C®nțu. coman
dantul aeroclubului ,.Mircea 
Zorileanu”, ing. E. Iliescu, ing. 
B. VHdescu, Gh. Savastre, M. 
Rindea și alții).

riana Mițărescu (Ilfov) 5,72 ; 
ÎNĂLȚIME : Mihaela Bălănes- 
eu (București) 1.68 ; Băieți, 
100 M: Dumitru Petrescu (Bucu
rești) 10,7 ; 1 5C0 M : Petru Ta
tar (Maramureș) 3:59,8 ; GREU
TATE : Miklos Boros 
13,10 m : LUNGIME :

(Cluj)
„ . ___________ Mihai

Turcu (Timiș) 6.79 m ; ÎNĂL
ȚIME : Silvia Stafiuc (Argeș) 
2,01 m.

Foarte disputate, probele de 
ștafetă s-au încheiat cu urmă
torii ciștigători : Fete, 400X 
300X200X160 m : Iași 2:19,8 si 
400X200 m : Iași 2:21.8 ; Băieți, 
8MX400X2MX1M m : București 
3:24,7 și 400X300X200X100 m : 
București 3:26,5.

Petru ARCAN

BASCHETBALIȘTII JUNIORI
(Urmare din pag. 1) 

gătiri și promit o prestație cit 
mai bună. Unii dintre jucătorii 
de bază — V. Zgriban, P. Bră- 
nițteanu, Gh. Dăian — sosesc 
la Tg. Mureș de-abia astăzi, 
deoarece pînă acum au avut de 
susținut examene școlare. Să 
sperăm că încadrarea lor „din 
mers" în angrenajul selecțio
natei se va resimți cit mai 
puțin în jocul acesteia. La com
petiție ia parte și selecționata 
secundă a țării, ale cărei re
zultate nu contează in clasa
mentul oficial.

Miercuri, în ziua inaugurală, 
partidele se dispută astfel: de 
la ora 16,30: România A — 
România B, Iugoslavia — Gre
cia, Turcia — Bulgaria. In con
tinuare, România A va juca în 
ordine cu Bulgaria, Iugoslavia, 
Turcia și Grecia. Edițiile pre
cedente ale Balcaniadei de ju
niori au fost cucerite de: Iugo
slavia (6), România (3), Grecia 
(2), Bulgaria (2), Turcia (1). 
Campioană en-titre este repre
zentativa Greciei

Cu emoție și admirație a fost 
urmărită demonstrația elicopte
relor — de construcție româ
nească —, un impresionant 
dans aerian, dovedind înaltele 
calități ale acestor aparate de 
zbor, ca și măiestria piloților 
(în frunte cu Titi Cristescu, 
pilot de încercare). Cu înde
lungi și vii aplauze au fost 
răsplătite evoluțiile piloților de 
avioane, maeștri ai acrobației, 
campioni republicani și balca
nici. Iată doar cîteva nume de 
notorietate : Mihai Albu, Cezar 
Rusu, Dorina Gutsch, Ana Ni
na Ioniță. Nicolae Conțu, Oc
tavian Ulici, Teofiî Ciotloș. 
N-au lipsit din program nu
mere de mare spectaculozitate 
ca zborul „în oglindă" (Albu- 
Ulici), vînătoarea de baloane, 
caruselul parașutelor „Strato- 
Cloud". precum și „Cea de-a 
Ii-a ediție a trenului poștal 
aerian Brașov-București"...

tis

Viorel TONCEANU

JUNIORII RO
(Urmare din pag. 1)

Vlăsceanu, Cs. Barkoczy) 
s-au clasat printre primii sase, 
aducind puncte prețioase dele
gației române, clasată in final 
pe locul 3 pe națiuni. Ierar
hia continentală a echipelor de 
juniori se prezintă astfel : 1. 
U.ILSJS. 55 p, 2. Bulgaria 49,5 p, 
X România 23,5 p, 4. R. D. Ger
mană 20 p, 5. R. F. Germania 
11 p, 6. Turcia 10 p.
Referindu-ne la poziția ocupa

tă de tinerii noștri reprezen
tanți la această ediție a campio
natelor continentale trebuie să 
precizăm faptul că performanța 
realizată la Oulu este cea mai 
bună obținută pină acum in în
trecerile de acest nivel, la acest 
stil. Judecind prin această pris
mă, se poate aprecia că luptele 
libere la nivelul juniorilor din 
țara noastră se află intr-un 
evident progres, că performan
țele reprezentanților noștri me
rită a fi evidențiate. De aseme
nea, trebuie subliniată activita
tea antrenorilor Petre Coman și 
Ilie Chirilă, cei care au asigurat 
pregătirea lotului de juni-ori.

în același timp, în urma in
formațiilor primite de la 
Ion Bobei, secretar tehnic 
F. R. Lupte, simțim nevoia 
precizăm că, în condițiile exis
tenței unui lot de sportivi mult 
mai valoros decit in alți ani 
(domeniu în care merită a fi 
remarcată activitatea mai bună 
a principalelor secții din țară), 
rezultatele obținvte de juniorii 
români Ia C.E. de Ia Oulu nu 

0 LARGĂ OPȚIUNE A TI
(Urmare din pag. 1)

ială. nu-i recomandă pentru a- 
ceastă carieră. Iată, de pildă, 
duminică, la Stadionul tineretu
lui din Capitală s-au prezentat 
In fața examinatorilor candidați 
care : la proba de aruncare a 
mingii de oină (fete) realizau 
17—18 m (barem minim 25 m !); 
in proba de alergare pe 50 m 
(băieți) obțineau timpi de 8—9 
s (cu 6.9 nu se primește nici 
un punct !) ; in probele de sc- 
mifond pe 800 m (fete) și 1500 
m (băieți) înregistrau „perfor
manțe" de aproape... 4 min. și 
jumătate (cu 3:18 — nici un 
punct !). respectiv aproape 6 mi-

SEPTEMBRIE P
SEZON DE

i



TRENINGURILOR PORTOCALII
e deplasări 
5 calenda- 

drumurile 
icișează a- 
neașteptate 

p la Clubul 
Timișoara, 

lor, chiar 
i, deoarece 
or noastre 

I obișnuită : 
pace că, zi-

Europei". înotătorii Carmen 
Alexe, Cristina Seidl și Andrei 
Toth erau preocupați de par
ticiparea lor la campionatele 
naționale și ' '
juniori. Mai 
voleibaliștii : 
venea de la 
cu lotul de ______ ___ ___
Germană : Marius Căta și Dan Urzică, . _ . . .
tineret.

la Balcaniada de 
agitați păreau 

Dan Girleanu 
Vaslui șl pleca 
seniori în R.D.

I 
I
I

prof. Ale
la pen- 

cu mine, 
feminine 

p mulțumit 
mplător la 

Inițiat, în- 
o întîlnire 

clubului 
ce între 

rat — cu 
b in Capi
ta o con- 
B despre 
mă. despre 
crescut.
n înotători 
palovici și 
•u vorbit 
l^ntreceri 

Cupa

membri ai lotului de 
abia se întorseseră 
din Ungaria ; lu- 
liana Enescu, din 
lotul de senioare, 
fusese In Polonia, 

iar Daniela Roșea se pre
gătea să plece cu lotul 
de tineret în Ungaria. Hand- 
balista Darinca Marcov se 
afla și ea aici, convocată Ia 
lotul național de senioare.

