
Miine, in etapa a 32-a a Diviziei A de fotbal

LIDERUL (F.C. ARGEȘ) INTOEȘTE 
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ÎN „CURSA VICTORIEI4, DOI LIDERI!
• 0 etapă maraton a schimbat purtătorul tricoului galben

• Astăzi și miine, ultimele etape ale întrecerii

o ta București, ion 

MmweiHer ra trebui să 

atace poarta Iul... Traiaa 

loncstu • La Arad (B.T.A.— 
Gloria Buzdu), Hunedoara 
(Corvinul - LC. Diiior) șl 
Rm Tilcea (chimia -

CLASAMENTUL
f. F.C. ARGEȘ 31 17 5 9 45-26 39
2. Steaua 31 17 4 10 53-29 38
3. Dinama 31 15 8 8 43—23 38
4. Univ. Craiova 31 13 8 10 35-22 34
5. F.C. Baia M. 31 15 4 12 34-33 344. C.S. Tîryovișîe 31 14 5 12 36—32 33
7. Sportul stud. 31 13 7 11 38-37 33
8. S.C. Bacău 31 13 4 12 35-31 32
9. A^SJL Tg. M. 31 12 4 13 45-53 30ie. „Foii- Timiș. 31 11 5 14 31-32 29

ii. JM 31 12 5 14 37-47 29
12. Politeh. lăți 31 10 8 13 32-37 28
IX Olimpia 31 12 4 15 35-48 28
14. U.T. Arad 31 10 7 14 37-40 27
19. Olari© Buzău 31 11 5 15 30-44 27
14. Chimia Rm. V. 31 11 5 15 33-48 27
17. Corvinul 31 11 4 15 39-47 26
14. F.C. Bihor 31 9 8 14 33—42 24

..Pali )—trei partide din „tona fierbinte" • r.c. Dala
PREDEAL, 8 (prin telefon).

Nu prea erau surizători vineri 
cei 51 de cicliști prezenți la 
startul etapei a III-a a „Cursei 
Victoriei". Motive erau destu
le : 175 km, cea mai lungă eta
pă a cursei, 3 cățârări (pluș cea 

c~din final, de la Cioplea) și o 
căldură realmente toropitoare, 
înregistrăm încă înainte ca 

. plutonul să se fi așternut la 
drum și o surpriză : Constantin 
Ologu (Metalul Plopeni) aban
donează fără motiv, numai fi
indcă așa vrea el... Sperăm că 
F.R.C. îi va acorda o lungă va
canță competițională pentru a 

putea să reflecteze la gestul său. 
în fine, se pleacă ! Ruta, Pre

deal — Brașov — Șercaia — 
Rișnov — Pîrîul Rece — Pre
deal — Cioplea. Vreo 20 de km 
se rulează în grup, apoi, la 
intrarea în Brașov, se desprind 
Dănuț Bonciu, Dolofan, Vetes- 
ka. dar ciclistul cehoslovac, ca 
și Costel Cîrje în prima etapă, 
mimează contribuția la trenă, 
astfel ci acțiunea se stinge du
pă numai 7 iun. Grupul reunit 
rulează acum alene sub arșița 
amiezii, doar cățărarea de la 
Bogata (km 67) obligîndu-1 
să-și încordeze forțele. Trece 
primul Vedernikov, urmat de 
Cojocaru și Căruțașii, in timp 
ce noi înregistrăm cu părere 
de rău dispariția lui Romașca- 
nu, chiar și temporară, din dis
puta grimperilor. Tocmai cînd 
gîndeam așa, dinamovistul — 
însoțit de Ilie și Căruțașu — 
forțează, constituindu-se in
tr-un „trio" puternic, hotărit să 
ia cursa pe cont propriu. Efor
turile lor se irosesc însă în 18 
km. Plutonul condus de rutie
rii oaspeți și — de necrezut — 
ajutat de un motociclist naiv, 
care le dă ritmul, îi încorpo- 

rapid decît am fi

nun

Tirgovițte : 
Rm. Viicen 
Pitești : 
Satu Mare

Arad :
Baia Mare : 
Hunedoara : 
lași : 
București :

S-a dat startul în etapa a III-a a „Cursei Victoriei 
lungă, dar cu multe schimbări in clasamentul generaL 

Foto : Dragoș NEAGU

*larc - Sportul studcn(csc, un meci Idra griji, dar de
orgoliu, pentru Matclanu șl Râdulcscu • La Iași șl
lirgoiiștc. Done șl Oaldd pot deplingc... punctele
risipite, miercuri, pe propriul teren • Olimpia n a

pierdut nici Ia... Craiova, m toamnă
^\\\\\\\\\\\\^^^^ PROGRAMUL

U.TJL
FOTBAL CLUB 
CORVINUL 
POLITEHNICA 
DINAMO

(Stadionul

MECIURILOR
- GLORIA BUZĂU
- SPORTUL STUDENȚESC 3
- F.C. BIHOR
- A.S.A. TG. MUREȘ 3
- S.C. BACĂU 2

Dinam o)
CLUBUL SPORTIV - JIUL
CHIMIA - POLITEHNICA TIMIȘOARA g
F.C ARGEȘ - STEAUA
OLIMPIA - UNIV. CRAIOVA |

Toate partidele vor Începe la ora 18,30' 3

rează mai 
crezut.