școală

A fost o seară improvizată,
dar foarte plăcută, nu lip-
sită de calități educati-
ve. Antrenori și spor-
tivi — formați la aceeași

ne-am dat,___ _ ... __  __ seama
de valoarea stimulatorie a u- 
nor asemenea intilniri, care 
sudează oamenii și propulsea
ză elementele cu mai multă 
forță morală spre culmile 
sportului de performanță.

prof. DEZID3UU BLBER
Clubul sportiv școlar 

Timișoara

I
I
I
I
I

T IN PROGRES

I
I

IOAREIOR IA BALCANIADA

I
I
I
I

I
I

1) câ 
la

înotătorii fruntași, cit și 
ce vor trebui să preia 

ștafeta, nu au respectat 
de cerințe ale selecției, 
lucrat cu intensitate si

a dasa- 
națiuni 

remarca-

maxim al 
situații 

noștri au 
re tactică 

nifestat 
izice cot

are, Cs. 
u și chiar 
e au pri- 
ate și mai

bil al sportivilor sovietici 
titluri de campioni) și bulgari 
(49,5 puncte), care au dominat 
întrecerile. In același timp, se 
constată o diminuare a forțelor 
juniorilor din Polonia, Ungaria, 
Turcia, Iugoslavia, țări care re
prezentau reale forțe in luptele 
libere din Europa. Firește, este 
vorba despre un clasament pe 
echipe la nivelul juniorilor, dar 
acesta este In măsură să ofere 
date despre perspectiva luptelor 
libere pe continentul nostru.

I 
I

DE LA FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE FOTBAL
După cum se știe, Federația 

Română de Fotbal a adus — 
încă in cursul anului 1977 — 
unele îmbunătățiri regulamen
tului de transferări, astfel in
cit el să asigure din timp con
dițiile și reglementările cu
venite pentru ca această im
portantă operațiune de trecere 
a unor jucători de la o echipă 
la alta să nu deregleze acti
vitatea competițională, ci să 
contribuie la : stabilitatea Ioturi

lor de jucători ; concentrarea 
celor mai talentați fotbaliști în 
cluburile ce oferă cele mai bune 
condiții de pregătire și afir
mare în județul respectiv; 
promovarea tinerilor de mare 
perspectivă de la 
inferioare la cele 
Regulamentul care se republică 
— mai jos — este cel aprobat 
în ședința Biroului Federației 
Române de Fotbal din 26 iu
nie 1977 cu îmbunătățirile a-

categoriile 
superioare.

REGULAMENTUL DE TRANSFERARE
A JUCĂTORILOR DE FOTBAL

ART. 1. — Jucătorii de toate categoriile se pot transfera 1a alte 
cluburi (asociații) indiferent de localitate numai după o perioadă de 
5 ani, TERMENUL DECUBGIND DE LA 1 IULIE 1277.

ART. 2 — Jucătorii de toate categoriile se pot transfera o dată pe 
an la echipe din cadrul ACELUIAȘI JUDEȚ eu acordul scris al Jucă
torului și clubului (asociației) de La care se soliăU transferarea.

ART. i. — Jucătorii care acxrvează in echipe de categorii inferioare 
se pot transfera tas timpul anului, eu excepția alamelor șase etape 
de campionat, la echipe care activează ia categorii superioare In ca
drul aceluiași județ.

Jucătorii divizionari A ți B care vor deveni disponibili se pot 
transfera numai eu avizul comisiei județene de fotbal, Ia echipe de 
categorii inferioare in cadrul aceluiași Județ.

Jucătorii divizionari disponibili tint eonridersți numai acei care an 
fost cuprinși la Începutul campionatului In loturile de 2*  ale echipelor 
de divizia A șl B. Bepromovarea acestora se poate face • singură 
dată pe an in perioada dintre campionate.

ART. 4. — Jucătorii de fotbal divizionari B și C încorporați pentru 
a-?l satisface stagiul militar la alte județe se pot transfera numai 
pentru perioada stagiului militar (ew legitimații sprcisic) ta echipe din 
localitățile respective. Aceștia revin In mod obligatoriu la cfnbul (aso
ciația) unde se aflau legitimați înainte de a ti transferați in termen 
de 15 zile de la lăsarea la vatră.

ART. I. — Jucătorii de fotbal care an aboolvit n institut de lnvă- 
țămint superior la cursurile de zi ȘI StNT repartizați pbzn ho 
TARIRE GUVERNAMENTALA se pot transfera la echipe din județul 
unde au fost repartizați.

ART. s. _ Transferul jucătorilor de fotbal se face pe baza urmă
toarelor acte ;

a) cerere de transferare (tip FRF) semnată de 
(asociația) care ti solicită ;

b) acordul scris (lip FRF) valabil pentru anul 
eliberează, al duhului (asociației) la care jucătorul

e) carnetul de legitimare al jucătorului ;
d) consimțămintul scris al părinților (tutorilor) 

juniori și copii ;
e) chitanța de depunere a taxei de transferare 

(asociația) care a «-oteuaț-o -
t) fișa personală aflată In evidența comisiei Județene de fotbal, 

dacă se solicită transferarea pentru echipe din divizia A, B și C ;
g) adeverință de Încadrare In producție și acte doveditoare că au 

domiciliul stabil In orașul respectiv.
NOTA : — Jucătorii care se transferă pentru perioada satisfacerii 

stagiului militar vor prezenta două fotografii șl o adeverință din care 
să reiasă data incorporării.

— Pentru Jucătorii care solicită transferul ca urmare a absolvirii 
cursurilor de zi ale invățămtntului superior se va prezenta In plus și o 
copie legalizată de pe repartiția guvernamentală pentru anul in curs ;

— Jucătorii care se reîntorc la cluburile (asociațiile) sportive după 
satisfacerea stagiului militar vor prezenta obligatoriu carnetul de 
legitimare primit pentru perioada cit a satisfăcut stagiul militar.

ART. 7. — Cererile de transfer neînsoțite de toate actele mențio
nate mai sus, ea și actele care prezintă ștersături sau corecturi nu 
vor fi luate in considerare.

art. ». — Cluburile (asociațiile) care dau mai multe acorduri de 
transfer aceluiași Jucător, vor fi sancționate cu interzicerea de a bene
ficia de transferări de Jucători in acel campionat.

ART. 9. — Jucătorii care semnează două sau mai multe cereri de 
transfer, Indiferent de modul de soluționare al acestora, vor fi sanc
ționați cu ridicarea dreptului de Joc pînă la data de 1 august a anului 
următor.

ART. io. — Aprobarea transferului și Îndeplinirea formalităților 
cerute de aceasta sînt de competența exclusivă a Federației Române 
de Fotbal pentru toți Jucătorii care solicită transferarea la unul din 
cluburile (asociațiile) ce activează in divizia A, B, C și campionatul 
republican al juniorilor și a comisiilor județene de fotbal pentru cele
lalte categorii.

ART. 11. — Nerespectarea prevederilor prezentului regulament, atrage 
după sine anularea transferului și sancționarea persoanelor in cauză.

jucător ți clubul 
ia care acesta sa 
este legitimat :

de către clubul

icu, care 
pe bloc- 
nale din 

cele 5
ajăt pen- 
Campio- 

cordmana 
n ultima 
intensi- 

iercuri și 
Italia să 
mai ușor, 
ă la mo- 
Mitrofan 
tia ei în 
mult pu- 
acală a- 

tea cursei 
și împie- 
u record, 
‘or sale 
u asigu- 
vut doar

ISTRU
I punct ’). 
te vorba, 
orientare 
ip supra- 
[ posibili- 
e făcută

cei mai 
ar ocupa 
ilui I la 
11 Spirii. 
scă con
fesori de 
renorilor 
al per- 

e dintre 
de care 
tivă are

o indispoziție trecătoare și 
de miercuri va putea reveni 
bazin, in plenitudinea forțelor. 
Păstrăm convingerea că Pănu- 
lescu are șanse la Florența 
pentru o medalie în proba de 
200 m mixt și că va fi pre
zentă în celelalte finale.

în total contrast, deși unii 
dintre eomponenți au făcut vi
zibile eforturi pentru a realiza 
performanțe optime, a fost evo
luția echipei masculine, clasată 
abia a 3-a, la 46 p de cea a 
Iugoslaviei (locul I). Este o 
nouă confirmare a faptului că 
antrenorii noștri, care pregătesc 
atît pe 
pe cei 
curînd 
• serie 
nu au 
eficacitate pentru a-i aduce pe 
băieți măcar la nivelul fetelor. 
Echipa a avut la această ediție 
un singur campion (pe D. Țin
ea la 400 m mixt) și cîțiva ti
neri (O. Mladin, C. Neagrău, O. 
Cocenescu, eventual C. Drăgan) 
care promit. Să recunoaștem 
cam puțin...

Nu vom încheia aceste rln- 
duri fără a releva buna com
portare a săritorilor, care și-au 
adjudecat toate cele 4 titluri. 
Magdalena Toth, singura care 
a intrat in vederile selecțione
rilor pentru campionatele euro
pene, Carmen Bădescu, Dan 
Oprean și Cornel Pop sînt cei 
în care antrenorii își pun mari 
speranțe. întrecerile balcanice 
nu i-au solicitat prea mult și 
greul abia acum urmează. Să 
nu uităm că și in anii trecuți, 
bazinul de sărituri ne-a propus 
mari speranțe, care s-au risipit 
însă tot atît de repede cum au 
apărut. Poate că de această 
dată va fi altfel...

I 
I

I 
I

I
I
I
I 
I
I
I
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Joi, cuplaj ile mare atracție la Brașor, cu participarea echipelor
care tot juca Io cupele europene

Spectatorii din Brașov au 
ocazia să vadă joi cele patru 
echipe românești care vor Juca 
in cupele europene. Acestea vor 
evolua In cadrul unui interesant 
cuplaj, care va avea Ioc pe sta
dionul Municipal, după txrmăto-

rul program : ora 1530 : F.C. Ar
geș — Politehnica 
ora 1734 : Steaua
tea Craiova. Sau. ____ ___
locul 2 cu locul 3 în campionat 
șl campioana cu
Cupei.

Timișoara ; 
- Universita- 
altfel spus.
cistigătoarea

duse de Biroul F.R.F. în luna 
februarie 1978 Ia articolele 1, 
3, 4 și 5, care adaugă preci
zări diferitelor situații in care 
se află jucătorii de fotbal.

Trebuie reținută în mod deo
sebit prevederea potrivit căreia 
jucătorii de toate categoriile se 
pot transfera dintr-un județ in
tr-altul numai după o pe
rioadă de 5 ani, termenul de- 
eurgind de la 1 iulie 1977. 
Rațiunea acestei reglementări 
a pornit de la necesități evi
dente și stringente : stabilitatea 
jucătorilor la unitățile in care 
si-au deșăvirșit pregătirea ; 
creșterea interesului șî respon
sabilității cluburilor pentru a 
depista, crește, pregăti și pro
mova talente proprii din rin
dul copiilor $i tinerilor din ju
dețul sau localitatea în care 
activează.

Federația __ ___ _______
nu va hia in considerare ar
gumentele ________ __
resele duhurilor legate de mo
ment pentru întărirea 
respective și deci nu 
eepta in nici o situație 
rea regulamentului de 
rări aflat în vigoare, 
pentru care aducem din nou 
la cunoștința tuturor celor in
teresați textul integral al re
gulamentului.

Federația Română de Fotbal 
a stabilit ea operațiile 
transfe- pentru anul 
bocal 1978.1979 să 
pînă la 31 iube a.c.

Pentru cluburile și 
sportive divizionare 
actele complete se vor depune 
la federație numai printr-un 
reprezentant al Comisiei jude
țene sau al Nu se
primesc acte trimise prin poștă 
sau prin delegați ai cluburilor 
(asociațiilor) respective.

ȘTIRI.. _7 »
• DUMINICA, LA BUCUREȘTI, 

STEAUA — DUKLA BANSKA 
BISTRICA. Continuîndu-și în ritm 
tot mai intens pregătirile pentru 
jocurile cu Monaco, echipa Steaua 
va susține duminică dimineața, cu 
Începere de Ia ora II, pe stadionul 
propriu, un meci amical cu puter
nica formație cehoslovacă Dukla 
Banska Bistrica.

ȘTIRI s 1

• MIINE, MECI INTERNATIO
NAL, PE STADIONUL REPUBLI
CII. Miine, la ora 17, pe Stadionul 
B?Puț?bcii, echipa Autobuzul 

—— J întîlnire 
formația sovietică 

Echipa oaspe 
turneu în țara 

a clubului

Republicii, echipa” 
București va disputa o 
amicală cu iz:.. 
„Nistru" Chișînău. 
se află intr-un 
noastră ca invitată 
Sportul studențesc.

Româna de Fotbal

care vizează inte-

loturilor 
va ac- 
ineălca- 
transfe- 

Drept

de 
compe ti
se facă

asociațiile 
B și C,

• F.CJH. GALATI 
PUT PREGĂTIRILE, 
iulie, divizionara „B“_____ ___
Și-a reluat pregătirile pentru noul 
campionat, sub conducerea antre
norului M. Nedelcu. La primul an
trenament s-a prezentat întregul 
lot, mai puțin Radu Dan, absent 
nemotivat. In schimb, în lotul gă- 
lățean figurează acum portarul 
Ca tona, de la Politehnica Timișoa
ra, repartizat în orașul dunărean.' 
La data de 23 iulie, F.C.M. Galați 
va pleca intr-un turneu de două 
săptămini în R.P.D. Coreeană și 
R. P. Chineză. (T. Siriopol — 
coresp).