Unde se 
tapa ? La 
colo unde . ______ _____
ciu, Fedorenko, Vintilă și Ionel 
înșeală vigilența grupului ma
siv, demarind prin surprindere. 
Cei 5 susțin frenetic evadarea, 
greul ducîndu-1 Insă Vasile,

va decide, totuși, e- 
Ohaba (km. 110) a- 
Vasile, Costică Bon-

Bonei u și Fedorenko. La km 
134, cînd rutierii primesc la 
punctul de alimentare bidoane 
icu apă, așteptată cum poate 
numai caravanele Saharei do
reau oazele, între fugari șl plu
ton s-a fixat o distanță de 
2:15. Distanță care, uimitor, se 
mărește la 4 minute, în ciuda 
faptului că alergătorii ceho
slovaci fac eforturi disperate 
să-1 apropie pe purtătorul tri
coului galben, Ludovic Olejar, 
de evadați. Cățărarea de la 
Poiana Mărului (km. 145) revi
ne, fără luptă, lui Fedorenko. 
Pîrîul Rece, cu lungul urcuș de 
6 km și serpentine în ac de 
păr, îi sacrifică pe Bonciu, Vin
tilă șl Ionel. Așadar, Vasile sau 
Fedorenko ? La această întreba
re, care ne frămintă ptnă la 
ultimii metri ai etapei, aveam 
să căpătăm răspunsul abia du
pă încheierea ei. Cu vreo 30-40 
de metri înaintea liniei de so-

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 7-a)

„Săptămină olimpică" la Voință București

CE 0 FI EA JOCURILE OLIMPICE ?“
Am asistat la închiderea „Săp-

desfășurată 
mare efer- 
Clubul Vo-

■ tămînii olimpice", 
intr-o atmosferă de 
vescență sportivă la 
ința din Capitali.

Soarele trecuse 
Terenurile din parcul clubului 
și aleile erau pline de oameni 
ai muncii, cooperatori din Bucu
rești, bărbați și femei, meșteri 
și ucenici, care veniseră să par
ticipe la întreceri sau să încu
rajeze echipele reprezentative 
ale asociațiilor sportive.

întrecerile s-au desfășurat la 
trei sporturi : volei (18 echipe 
de băieți și 16 de fete), hand
bal (8 de fete și tot atitea de 
băieți) și la atletism (100 m 
plat, aruncarea greutății și să
ritura in lungime). Meciuri viu 
disputate la volei feminin: 
„Deservirea" cu „Avintul îm
brăcămintei", „Drum nou" cu 
„Încălțămintea manuală". „Blă
nării" cu „Casa de modă". Car
men Dediu, secretara organiza
ției U.T.C. de la „Sporul", era 
încintată că echipa ei învin
sese.

— Dacă la noi. aici, este a- 
tîta ambiție, ce-o fi la Jocurile 
Olimpice ? — spune ea.

— Ne-a plăcut competiția des
fășurată în cadrul „Săptămînii 
olimpice", ne-a declarat Elena 
Hurmuzache, componentă a 
echipei de handbal „Igiena". 
Pentru că, indiferent de rezul
tat, întrecerile au atras o mul
țime de oameni pe terenurile 
de sport.

de amiază.

este că am fâ- 
consolat 

la aceeași
Boțea 

co-

in
ie

Narcisa Agrigoroaie, de la 
„Sporul", era fericită că a ob
ținut un rezultat foarte bun la 
100 m plat, în timp ce Mihai 
Amzârescu, căpitanul echipei 
„Cartonajul", nu-și putea as
cunde amărăciunea că echipa 
sa pierduse.

— Important 
cut sport! l-a 
Cițu, mecanic 
operativi.

Citeva ore am asistat la 
treceri non-stop. Meciurile 
desfășurau eu repeziciune. Pre
ședintele clubului, Puiu Anghel, 
și vicepreședintele Constantin 
Furcelea treceau de la un teren 
la altul. Erau mulțumiți de des
fășurarea de forțe, de numărul 
participanților. deși nivelul în
trecerilor nu era prea ridicat. 
Dar. vorba mecanicului de la 
„Cartonajul" : „Important e că 
am făcut sport".

Și, în cadrul „Săptămînii o- 
limpice", la clubul bucureștean 
Voința s-a făcut, intr-adevăr, 
sport, cum se face aici in fie
care săptămină.

Dar iată ciștigătorii: volei (f) 
„Deservirea", (b) „încălțămin
tea manuală"; handbal (f) „I- 
giena", (b) „Arta aplicată". La 
100 m : Narcisa Agrigoroaie și 
Ion Anghel („Încălțămintea"). 
Lungime: Ghița Prescură („Ar
ta populară") și I. Anghel. 
Greutate: Florica Boșcu („Avin
tul îmbrăcămintei") și Nicolae 
Nițu („Electrobobinaj").

Sever NORAN

Campionatele naționale de caiac-canoe

DINAMO A OBȚINUT CELE MAI MULTE TITLURI, 
STEAUA CELE MAI MULTE PUNCTE

© In ultima zi de concurs, favoriții s-au impus 
în toate probele © Jubileul unic al lui

Patzaichin : 25 de titluri de campion !

Ppe linie", 
din ei nu 
impus cu

cele mai
lui

Ultima zi a campionatelor 
naționale de caiac-canoe a pro
gramat ieri dimineață la Sna- 
gov cursele de fond pe dis
tanța de 10 000 m și finalele 
probelor de caiac 4 — 500 m. 
A fost, din nou, o reuniune 
interesantă, cu dispute aprige, 
pînă pe ultimii metri, chiar și 
în cursele de . fond.

Rezultatele slnt însă norma
le, favoriții cîștigînd 
chiar dacă nici unul 
poate spune că s-a 
ușurință.

La caiac simplu
mari șanse erau acordate 
Anghel Coman, Ion Geantă și 
Grigore Constantinov. Dacă joi, 
la 1000 m, Coman fusese În
trecut, oarecum surprinzător de 
Geantă, de data aceasta brăi- 
leanul — cîștigător, în primă
vară, al concursului republican 
de mare fond — a făcut o bună 
cursă tactică, forțind numai pe 
ultimul kilometru al cursei. 
Surprinzător locul secund ocu
pat de tinărul Ion Luca (Da- 
nubiu Tulcea) înaintea celor
lalți doi favoriți. Medaliatul cu 
argint al „naționalelor" are 
numai 17 ani 1

La caiac dublu, valorosul 
echipaj Nicușor Eșeanu — Ion 
Birlădeanu și-a valorificat pri
ma șansă, nu fără a depune e- 
forturi serioase pentru a-i in-

trece pe Cuprian 
Macarencu — Ni- 
coale Ticu,

La canoe .— 2 
era cel mal greu 
de dat un pronos
tic. trei echipaje 
întrunind. în pro
porție aproape e- 
gală, sufragiile. A 
dștigat, în cele 
din urmă, perechea 
Gherasim Muntea- 
nu — Gheorghe 
Tîtu cu un finiș 
furibund, căruia nu 
i-au putut face 
față frații Simio- 
nov (Varabiev — 
Cozlov pierduseră 
de mult contactul).

în sfirsit. la ca- 
noea de simplu, 
Ivan Patzaichin nu 
a forțat decît atit 
cit i-a trebuit, și 
cînd i-a trebuit 
(pe ultimul kilo
metru). pentru a 
obține cel de-al... 
25-lea tricou de
campion national ! Este, intr-a
devăr. o performantă excepțio
nală. a unui sportiv excepțional,

Vladimir MORARU 
Vasile TOFAN

„pagaia de aur" iși păs- 
Foto : Vasile BAGEAC

Ivan Patzaichin — 
trează strălucirea

I

(Continuare in pag a 7-a)

Turneul international de polo de la Cluj-Napoca

1 în acest număr:

I„Dacîdda" asigură dez-
I Yoltarca multilaterală 

a educației fizice și 
| sportului dc masă 

(pag. a 3-a)

h analiză a comportării I 
I echipelor reprezentative de I 
* fotbal In sezonul international 1 

1978 - 1979
(pag. 4-5)

I
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JUNIORII ROMANI AU DEBUTAT CU 0
VICTORIE IN FAȚA ECHIPEI POLONIEI

CLUJ-NAPOCA, 8 (prin tele
fon). Vineri seara a început 
turneul internațional de polo, 
care reunește speranțe ale a- 
cestui sport din 5 țări, jucători 
născuți în 1960 și mai tirziu. O 
plăcută surpriză în reuniunea 
de debut — orientarea generală 
către sportivi cu gabarit care 
înoată foarte bine și au cu
noștințe avansate de tehnică și 
tactică.

în primul meci, selecționata 
secundă a României a întîlnit 
formația Cehoslovaciei, clasată 
pe locul 6 la ultimele campio-

nate europene. Dominați In 
primele două reprize, tinerii 
poloiști români au revenit spec
taculos de la 0—2, 1—5 și 2—6 
(min. 12), reușind in final să 
egaleze (7—7) și să aibă chiar 
posibilitatea de a Învinge.

Partida următoare a pus față 
In față - - - - •
jucători 
me ce 
U.R.S.S.

2 echipe robuste, cu
cu o medie de înălți- 

depășește 1,85 m,
— Olanda, Poloiștii

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. a S-a)

I
I Pentru handbalisti, I 
jgimnaști și atleți - | 
exigențe sporite în 

pregătirea J. 0.
(pag. a 6-a) |

I I
I



SA PRINZI
O STEA CAZATOARE

că,
sau

La Bacau

BAZELE SPORTIVE ȘCOLARE
ÎMBIE LA ÎNTRECERE

ne-
Pier Paolo Pasolini 

susține că „fotbalul este

CENTRUL ÎNAINTAȘ S-A NĂSCUT LA MIEZUL NOPȚII'1

Aflați recent la Bacău, ne-am 
gîndit să vizităm citeva baze 
școlare. Să vedem cum arată, 
cum sint ele întreținute...

De la bun început trebuie să 
spunem că ceea ce am găsit in 
vechiul oraș moldovean de pe 
Bistrița ne-a înaintat. La Li
ceul 5 construcții, de pildă, 
„Baza sportivă" (cum scrie la 
intrare), formată dintr-un teren 
de handbal, două de tenis, un 
portic de gimnastică ș.a. este 
bine întreținută, aspectuoasă, 
delimitată de restul curții. Pe 
gardul înconjurător, vopsit 
proaspăt, sint figuri făcute din 
tablă sau fier forjat, reprezen- 
tind sportivi (atleți. fotbaliști, 
înotători ș.a.). O plăcere să pri-

PE MICUL ECRAN
SERBATĂ, 9 IUNIE, 

16,45 ; „Fără punct final* 
„Șapte fete pe semicerc** 
portaje de Gh. Frunză ; 
17,00 : Finala C.C.E. la 
bal. Nottingham Forest 
Malmd (rezumat primit 
la Miinchen).

de

oraDUMINICA, 10 IUNIE,
15,30 : Fotbal : reeditarea fina
lei C.M., Argentina — Olanda 
(rezumat primit de la Berna), 
comentator Cristian Topescu; 
ora 16,10 : „Șah mat", rubri
că realizată de maestra Inter
națională Ellsabeta Pollhro- 
nlade ;rora 21,40 : Fotbal F.c. 
Argeș — Steaua (selecțiuni în
registrate de la Pitești), co
mentator Radu Urzlceanu ; 
ora 21,30 (programul II) : 
lerama sport, emisiune 
Dumitru Tănăsescu.

Te- 
de

oraMIERCURI, 13 IUNIE, 
17,30 : Fotbal : Politehnica
Timișoara — Steaua și Spor
tul studențesc — Gloria Bu
zău (In sferturile de finală 
ale Cupei României) transmi
siuni alternative de la Craiova 
și Brăila, comentatori Mircea 
M. Ionescu și Dumitru Graur.