ȘI-A 1NCE-
Duminică 16
F.C.M. Galati

• MARCEL PIGULEA, ANTRE
NORUL SELECȚIONATEI DE 
JUNIORI. începind din această 
vară, reprezentativa de juniori, 
care se pregătește pentru Tur
neul Prietenia si Campionatul 
balcanic. va avea ca antrenor 
principal pe Marcel Pigulea, cel 
care a promovat pe Chimia Rm. 
Vllcea In Divizia A.

» CORVINUT. Hr\i:nOARA — 
MINERUL GHEI.AR s—3 (4—0).
In cadrul pregătirilor pe care le 
efectuează pentru viitorul sezon 
competițional, divizionara A Cor- 
vinul Hunedoara a susținut o 
primă partidă amicală în compa
nia echipei Minerul Ghdar, 
care a intrecut-o cu scorul 
4—3 (4-4).

PERFECȚIONAREA PREGĂTIRII

pe 
de

ANTRENORILOR - UN DEZIDERAT VECHI 9

Formarea unor noi cadre de 
antrenori de fotbal și in același 
timp continua perfecționare 
tehnicienilor care se ocupă 
mijlocit de instruirea 
din sistemul divizionar reprezin
tă una din problemele prioritare 
Înscrise pe agenda de lucru a 
forului nostru de specialitate.

Deocamdată, așa după cum am 
mai informat, F.R.F. a definitivat 
cadrul organizatoric al uneia din
tre cele două forme de invăță- 
mtnt, prevăzute a funcționa încă 
din toamna acestui an. Este vorba 
de cursul intensiv ele perfecțio
nare și avansare a antrenorilor, 
in legătură cu care prof. Victor 
Stănculescu, expert 
pentru fotbal la C.N.E.F.S., 
furnizat o ’ '
detalii.

— De la 
să precizez 
zent F.R.F. 
clusiv de formarea 
ea profesie, de acum înainte 
ideea perfecționării pregătirii de 
specialitate a acestora s-a im
pus ca o necesitate de prim or
din. ceea ce a făcut ca și con
cretizarea unei astfel de idei să 
pretindă o formulă didactică ți 
organizatorică nouă, superioară

a 
ne- 

echipelor

instructor 
ne-a 

serie de interesante

bun început aș vrea 
că dacă pină in pre
se ocupa aproape ex- 

antrenorilor, 
acum

0 MASĂ ROTUNDĂ CU UN SINGUR SUBIECT
(Urmare din pag. 1)

de pregătirea partidelor din cu
pe. cum considerați startul ei ?

Gheorghe Constantin: Consi
der că ideea pregătirilor cen
tralizate este foarte bună. Unele 
mici defecțiuni de organizare 
odată depășite, ne-arn putut

LOTO -PRONOSPORT INFORMEAZĂ
UN NOU MARE SUCCES 

LA TRAGEREA OBIȘNUITA

PRONOEXPRES
din 5 iulie a.e. 

PARTICIPANTE :
Bălașa Ion din Glodeni, județul 

Dîmbovița, Plț loan din Bixad, ju
dețul Satu Mare, șl Llxandra 
Avram din București, jucînd pe 
bilete completate cu una variantă 
simplă achitată 25% au cîștigat 
cite un autoturism „Dacia 1300".

încă o dată s-a verificat eficien
ța acestor trageri, care mențin un 
viu interes în rindul participan- 
tilor.

Vă reamintim eă tragerile Prono- 
expres acordă :

■ autoturisme în cadrul valorilor 
unitare ale cîștigurilor.
• 8 categorii unice de cîștiguri 

pe întreaga tragere.
• cîștiguri cumulate pe aceeași 

variantă simplă.

NU uitați I 
ma zi cind mal 
lele la tragerea 
19 iulie a.c.

ASTAZI este ultl- 
puteți procura bi
de miine, ------- '
V

Rezultatul meciului Vn 
cursul Pronosport din 
1978 : Ș.N. OLTENIȚA — ELEC
TRONICA BUC. >—1, pronostic 1.

CIȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES

DIN 12 IULIE 1573

miercuri

din con-
15 iulie

categoria 1 : 1,50 variante —
AUTOTURISM DACIA 1300 ; Cat. 
2 : 5,75 a 10.747 lei ; Cat. 3 : 
14.25 a 4.337 lei ; Cat. 4 : 80,50 a 
768 led ; Cat. 5 : 502,00 a 306 lei ; 
Cat. 6 : 0.674,50 * 40 lei ; Cat. 7 : 
187,00 a 200 lei ; Cat. 8 : 3.191,00 a 
40 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 45.125 
lei.

Autoturismul Dada 1300 de la 
categoria 1 a revenit participan
tului EUGENIU POPESCU din 
BUCUREȘTI.

organiza așa cum trebuie ac
tivitatea. Avem avantajul că 
dispunem de consultări zilnice 
cu tehnicienii forului de specia
litate, antrenorii federali fiind 
lingă noi. Steaua trebuie să se 
grăbească — termenul de 16 au
gust e aproape. Chiar dumini
că avem, la București, un meci 
cu un bun adversar. Dukla 
Banska Bistrica; apoi vom căuta 
ca. pînă la turneul de Ia Atena, 
să disputăm cit mai multe jocur 
tari. Vă spun sincer, tare as dori 
ca Steaua și celelalte echipe să 
facă o figură frumoasă in cu
pele europene. Știți, în 1971 — 
e cam mult de atunci — toate 
echipele noastre au trecut 
turul I ! De ce n-am repeta 
gura, noi, acum ?

Florin Halagian: Nici nu 
mai discută că trebuie să 
cem totul pentru rezultate bune, 
pentru prestigiul fotbalului nos
tru. Important, la echipa noas
tră, de pildă, este cîștigarca ex
perienței internaționale. In lo
tul lui F. C. Argeș, mai mult 
de trei sferturi dintre jucători 
sînt debutanți în meciuri inter
naționale oficiale, cu miză. De 
aceea, avem nevoie de cit mai 
multe partide internaționale, lu
cru valabil pentru 
formațiilor noastre.

Angelo Niculescu: 
fi foarte bine ca o 
propunere a antrenorilor să de
vină fapt, anume ca primele opt

de 
fi-

se 
fa-

majoritatea

Cred că ar 
mai veche

echipe din Divizia A să fie o- 
bligate să susțină un număr 
de jocuri internaționale tari, o- 
bligate și ajutate să realizeze 
acest program.

nie Oani: Da. jucătorii tre
buie să se obișnuiască cu at
mosfera marilor jocuri. La A- 
tena, de pildă, stadionul parcă 
ia foc cind începe partida. A- 
tentie. Halagian !

Florin Halagian: Știu asta și 
vom căuta să-i temperăm pe 
focoșii jucători de la Panathi- 
naikos...

Gheorghe Constantin: Impor
tant este să-i și vedem, măcar 
o dată, pe viitorii parteneri. 
Mă preocupă — de pildă — 
anihilarea perechii Onnis—Dal- 
ger, dar și cum să trecem de 
apărarea lui Monaco...

Angelo Niculescu: Avem ne
voie de șapte meciuri tari, cel 
puțin, pînă la 13 septembrie. 
Cu cele din campionat, cu jocu
rile internaționale proiectate, 
sper să ajungem la această ci
fră.

REP.: Chiar și numai din a- 
eeste cîteva întretăieri de replici 
ne dăm seama că vă preocupă 
total aceste examene care sînt 
nu numai ale formațiilor Stea
ua, Universitatea Craiova, F. C. 
Argeș sau Politehnica Timișoa
ra, sînt ale fotbalului nostru. 
Vă dorim succes ! Știți cită lip
să ducem de ele, cit sînt de 
așteptate !

convocărilor metodice de scurtă 
durată, din anii precedenți. In <
acest sens, cursul intensiv de
patru luni vine să împlinească un 
mai vechi deziderat, acela al
îmbunătățirii periodice a nivelului 
de cunoștințe profesionale. in
raport cu progresele înregistrate 
pe toate planurile in fotbalul in
ternational

— Care sînt criteriile de se
lecționare și cum este prevă
zută a se realiza selecția viito
rilor cursanti ?

— Cursul intensiv se adresează 
in primul rind antrenorilor care 
au categoriile a 4-a. a 3-a șl a 
2-a de clasificare și care la ab
solvire — in urma unul examen 
— pot promova intr-o categorie 
superioară. Mai pot participa, de 
asemenea, ;i antrenori de cate
goria 1 care nu au o practică 
corespunzătoare sau care nu au 
activat la echipe de Divizia A. 
Selecția tuturor acestora urmea
ză a fi făcută de către F.R.F., la 
propunerile cluburilor și consi
liilor județene de educație fizică 
și sport, propuneri care trebuie 
inaintate pină cel mai tirzlu Ia 
13 august a.c. Important de re
ținut este și faptul câ unitățile 
sportive (cluburi și asociații), 
care vor trimite antrenorii la 
curs, vor suporta pentru aceștia, 
pe toată perioada studiilor, con
travaloarea retribuției lor tari
fare medii, puțind angaja în a- 
cest timp, in locui celor plecați, 
antrenori din plata cu ora. Tot 
la acest capitol al selecției va mai 
trebui să se țină seama și de o 
repartiție rft mai echitabilă a lo
curilor pe zone fotbalistice și 
chiar pe județe.

— Cu ce efectiv este prevă
zut a funcționa cursul î

— Cifra de bază este de 54 
cursanti, pe care intenționăm 
să-i organizăm în două grupe în 
funcție de cele două mari eșa
loane ae Instruire, seniori și ju- 
niori-copii. Deși — nu trebuie în
țeles de aici că se intenționează 
a se tace ~ 
ferențiată.

— Ce 
privința 
studiu ?

— Perioada in care este prevă
zut a se desfășura cursul permi
te organizarea în bune condițiuni 
șl intr-o pondere dictată de în
săși ideea perfecționării pregăti
rii. a lecțiilor cu caracter aplica
tiv, practic. Desigur, programa de 
studii cuprinde șl elemente de 
tehnică și metodică ale jocului de 
fotbal sau ale altor discipline a- 
jutătoare. Dar, repet, accentul va 
cădea pe munca practică în te
ren, antrenorii cursanți fiind puși 
să lucreze cu echipe divizionare, 
atît pe parcursul perioadei com- 
petlționale din toamna acestui 
an, cit șl In prima parte a pe
rioadei pregătitoare de iarnă, în 
etapa instruirii la munte. La 
capătul acesteia, către data de 1 
februarie 1979, 
cheia, cu un examen 
(practic, 
ciclu 
lor.

o pregătire strict di
ne puteți spâne în 
orientării planului do

urmează a se în- 
______ complex 

scris și oral), primul 
de școlarizare a antrenori-

Care începe Ia... î
1 octombrie 1978.

Interviu consemnat da 
Mihai lONESCU J'



Campionatele mondiale de scrimă

LA FLORETĂ, BĂIEȚII RATEAZĂ
AU RĂMAS IN CURSĂ FETELE

HAMBURG, 17 (prin telefon), 
în prima probă pe echipe din 
cadrul Campionatelor mondiale 
de scrimă, cea de floretă băr
bați, reprezentanții noștri au 
ratat prilejul de a ajunge pe 
podium. Faptul este cu atît 
ihai regretabil cu cit ej dis
puneau de un culoar bun. Pină 
la intrarea în semifinale nu 
era nevoie decît de o singură 
victorie, în partida cu Polonia. 
Adversara floretiștilor noștri, 
mult întinerită (după o peri
oadă de declin, structura lotu
lui polonez a suferit substan
țiale schimbări) s-a comportat, 
însă, peste așteptări, cîștigînd 
cu 9—2. Proporțiile eșecului 
sînt incredibile. Există însă o 
explicație. Echipa noastră n-a 
avut, în acest meci decisiv, 
decît un scrimer pe planșă, pe 
Florin Nicolae, mezinul lotu
lui, singurul care a reușit să 
obțină cele două victorii, in 
timp ce ceilalți componenți ai 
echipei, Tudor Petruș, Petru 
Kuki și Mihai Țiu au fost de 
nerecunoscut. Nervoși, sesizind 
punctele slabe ale adversarilor 
lor doar cind se aflau... in afa
ra planșei, cei trei au lăsat 
in permanență inițiativa flore
tiștilor polonezi, mai ales in 
finalurile asalturilor, fapt ates
tat și prin aceea că s-au pier
dut patru asalturi la rind la 
limită (5—4). Polonia a punctat 
prin Sypijewsky (3), Martewicz, 
Godel și Robak (cite 2).

Ne rămăsese speranța de a 
îndeplini obiectivul clasării în 
primele 6 echipe. Pentru a- 
ceasta era necesară o victorie 
în fața Italiei, învinsa Unga
riei. Echipa noastră a condus 
cu 3—0, a fost egalată la 4. A 
fost luată din nou conducerea, 
cu 7—6. după aceea 8—7 pen
tru sportivii noștri. Ultimul a- 
salt se anunța decisiv pentru 
ambele echipe. Era necesară 
neapărat victoria, deoarece în 
caz de egalitate ar fi cîștigat 
italienii, avantajați de un tuș- 
averaj ceva mai bun. Greul 
a căzut din nou pe umerii tî- 
nărului Florin Nicolae, care 
l-a avut drept adversar pe 
tenacele Numa, campionul mon
dial de tineret. Reprezentantul 
nostru a condus cu 3—2, dar 
a pierdut cu 5—3. Scor general 
8—8, dar la tușaveraj 62—58 
pentru Italia. Realizatori : Da! 
Zotto 4. Numa 2, Borella și 
Montano cîte o victorie, 
pectiv Petruș 3, Kuki și 
Nicolae cite 2 victorii și 
Țiu, una. 

i în acest fel s-a ajuns
situația — evident nedorită — 
de a se lupta pentru locurile 
7—8 (în compania echipei R.D. 
Germane), întrecere neîncheia
tă la ora transmisiei.

r în finala probei s-au califi
cat Polonia — Franța, cea mai 
mare surpriză de pină acum. 
Anterior. Polonia a întrecut

U.R.S.S. cu 8—8 (61—59) și, cu 
același scor, Franța a dispus 
de R.F.G. Pentru locurile 3—4, 
deci, U.R.S.S. — R.F.G.