POPASUL
TURISTIC

„DUMITRANA"
VA ASTE APT A!

kilometri 
șoseaua 

platforma

•**»
Central

numai 
de București, 
Alexandriei, spre 
Măgurele, pe malul rîulul Ar
geș, într-un cadru 
găsește POPASUL 
„DUMITRANA'
I.A.P.L.  
rul 6.

Dacă 
sejurul 
cazarea 
cu 2, 4 
datele

natural se 
TURISTIC 
aparținînd 

din secto-
prelungiți

aveți
doriți să 
dumneavoastră, 

asigurată In căsuțe 
sau 6 paturi șl apre- 

preparate la grătar.

Sportul

straturi 
simț gospodă- 
mai mică —

vești această bată, să joci 
ea. (Dealtfel, am aflat, 
elevii școlii au făcut frumoasele 
ornamente de la ușile mar. ale 
Sălii sporturilor din Bacău).

Foarte frumos arăta ji o altă 
bază, a Grupului școlar profe
sional Letea. Terenuri bune, to
tul vopsit frumos, gard împrej
muitor dublat de copaci tineri 
sădiți de cu-rînd, straturi de 
flori. Bun gust, 
resc. O unitate 
Școala generală nr. 16 — dispu
ne, de asemenea, de o bună ba
ză : cele trei terenuri, comple
xul de gimnastică, pista de atle
tism. groapa de sărituri sini 
pregătite pentru a-și primi ari
cind elevii. Panourile penirt. 
minibaschet sint vopsite frumos, 
in jurul terenurilor s-a pus 
iarbă. Totul place.

Terenuri bine întreținute. fru
moase, am mai găsit la Clubul 
sportiv școlar, la Liceul 
P.T.T.R., la școlile generale 4, 
5 și 10. „Mărturii", putem spu
ne, ale spiritului gospodăresc al 
băcăuanilor, ca și ale dragostei 
lor pentru sport—

Modesto FERRARI NI

Sub genericul

SPECTACOL Of PARAȘUTISM
tehnicc- 

care se desfășoară Ir. 
București (frumoasă 
programează mline, 

zi, ample întreceri de 
de turn. Astfel, la 

parcul sportiv .,23 Au-

Săptăanîna sporturilor 
aplicative, -
municipiul 
inițiativă!) 
ia ultima 
parașutism 
tumul din 
gust**, se va desfășura, începând 
de la ora 9, un atractiv spectacol.

Activitatea de parașutism la 
turnul din marele parc bucu- 
rejștean a început odată cu pri
mele zile ale primăverii. Este 
de notat că, pînă acum, au luat 
parte la ea peste 1300 de băieți 
și fete, dintre care mulți tineri 
din formațiunile de pregătire

REUNIUNE INTERMEDIARĂ REUȘITĂ

Nu se poate spune că reuniu
nea desfășurată joi după-amâază 
n-a reușit să-1 satisfacă pe cei 
prezenți. Deși, așa cum se întim- 
plă deobicei in reuniunile inter
mediare (și nu din vina organiza
torilor), numărul concurența lor
trimiși pe pistă a fost mai mic 
(doar TO în 8 probe) și nici va
loarea acestora (cu citeva excep
ții) nu a fost prea ridicată, joi 
am avut posibilitatea să urmărim 
câteva alergări extrem de dispu
tate, pe prim-plan sltuindu-se 
cede cîștigate de Dirijor, Tîrgoveț, 
Helis și Honorioa. Primul, avîn- 
du-1 în sulky pe Gh. Tănase (de 
departe cea mai bună „mină" a 
turfului nostru), și-a învins ad
versarii de o manieră ce a încân
tat asistența, Tîrgoveț l-a între
cut cu un cap pe Coridei 
Gheorghe s-a lăsat păcălit 
trena falsă imprimată cursei 
câștigător), Helis, în vădită 
censiune de formă, a făcut „ 
cînd a plecat La atac, iar Hono- 
rica s-a desprins cu siguranță la 
jumătatea liniei drepte, cîștigînd, 
în final, cu hățurile jos. Și o în
trebare : antrenorul N. Gheorghe 
a văzut în ce stare se afla joi 
după-amiază driverul N. Sandu 1 
Dacă da, nu trebuia să-1 mal tri
mită pe pistă. REZULTATE TEH
NICE : Cursa I : 1. Sorocel (R. 
Costică) rec. 1:39,3, 2. Podoaba. 
Simplu 5, ordinea închisă. Cursa 
a H-a : 1. Tîrgoveț (M. ștefănes- 
cu) rec. 1:39,6, 2. Coridei, 3. Re
gula. Simplu 2, ordinea 180, event 
220, ordinea triplă 240. Cursa a 
in-a : 1. Honorica (I.T. Niculae) 

1:28,3, 2. Runda, 3. Vigu.
Simplu 3,50, ordinea 250, event
300, triplu câștigător închis, ordi- 

rec.

Rar ne-a fost dat să vedem un 
mai frumos omagiu adus spor
tului pe ecrane ca la filmul 
„Să prinzi o stea căzătoare", o 
producție americană din 1977 de
dicată căilor (nu tocmai corecte) 
prin care un elev din Colorado 
ajunge student — baschetbalist — 
bursier la o universitate din Ca
lifornia. Tinărul student, în 
conflict cu brutalul antrenor 
(preocupat doar de eficiență prin 
victorii cu orice preț), nu accep
tă renunțarea la studii și eîntă, 
în candide declarații, un imn 
sportului, de pe pozițiile practi
cantului dezinteresat. Conflictul 
pomenit e aspru și în el victo
ria — sportivă și de viață — e 
a celui care înțelege ce este mai 
important. Nu e de mirare 
în origina], filmul poartă titlul 
metaforic „One on one", 
cum ar spune baschetbaliștii 
„om la om* (după cum se știe, 
cea mai dîrză dintre tacticile jo
cului sub panou). Un film fru
mos, pur, cu un foarte tînăr 
protagonist — Robby Benson 
(co-scenarist), cu fiica unui mare 
actor — Annette O’Toole, cu un 
cunoscut interpret de roluri in
grate — G.D. Spradlin (antre- 

Un film care slujește, pe 
ir.ematografice, spor-

SPORT-TURISM“

Daciadei"

IV PARCUL

ptXDCt.
emoții, titlul 
țârii.