Echipa feminină de floretă a 
României și-a început compe
tiția cu trei victorii în grupa 
preliminară : 15—1 la Finlanda 
și Irlanda, apoi 9—4 (dar mult 
mai greu decît arată scorul) 
în meciul cu Anglia.

La ora transmisiei telefoni
ce, floretistele țării noastre 
susțineau un meci foarte im
portant în compania scrimere- 
lor Japoniei. In caz de victorie, 
fetele noastre vor avea drept 
adversare pe floretistele Un
gariei (pentru calificarea în se
mifinalele probei), care evo
luează într-un meci deloc u- 
șor, cu scrimerele R.D. Germa
ne, revelația Turneului țărilor 
socialiste, din luna mai, de la 
București. Teoretic este posibil 
să se obțină victoria, atît în 
meciul cu Japonia, cit și in 
cei cu Ungaria.

Proba individuală de sabie a 
fost câștigată, la capătul unui 
baraj de 5 trăgători, de către 
campionul olimpic al probei, 
sovieticul Viktor Krovopuskov. 
Clasamentul finalei : 1. Viktor 
Krovopuskov (UJLSS.) 3 v.d.b. 
fin baraj : 5—1 la Bajenov, 5—3 
la Gerevich, 5—1 la Maffei), 2. 
Mihai Burțev (U.ILS.S.) 3 v.d.b„ 
3. Michele Maffei (Italia) 3 
v.d.b.. 4. Pal Gerevich (Unga
ria) 3 v.d.b., 5. Viktor Baje
nov (U.R.S.S.) 3 v.d.b._ 6. Ma
rin Mustață (România) • ▼.

Marți, în același timp cu în
trecerea echipelor feminine de 
floretă, pe planșe se vor afla 
șj spadasinii participant! la 
proba individuală. La această 
probă reprezentanții țării noas
tre nu vor fi prezenti. Forul 
de resort a considerat evolu
ția anterioară a spadasinilor 
noștri drept necorespunzătoare 
și, în consecință, a hotârit ca 
aceștia să nu mai facă depla
sarea la C.M.

Paul SLĂVESCU

Șl PtNUTLONUL MODERN VA AVEA UN CAMPIONAT EUROPEAN!
Pentatlonul modern — sportul 

celor cinci sporturi — se află în 
plină dezvoltare. Aceasta deter
mină, dealtfel, numeroase dis
cuții privind viitorul lui, a îm
bunătățirilor ce trebuie aduse 
regulamentului. Avînd în ve
dere prezența la București, cu 
prilejul „Cupei Europei*,  a unor

personalități marcante ale Uniu
nii Internaționale de Pentatlon 
Modern și Biatlon (L.I.P.M.B.) 
și a unor tehnicieni recunoscuți 
pe plan internațional, am adre
sat acestora două întrebări re
feritoare la problemele actuale 
ale pentatlonului :

1. „Cupa Europei*  a devenit de pe acum o competiție de an
vergură continentală. Credeți că ea va fi transformată intr-un cam
pionat european sau acesta din urmă va fi organizat independent?

2. Actualul sistem de punctaj avantajează unele probe, cum 
ar fi înotul, spre exemplu, in detrimentul scrimei, tirului sau călă- 
riei. Se poate realiza un echilibra in acordarea punctajului ?

lată răspunsurile primite :
ERROL LONSDALE (Anglia), 

vicepreședinte al Comitetului E- 
xecutiv al U.I.P.M.B. :

1. Problema transformării „Cu
pei Europei" în campionat euro
pean a tăcut obiectul discuțiilor 
în Comitetul Executiv al U.I.P.M.B. 
Dealtfel, consider că formula de 
cupă e tranzitorie și cred că nu 
peste multă vreme vom avea un 
campionat european.

2. Modificarea actualului sistem 
de punctaj trebuie să aibă loc In 
cadrul unei analize temeinice a 
fiecărei probe in parte. Scrima și 
tirul nu oferă posibilități concu- 
rențiior de a acumula punctaje 
mari, la fel ca și călăria. Este 
adevărat. înotul oferă mai multe 
puncte celor specializați in na
tație și va trebui să discutăm 
această situație. Nu ne îndoim 
că vom găsi și vom adopta 
mai bune măsuri.

(și caută căile de afirmare. Nu 
vom renunța la „Cupa Europei*,  
dar un campionat european, cu 
echipe reprezentative, se impune. 
Spre deosebire de J.O. sau C.M., 
formațiile ar putea avea patru 
component!, urmind să se ia în 
considerare doar rezultatele celor 
mai buni trei.

2. Este nevoie de o ameliorare 
la tir și călărie. Nu este just 
ca mai mulți călăreți să obțină 
toți cite 1 100 p, numai pentru că 
nu 
au 
In

au doborit nici un obstacol și 
mers în timpul stabilit, 

cazul egalității de pune-

A.NCBETA
internaționala

cele A ZUDILII

res-
Fl. 
M.

în

se
al

Eu- 
sis-

EMILE JARROT (Franța), 
eretar general adjunct 
U.I.P.M.B. :

1. Fără a suprima ..Cupa 
ropei- trebuie si găsim un
tem ca, o dată la doi ani, să se 
desfășoare campionatul european, . 
urmind ca echipele campioane 
naționale să se întîlnească anual.

2. Indiferent ce sistem vom a- 
dopta, el nu va mulțumi pe toată 
lumea. Pe cel actual îl consider, 
deocamdată, satisfăcător. Esențial 
este să facem mal mult pentru 
a obține o muncă de mal bună 
calitate și. apoi, să modificăm re
gulamentul.

ROBERTO CURCIO (Italia), 
membru al Consiliului de admi
nistrație al U.I.P.M.B. :

1. Ca toate sporturile în plină 
dezvoltare, și pentatlonul modem

La Plovdiv (Bulgaria), de miercuri pină duminică

A XlX-a EDIȚIE A>
O nouă ediție — cea de-a 

XIX-a a campionatelor balca
nice de tenis va debuta 
miercuri, pe terenurile din Par
cul sportiv al orașului Plovdiv 
din R. -P. Bulgaria. Inițiate în 
1930 de federația de speciali
tate din Grecia, apoi întrerupte 
pentru o lungă perioadă și re
luate în 1960 aceste frumoase 
întreceri au reunit la start, de-a 
lungul anilor, nume prestigioa
se ale „sportului alb" din Bul
garia, Grecia, Iugoslavia, Româ-

BALCANIADEI DE TENIS

HOCHEIUL Șl NOUL SEZON
• Hotărlri ale Congresului Federației internaționale de hochei

! Recent, s-au desfășurat în lo
calitatea Sirmione, în Italia, lu
crările Congresului general al 
Federației internaționale de ho
chei pe gheață (I.I.H.F.). întors 
de la această reuniune, ing. A- 
lexandru Teodorescu, membru 
în Biroul federației noastre de 
hochei, ne-a relatat cîteva din
tre hotăririle adoptate 
prilej.