„23 A8GUST
pentru apărarea patriei- Cei mai 
talentat; dintre ei vor partxnpa.. 
tot miine. la faza municipals a 
concurs ului organ pat de federa
ția de gpersa? irate, In colaborare 
cu C.C. al U.T.C., rut genericul 
competiției napooale „Dar tarif.".

După cum aflăm de la coman
dantul turnului, Vaaile Sebe. 
maestru emem al sportului, pa
sionați i acestui sport pot asista 
zilnic la programul care se des
fășoară aid, iar tineretul (după 
o pregătire teoretică șl de specia
litate) poate practica parașutis
mul de tum, o ucenicie a spor
turilor aeronautice.

nea triplă 362 Cursa a IV-a 
Silita (L Bănică) rec. 1i33,0, 
Cornelia. Simplu I, ordinea 230. 
event 290. Cursa a V-a : 1. Helis 
(Al. Nacu) rec. 1:26,2. 2. M a erou. 
3. Marțian. Simplu 7,50, ordinea 
310, event 270, ordinea triplă 1402. 
Cursa a Vl-a: 1. Bastia (FI. Paș- 
că) rec. 1:29,9, 2. Diva, 3. Indian. 
Simplu 18, ordinea închisă, event 
610, triplu câștigător 896, ordinea 
triplă 4528. Cursa a Vn-a : 1. Di
rijor (Gh. Tănase) rec. 1:27,1, 2. 
Or an, 3. Hederic. Simplu 2, ordi
nea 240, event 650, ordinea triplă 
356. Cursa a VHI-a : 1. Victorița 
(I. Oană) rec. 1:37,3, 2. Suvelnița. 
Simplu 4, ordinea 220, event 80.

Gh. ALEXANDRESCU

con-
Clay,NOU

m puc
S-au introdus numeroase cîștiguri suplimentare, acordate 

din fond special, la seriile de Loz în plic aflate în vînzare ! 
ORICINE JOACA POATE OBȚINE :

• Autoturisme „Dacia 1300“ și „Trabant 601“.
• Mari cîștiguri în bani de diferite valori. 

MAI MULTE LOZURI — MAI MULTE ȘANSE 
DE A VA NUMĂRĂ PRINTRE MARII CÎȘTlGATORI !

Nu-i nevoie să-1 urmezi 
apărat pe 
cînd s.^_;---- — „
spectacolul care a substituit tea
trul" ; mult mai aproape de ade
văr ne vom afla probabil accep- 
tînd aforismul lui Brian Glan- 
ville, care apreciază că „fotbalul 
a ajuns o alegorie a vieții*. De 
la această realitate (și, cu sigu
ranță, de la marea sa dragoste 
pentru jocul cu balonul rotund) 
a pornit colegul nostru Mircea 
M. ionescu atunci cînd a intitu
lat prima sa piesă jucată pe o 
scenă „Centrul înaintaș s-a năs
cut la miezul nopții". Spectatorul 
trebuie prevenit : nici măcar nu 
e vorba de o lucrare cu subiect 
net sportiv. Comediei — montată 
In premieră absolută la Teatrul 
de Stat din Arad — îi zice 
„pseudo-polițistă". Dar personajul 
principal — eroul multor tribu
lații și peripeții, de la carambol 
pînă la pragul căderii în abisul 
moral este un fotbalist, prea 
repede ajuns vedetă și tot atît de 
rapid căzut în mrejele vieții de 
huzur. Povestea este antrenantă 
și publicul tînăr savurează as
pectele modeme, ,,la zi", ale mo
mentelor care stârnesc adesea a- 
plauze la scenă deschisă. Trebuie 
să spunem că la aceasta au con
tribuit copios : punerea în scenă 
inteligentă a tânărului regizor 
Costin Marinescu, cadrul plastic 
ingenios al scenografului Clujean 
Teodor Th. Ciupe și ilustrația

ALEXANDRU NITA, BRASOV. 
Rezultatul la care vă referiți — 
Dinamo — F.c. Argeș 7—0 — s-a 
înregistrat in ultima etapă a ceun- 
picnatului de fotbal ediția 1973— 
1974. dar ..medul vieții" s-a jucat 
In aceeași etapă la Ploiești, intre 
Petrolul șl Universitatea Craiova 
Obțmind un rezultat de egalitate, 
fr—o. Universitatea Craiova a 
putut reaiiza un avantaj de un 

cane l-a adus, cu atitea 
de campioană a

MANUELA 
Jon Tiriac a 

de ani. E2

DORU, PLOIEȘTI, 
împlinit la • mal 
continuă, totuși, să

inferna
lul la 
perfor

din

un „nume* în arena 
țlonală, dovadă prezența 
marile turnee. Evident, 
manțele nu mai pot fi cele 
trecut... 

muzicală inspirată a Ilenei Po- 
povici. Trama piesei — compli
cată de tendința obișnuită a dra
maturgului debutant de a spune 
totul de la prima operă — oferă 
multiple posibilități de afirmare 
solidei trupe arădene, cu perfor
manțe actoricești pentru protago
niștii Dan Antoci (fotbalistul 
M.R.G.) și Maria Barboni-Petraciie 
(Lelia).

Titlul piesei ar putea lăsa im
presia că e vorba de o pastișă 
a farsei argentinianului Augustin 
Cuzzani „Centrul înaintaș a mu
rit In zori". Acolo, fotbalistul 
Cache Garibaldi se zbate, aproa
pe singur ; aici, fotbalistul Mir
cea Radu Georgescu își regăsește 
liniștea sufletească cu ajutorul 
oamenilor carc-1 înconjoară, al 
societății noastre de azi. Finalul, 
plin de simboluri iscusit traduse 
teatral, nu se putea lipsi de o 
sportivă lecție morală, care sună 
astfel în partitura unui personaj: 
„Victoria nu înseamnă a învinge 
cu orice preț, ci, 
a nu te lăsa 
de încheiere 
de asanare 
contaminării 
bine Imagina 
ge traversînd 
nou pofta de viață 
eroului pînă atunci 
care ar justifica deplin, prin me
tafora purității sportive, ........
piesei : „Centrul înaintaș
născut la miezul nopții", o 
care-1 reprezintă fidel pe 
tratul și ambițiosul nostru 
Mircea M. ionescu.

Victor BĂNCIULESCU

mult mai mult, 
învins 1". în tablou]
— operația publică 
morală împotriva

— imf pot foarte, 
un copil cu o min-
scena. trezind din 

sănătoasă 
debusolat,

titlul 
s-a 

piesă 
înz es
eu leg

APARIȚII NOI 
ÎN EDITURA

• Ion Șiclovan „Teoria educa
ției fizice și sportului- (ed. III);
• A. Demeter și colectiv „Fizio
logia și biochimia educației fizice 
și sportului" • A. Kotov , 
tainele gindirii jucătorului 
șab" (trad.) • A. Ianovcic 
hui artistic" • K. Jarov 
gătlrea 
(trad.) • Ion Șușelescu 
mistica 
Mincu .. 
nim, să
• Fănuș 
prieteni" _ 
timplări cu scriitorii1 
tin Klrițescu 
o epocă" O 
„Piatra Craiului1

China.

„Din 
i de 
„Șa- 

_ _ „Pre-
volitivă a sportivilor*4 

_ 7 7 . ‘ „Enig-
și... volei* • Iulian

„Să cunoaștem, să preve- 
tratăm ateroscleroza" 
Neagu „Cartea cu
• Mircca Micu „In-

• Constan- 
„O lume, o viață, 

Grigore Băjenaru 
:-i- • Vasile 

călătorii paralele".

„ privind cla-
programul ultimelor 

acestui campionat — 
motivele să fiți în- 
poziția Gloriei. Dar, 
de unde sare iepu-

AUREL SUBȚIRICA, MIZIL. 
Memoria nu vă înșeală : în cam
pionatul i960—1970, Steaua a în
vins pe A.S.A. Tîrgu Mureș. în 
retur, La București, cu 10—1 ! E- 
chlpa din Tîrgu Mureș a retro
gradat în acel an. Dar nu numai 
din cauza acestui rezultat !

LEONIDA BALAN, BUZĂU. 
B-uzăul n-a mai avut altă echipă 
în Divizia A. Și 
samentul și 
meciuri ale 
aveți toate 
gnjorat de 
poți să știi 
rele ? în special, la fotbal.

ION MÂNU, CERNICA. 
tura de începere a unui 
sau aceea a reluării jocului de la 
centru după înscrierea unui gol 
este o lovitură liberă indirectă, 
din care nu se poate înscrie un 
gol direct în poarta cealaltă. Dar, 
nu numai din cauza... regula
mentului, fotbaliștii nu înscriu
goluri de la această distanță !

BOGDAN PISAU, GIURGIU. La 
ora actuală, în boxul profesionist; 
există... doi campioni mondiali la 
toate categoriile, W.B.A. îl 
sideră campion pc Cassius 
iar W.B.C.. neclasificîndu-J

Lovi
rii eci

nicl un fel pe acesta, îl socotește 
campion mondial pe Larry Hol
mes I Aveți și dv. vreo prefe
rință 7 Unde-s doi campioni mon
diali, merge șl al treilea.

Ilustrații : N. CLAUD1U



„C ACIAOA“ ASIGURĂ DEZVOLTAREA MULTILATERALĂ 
A EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI DE MASĂ

CUM RĂSPUNDEȚI PREFERINȚELOR OAMENILOR MUNCII?> 3

1* n Programul privind dezvoltarea activității 
de educație fizică și sport pe perioada 
1976-1980 și pregătirea sportivilor români 

în vederea participării la Jocurile Olimpice din 
1980, aprobat de Comitetul Politic Executiv al 
C. C. al P.C.R., în noiembrie 1976, se prevede, 
între altele, lărgirea sferei de cuprindere a oame
nilor muncii în practicarea 
cițiilor fizice și sportului, 
profesiunea, prin folosirea 
plăcut și educativ, pentru
lui, prevenirea și combaterea influențelor nocive 
ale sedentarismului asupra sănătății și capaci
tății de muncă.

cu continuitate a exer- 
în raport cu vîrsta și 
timpului liber in mod 
fortificarea organismu-

Pentru a vedea cum sînt aplicate aceste indi
cații și cum se reflectă preferințele oamenilor 
muncii în organizarea activității sportive, am fă
cut un test la întreprinderea de confecții din O- 
radea, întreprinderea de mătase „Victoria" din 
lași și Întreprinderea de reparații de tractoare și 
motoare grele din Cimpina. Ne-am adresat per
sonalului muncitor, care participă direct in pro
cesul de producție, și care, după activitatea pro
ductivă, are nevoie - pentru fortificarea organis
mului — să-și petreacă o parte a timpului liber 
pe terenul de sport sau, la sfîrșitul săptâmînii, 
să participe la o acțiune care are darul să pre
vină și să combată influențele nocive ale seden
tarismului.

PENTRU FEMEI
NU NUMAI GIMNASTICĂ
LA LOCUL DE MUNCĂ...