Astfel, 
sistemul 
girează : _
de juniori (grupele A. B și C) — 
jucători pină la 18 ani. campio
natele mondiale de juniori (gru
pele A și B) — jucători pînâ la 
20 ani, campionatele mondiale 
de seniori (grupele A, B, C și, 
eventual, D) în fiecare grupă 
vor juca cel mult cite 8 echipe.

Modul de desfășurare a com
petițiilor rămîne cel obișnuit 
(fiecare echipă joacă cu toate 
celelalte), cu excepția grupei A 
a campionatului mondial de se
niori. începînd din 1979 (la 
Moscova) cele 8 echipe vor fi 
împărțite în două grupe de cîte 
4, stabilite în baza clasamentului 
ultimului campionat mondial. Se 
va juca în cadrul unui tur pre
liminar, urmat de două turnee 
finale (pentru locurile 1—4 și 
5—8).

Numărul de jucători al echi
pelor din gruna A a fost sporit 
de la 20 la 22 fin grupele B, C 
și juniori el fiind menținut la 
20).

în ceea ce 
competițional, 
campionatele

cu acest

privește
I.I.H.F.

europene

Ciclul competițiilor. După în
delungate discuții, pe marginea 
celor 5 variante prezentate, în 
cele din urmă a fost adoptată 
propunerea avansată de Federa
ția română de hochei, potrivit 
căreia campionatele mondiale 
de seniori să aibă loc trei ani la 
rind. al patrulea fiind rezervat 
Jocurilor Olimpice. Deoarece, 
incepînd cu J.O. de la Lake 
Placid (1980). la competiția de 
hochei vor lua parte 12 echipe 
(primele 8 din campionatul 
mondial grupa A. de la Mosco
va, și primele 4 din grupa B, 
de la Galați), pentru celelalte 
reprezentative naționale (din 
grupele B și C) I.I.H.F. va or
ganiza un turneu special.

La Sirmione au fost aprobate 
unele modificări importante ale 
regulamentului de joc. pe care 
le vom prezenta cu un alt pri
lej. Tot acum a fost aprobat 
un important turneu internațio
nal, in luna decembrie. în or
ganizarea forului de resort din 
H. P. Chineză (vor lua parte : 
echipa României și formațiile 
olimpice — cu jucători pînâ la 
23 de ani —. ale Finlandei. R.F. 
Germania și Japoniei).

Cu prilejul aniversării celor 
70 de ani ai forului internațio
nal. I.I.H.F. a editat un album 
retrospectiv, la care o contribu
ție importantă a adus-o și fe
derația noastră.

nia și Turcia. Reprezentanții 
țării noastre — mai întîi băieții, 
apoi fetele, începînd din 1966 — 
au evoluat cu bune rezultate, 
cucerind, la ultimele 10 ediții, 
de patru ori locul I în compe
tiția masculină și de șapte ori 
în cea feminină.

în tabăra noastră, pregătirile 
pentru competiție s-au încheiat 
duminică la prînz. Pe terenu
rile Progresul, antrenorul fede
ral Alexe Bardan a definitivat 
echipa feminină care se va pre
zenta la Balcaniada de la Plov
div. Iată numele celor trei ju
cătoare: Virginia Ruzici, Flo
rența Mihai și Elena Popescu.

în ceea ce-i privește pe bă
ieți, aceștia au făcut un util 
rodaj la Praga, de unde ur
mează să sosească la Plovdiv 
în cursul zilei de azi. Antreno
rul echipei naționale a Româ
niei, Ștefan Georgescu, a anun
țat următoarea alcătuire a e- 
chipei: Dumitru Hârădău, An
drei Dirzu și Florin Scgărceanu.

Ion GAVRILESCU

OSportul

taj maxim, propun acorda
rea de bonificații pentru fiecare 
secundă sub timpul stabilit. De 
asemenea, la tir, pentru o mal 
biină selecție s-ar cere reducerea 
mărimii cercurilor de 9, 8, 7 și 
următoarele.

IOAN MUREȘANU (România), 
membra al Consiliului de admi
nistrație al U.I.P.M.B. :
1. Prestigiul pe care l-a cîști

gat „Cupa Europei" în cele patru 
ediții desfășurate pină acum con
stituie un argument serios pentru 
a se avea în vedere șl organiza
rea unui campionat european. El 
ar putea avea loc din doi In doi 
ani, urrrînd ca actuala „Cupă a 
Europei" să se desfășoare, ca și 
pină acum, anual.

2. încă de anul trecut, pe agen
da de lucru a Comitetului tehnic 
se află un studiu menit să asi
gure un mai mare echilibru Intre 
cele cinci discipline. Dat fiind 
faptul că natația îi favorizează in
tr-o măsură pe bunii înotători, 
iar crosul nu este încă apreciat 
pe măsura dificultăților, federația 
noastră a propus să se mărească 
cu un punct valoarea unei se-

cunde în proba de cros și să se 
micșoreze de la opt la șase punc
te valoarea unei secunde in na
tație.

A. TULIAKOV (U.R.S.S.), an
trenor ;

L Cred că „Cupa Europei", a- 
junsă acum la cea de-a 4-a edi
ție, poate deveni pe viitor o com
petiție a celor mai bune echipe 
reprezentative de țări ale conti
nentului și a celor mal buni spor
tivi al Europei. Cu condiția, însă, 
a înscrierii unui număr nu prea 
mare de echipe, pentru a nu în
greuna excesiv organizarea.

2. După opinia mea, proba de 
călărie ar trebui îngreunată, 
deoarece — și ultimele competiții 
de anvergură ne-au arătat-o cu 
prisosință — astăzi tot mai mulți 
concurenți obțin cu ușurință 
punctajul maxim. In ce privește 
înotul. cred că valoarea unei 
secunde trebuie micșorată de la 
8 la 8 puncte, iar la cros mă
rită de la 3 la 4 puncte.

DIETER KRIKOW (R.F.G.), pre
ședintele Comitetului tehnic ai 
U.I.P.M.B. :

1. „Cupa Europei" este o bună 
etapă pe calea dezvoltării penta
tlonului modern. Este de pe acum 
un bun cîștigat. Ținta noastră ar 
fi ca. în viitor, să se organizeze 
și campionate europene, o dată 
la doi ani, in intervalul dintre 
J.O.

2. Important nu este numărul 
de puncte, ci realizarea unui e- 
chilibru între probe, existent, la 
ora actuală, după opinia mea. O 
mai bună selecție în rîndul ti
nerilor și o pregătire corespun
zătoare ar asigura un echilibru 
mai bun decît orice tabelă de 
punctaj î

FERENC BENEDEK (Ungaria), 
antrenor la Csepel Budapesta :

1. După cîte știu, U.I.P.M.B. are 
în vedere o asemenea propunere, 
la care subscriu integral. Eu su
gerez ca anual să aibă loc „Cu
pa Europei*,  iar o dată la doi 
ani campionatul european.

2. Cine știe, poate să cîștige, in
diferent de tabelele de punctaj. 
Deci, să se pregătească. Asta este 
frumos în pentatlon: schimbările 
imprevizibile de la o zi la alta.

ZBIGNIEW KATNER (Polonia), 
antrenor la Legia Varșovia :

1. Reunindu-se cele mai bune 
echipe reprezentative de țări și, 
ca atare, cei mai buni sportivi 
într-un campionat european, s-ar 
cîștiga evident în valoare și in
teres.

2. Cred că punctajul atribuit în 
proba de natație creează un de
calaj față de celelalte probe. De 
aceea, se impune fie micșorarea 
numărului de puncte acordate la 
natație, fie sporirea punctajului 
la celelalte probe, îndeosebi la 
cros.

Anchetă realizată de : 
Constantin MACOVEI 

Emanuel FANTANEANU

La turneul internațional de 
lupte greco-romane „Memorialul 
Pytlasinski", încheiat duminică 
la Varșovia, reprezentanții tării 
noastre au avut o comportare 
frumoasă, doi dintre ei ocupînd 
primul loc. Constantin Alexan
dru (48 kg) a cîștigat concursul, 
printre învinșii săi numărîn- 
du-se bulgarul Kristov și ma
ghiarul 
român, 
Ștefan 
primul
invingindu-1 pe fostul campion 
mondial. Kazimierz Lipien. La 
cat. 52 kg, Nicu Gingă a ocu-

pat locul secund, fiind învins 
de sovieticul Ibrahimov.

Competiția de la Varșovia a 
fost de un nivel valoric ridicat, 
la concurs fiind prezenti 118 
sportivi din 13 țări.

Szanta. Un alt sportiv 
și el campion european, 
Rusu, s-a clasat pe 
loc la categoria 68 kg.

TELEX • TELEX •• TELEX • TELEX • TELEX
ÎNOT • Cu prilejul unui con

curs desfășurat la Mission Viejo 
(California), Cynthia Woodhead 
(S.U.A.), in virstă de 14 ani, a 
obținut victoria in două probe : 
200 m fluture in 2:15,46 și 200 m 
Uber in 2:02 54. Alte 
100 m bras Shigehiro 
(Japonia) 1:04,94 ; 200
(m) Goode! (S.U.A.) 
100 m bras (f) Noela

rezultate : 
Takahashi 
m Uber 

1:54,47 ; 
___ _ ______ .____________Moran

"(S.U.A.) 1:15 31':’200 m fluture (f) 
Woodhead (S.U.A) 2:15,46.

POLO a Turneul internațional 
de polo pe apă desfășurat la 
Heidenheim (R F. Germania) a 
fost cîștigat de echipa Ungariei 
(13 p), urmată de selecționatele 
R.F. Germania (11 p), Iugoslaviei 
(9 p), U.R.S.S. (8 p). Spaniei (8), 
AustraUei (4 p). Greciei (3 p) și 
Olandei (1 p). Iată cîteva rezulta
te : Iugoslavia — Spania 9—6, 
u.r.s.s. — c:__ —
— Grecia 4—4. R.F.
Ungaria 3—3, Ungaria — 
8—1, R.F. Germania — 
11—4, Ungaria — U.R.S.S.

ȘAH • Dună 13 runde 
neul internațional de la

ivia — auania v—o,
Olanda 8—4, Australia

Germania — 
Olanda
Grecia 
4—3.

în tur- 
____________ _____ _ Pernik 
(Bulgaria) se menține lider maes
trul român Mihai Șubă cu 9.5 
puncte, urmat de coechipierul 
său Mihai Ghindă și iugoslavul 
Go vederi ța cîte 8,5 puncte, Zeit
lin (U.R.S.S.) și Pinter (Ungaria)

I puncte, Radulov (Bulgaria) 7,5 
puncte (1). In acest turneu, la 
19,5 puncte se acordă o notă de 
mare maestru. Pină la Încheierea 
concursului au mai rămas de dis
putat două runde. • In orașul 
filipinez Baguio, a avut loc ieri 
festivitatea de deschidere și tra
gerea la sorți a culorii in prima 
partidă a meciului pentru titlul 
mondial de șah dintre actualul 
campion marele maestru sovietic 
Anatoli Karpov șl șalangerul său 
Viktor Korcinoi. In prima par
tidă, programată marți la ora 
17,00 (ora locală) cu piesele albe 
va juca pretendentul la titlu.

TENIS • Au continuat intîlni- 
rile pentru trofeul „Annie Sois- 
bault“ la junioare. Rezultate : 
Italia — Portugalia 3—0, U.R.S.S.
— Argentina 2—1, Anglia — Sue
dia 2—1, Belgia — Norvegia 2—1, 
Cehoslovacia — Austria 
landa — Bulgaria 3—0,
— Canada 3—0, Franța 
3—0 n Turneul de la 
(S.U.A.) a fost cîștigat

3—0, O- 
AustraUa 

— Spania 
Cincinnati 

,_____ , _ ___ ___  de Eddie
Dibbs (S.U.A.). In finală : Dibbs 
— R. Ramirez (Mexic) 5—7, 6—3, 
6—3. • La Forest Hills, s-a în
cheiat turneul internațional la 
care au participat ca Invitați 12 
jucători. Victoria a revenit lui 
Vitas Gerulaitis (S.U.A) care, în 
finală, l-a întrecut cu 6—2, 6—0
pe Ilie Năstase (România),

„€l]PA DAV1S“
La Paris, în cadrul „Cupei 

Davis", selecționata Angliei a 
învins cu 3—2 echipa Franței, 
în ultimele două meciuri de 
simplu : Mottram (A) — De-
blicker (F) 7—5, 6—4. 6—1 si 
Noah (F) — Llovd (A) 6—3,
6-2. 7—5.

Tot în semifinalele zonei eu
ropene. la Baastad. Suedia a 
întrecut Spania cu 3—2. In ul
tima zi, Orantcs l-a învins cu 
6—4. 6—4. 7—5 pe Johansson, 
iar Borg a dispus cu 6—1, 6—4, 
6—2 de spaniolul Higueras. In 
finala zonei B. Suedia va iuca 
în compania Ungariei, care a 
întrecut la Budapesta, cu 4—1, 
formația Italiei. într-un meci 
spectaculos, Szoke a reușit să-l 
învingă cu 6—3. 3—6. 6—0. 8-6 
pe campionul Italian Panatta.

IN

CAMPIONATELE
EUROPENE DE TALERE

BERLIN. 17 (Agerpres). —. 
La Suhl (R. D Germană), în 
cadrul campionatelor europene 
de talere aruncate din șanț.' 
medalia de aur a revenit, după 
baraj, țintașului Burckhard 
Hoppe (R.D. Germană) cu 
t.d. Au urmat în clasament 
vano Basagni (Italia) — 193 
și Carlo Danna (Italia) — 
t.d. La juniori, titlul a fost 
cerit de francoaul Jean 1 
Gros cu 141 t.d. Proba de ..mis
treț alergător’1 a fost cîștigată 
de Thomas Pfeffer (R.D. Ger
mană) cu 581 p.

194 
Sil- 

5 t.d. 
■ 193 
: cu- 
Paul
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