PRIETENI MULTI, DAR POT FI SI MAI MULȚI!
Răspunsurile celor 230 de per

soane testate, din asociațiile 
amintite, ne-au oferit prilejul să 
constatăm că educația fizici și 
sportul au mulțl prieteni stator
nici, de virste diferite, gama dis
ciplinelor sportive practicate, cit 
și a celor preferate fiind destul 
de largă.

în acest sens, a rezultat ci 
75,2°/. practică diferite discipline 
sportive. Pe categorii de virstă, 

. mare (17,3°;O)
categoria " 
două

peste 40 ani)

procentul cel 
il reprezintă 
ani. Celelalte 
(31—40 ani și 
situează la același nivel 3 
Ca număr de ore dedicate 
tămlnal sportului : 24,7% — 
in 5 ore, 32°/, — intre 5—10 
și 26%

Dar,
cărei asociații 
lor amintite ?

Vom începe 
na — 35,2%. 
binecunoscută 
fiindcă culorile ei sint 
de sportivi ca St. Chlțu — ma
estru al sportului, antrenor de 
motocros și campion la bob-du- 
blu, Gh. Lixandru — din lotul 
olimpic de bob, de fotbaliștii 
partlcipanți in campionatul Divi
ziei B.

Sub conducerea organizației de 
partid, consiliul asociației (C. 
Nenlșanu — președinte, V. Mo- 
șuc —, secretar), comitetul sin
dical (I. Apostol — președinte), 
comitetul U.T.C. (Gr. Anton — 
secretar), cu sprijinul conducerii 
întreprinderii (Gheorghe Chivu 
— director), s-au preocupat de 
tis- 
f ■

— peste 
care este 

la

21—30 
categorii 

se 
10°/,. 
săp- 
pini 
ore

10 ore.
contribuția 
stabilirea cifre-

fîe-

P olana Cimpl- 
asociație 

i țari, 
purtate

CU
Este o 
în întreaga

ZILNIC, CITE
CINCI MINUTE

PENTRU
EXERCIȚIILE FIZICE

Gimnastica la locul de muncă 
constituie, după cum se știe, un 
mijloc eficient de refacere a 
pacității de muncă. Cele cinci 
minute rezervate exercițiilor fizice 
au o mare eficiență asupra să
nătății și productivității, deoare
ce ele urmăresc îmbunătățirea 
respirației, a circulației sîngelui. 
a funcțiilor interne, a poziției 
corecte a întregului organism șî, 
în general, tonificarea muscula
turii neangajate în procesul 
muncii.

Ce concluzii ne-a oferit testul 
despre gimnastica la locul de 
muncă la cele 3 unități ? Tabloul 
se prezintă astfel : 33% practică 
gimnastica, 46,9 — doresc s-o 
practice, iar 20,1% au răspuns 
negativ. La întreprinderea de 
confecții din Oradea preocupările 
organelor cu atribuții în sport 
s-au concretizat prin introducerea 
și permanentizarea acestei acti
vități in sectoarele productive 
și, de_ aceea, toți subiecții au 
dat răspunsuri afirmative. La în
treprinderea de mătase Victoria 
din lași — 85,5% dintre subiecți 
practică gimnastica la locul de 
muncă, iar restul de 14,5% do
resc s-o practice. Această prefe
rință este cunoscută de consiliul 
asociației și de comitetul sindi
catului șî, cum era firesc, con
stituie un obiectiv al planului de 
măsuri al asociației 
curs. * ’ ' ‘
pi na 
cesta 
naiul 
58,1%

ca-

îmbunătățirea permanentă a ba
zei sportive și astăzi există pe 
lingă stadionul cu tribune (ca
pacitate 3 000 de locuri), terenuri 
de handbal, de volei, de tenis 
de cimp, două piste de popice, 
pistă de bob pe rotile. In ulti
mul timp s-au organizat întreceri 
de atletism (crosurile Tineretu
lui șt 1 Moi), fotbal (328), handbal 
(190), popice (140), volei (30), 
tenis de masă (30), precum și 
excursii la sfirșit de săptămînă 
(Valea Oltului, Nordul Moldovei, 
Sinaia, Brașov și alte localități 
— peste 400 de participant). 
Din răspunsurile persoanelor 
care lucrează in secțiile de mo
toare, prelucrări și S.D.V. reiese 
că mai sint practicate șl alte 
discipline sportive, ca gimnastica 
(6,1% din numărul persoanelor 
testate), șahul (3%), pescuitul (4%) 
etc., iar ca număr de ore : 25,5% — 
pină in 5 ore, 39,7°/, — intre 5 
și 10 ore și 14,4% — peste 10 
ore săptămînal. Preferințele mai 
sint îndreptate și spre înot (7,1%), 
moto (4%), auto (3%), box, scri
mă, ciclism, vinătoare (cîte 1%).

Urmează — întreprinderea de 
mătase Victoria din Iași cu 
27,3%. Lingă modernele hale ale 
fabricii se află microcomplexul 
sportiv, amenajat prin muncă 
patriotică, cu ajutorul con
ducerii întreprindem (Nlcolae 
Sandu — director și pre
ședinte de onoare al asociației), 
compus din teren bituminizat de 
tenis de cîmp, de volei și de 
handbal, trei mese de tenis, iar 
intr-o clădire este amenajată o 
sală pentru amatorii de șah. 
Consiliul asociației (ing. Vasile 
Micliuc — președinte) și comite
tul sindical (Viorica Gioșan — 
președinte) se preocupă ca baza 
sportivă să fie folosită din 
plin, adică tot mai mulți oa
meni ai muncii să facă sport. 
In plină desfășurare se aflau, 
la ora vizitei noastre, campiona
tele asociației la șah (16 partici- 
panți), la minifotbal (18 echipe 
a cite 7 jucători), la volei (8 
echipe masculine), precum și în
trecerile la atletism — faza pe 
asociație a „Cupei industriei u- 
șoare" (20 f și 20 b). Se cuvine 
să mai amintim că anul trecut, 
pentru numeroasa participare, 
asociația Victoria s-a situat pe 
locul 1 la „Cupa Sindicatelor- 
pe municipiu. Testul ne-a arătat 
că, pe Ungă sporturile amintite, 
se mai practică tenis de masă 
(7,8%), gimnastică (5,2%), turism, 
handbal (cite 2,5°/,), precum și
baschet, judo, tenis de cimp,
box (cu procentaje cu puțin

iar ca număr de 
pind in 5 ore,

5 și 10 ore și 
10 ore. Ca prefe-

In sfirșit — întreprinderea de 
confecții Oradea — 12,Tre- 
buie să amintim faptul că spor- 
tivii de la I.C.O. și de la Intre- g
prinderea de tricotaje s-au uni- 
ficat, de anul trecut, formind 
asociația sportivă „Industria g
ușoară Oradea". Este de înțeles 
că lipsa bazei sportive are re- 
percusiuni asupra activității, g
Totuși, consiliul asociației (ing. 
Francisc Lokodi — președinte, 
Cornel Togor — secretar) a ini- 
țiat campionatele asociației la 
șah (12 băieți), tenis de masă 
(40 fete), atletism, fotbal și vo- g
lei, membrii asociației au parti- 
cipat la diferite competiții orășe- 
nești, printre care „Cupa Unirii" g
(schi, tenis de masă), „Cupa 
textilistului", „Crosul tinerilor 
muncitori", iar echipa feminină g
de handbal la barajul pentru ca- ș
lificarea în Divizia B. De ase- 
menea, se mai practică gimnas- g
tica (8,8°/q), voleiul (7,1%) și 
înotul (1,7%). In ceea ce privește 
timpul dintr-o săptămînă tezer- 
vat sportului : 23,1% pină în 5 
ore, 17,5% — între 5—10 ore și 
7% peste 10 ore. Ca preferințe : 
baschet (3,49/0), tir, patinaj, tenis 
de cîmp, pescuit (cîte 1,7%).

în cadrai testu
lui nostru, elemen
tul feminin a avut 
o pondere însem
nată : 35% Firesc, 
deoarece la două 
dintre asociațiile 
unde s-a realizat 
testul — la între
prinderea de con
fecții din Oradea 
și la întreprinde
rea de mătase 
„Victoria" din Iași 
— numărul femei
lor il întrece pe 
cel al bărbaților și 
de aceea ne vom 
referi doar la ele, 
situația de la Poia
na Cimpina fiind 
nesemnificativă.

Pentru a ne for
ma o imagine mai 
clară a participării 
femeii la activita
tea sportivă, cre
dem că este nece
sar să amintim că 
grupul de sex fe
minin a fost for
mat din 11,1% per
soane pină la 20 
de ani, 79% — în
tre 21 și 30 ani, 
7,4% — între 31 și 
40 ani și 2,5% de 
peste 40 de ani; că 
54,3% sînt căsăto
rite și 45,7% necă
sătorite, că 79% au 
domiciliul în me

diul urban și 21% 
în cel rural.

Răspunsurile ne 
arată că 
practică 
discipline 
ve, că 86.4% au 
participat în ulti
ma perioadă la o 
excursie, că 67,3% 
rezervă in fiecare 
zi cite cinci minu
te gimnasticii la 
locul de muncă. La 
întreprinderea de 
mătase 
din Iași 
practică 
(23,3%), 
mul (10°,o). hand
balul (6,6%), teni
sul de masă, gim
nastica, turismul și 
parașutismul (cîte 
3,3%), iar ca nu
măr de ore: 10,4% 
— pină în 5 ore pe 
săptămînă, 7,8% — 
între 5 și lOzore și 
2,6% — peste 10 

Doresc să

47,6% 
diferite 
sporti- 

86.4%

„Victoria" 
femeile 
voleiul 
atletis-

ore.
mai practice : te
nis
(16,6%),
(10%),
(13,3%), 
ciclism, _ ____
(cîte 3,3%). La în
treprinderea de 
confecții din Ora
dea : handbal și 
gimnastică (cîte

de cîmp 
volei 

handbal 
înot, șah, 

baschet

„NAVETIȘTII11 VOR SA

procentaje 
cifra 1), ' 

25°!, —
— intre
— peste __ ___ ___ ,___
(in plus față de ceea ce se

inot

peste 
ore : 
32,7°/.
22,2»;o 
rințe 
practică) : popice (5,2°,!o), 
(3,9%), schi (2,5°/o) ciclism, scri- 
mă, sporturi nautice (cite 1,3%).

Merită să dezbatem și o altă 
problemă reieșită din test, a- 
ceea a persoanelor care au do
miciliul în mediul rural. Aces
tea, 21,6% din totalul celor tes
tate, sînt nevoite să-și rezerve 
o mal mare parte a timpului 
lor liber pentru a veni la locul 
de muncă, și, apoi, pentru a 
se înapoia acasă. De reținut și 
faptul că marea majoritate, a- 
dică 80,7%, sînt căsătorite și, 
firesc, o altă parte a timpului 
lor este dedicată rezolvării pro
blemelor familiale, gospodărești.

Sint- aceste condiții o barieră 
de netrecut pentru amatorii de 
sport care au domiciliul in me
diul rural 1 Testul arată că nu. 
„Navetiștii" practică fotbalul 
(26,9%), voleiul (11,7%), atletis
mul (9,6%), tenisul de masă, 
ciclismul, gimnastica (cite 3,8%) 
handbalul, tenisul de cîmp 
(cite 1,9%) ; 67,3% dintre ei au 
făcut cite o excursie in ultima 
perioadă, 34,6% participă la 
gimnastica la locul de muncă, 
iar ca număr de ore : 26,9% 
dedică săptămînal sportului 
pină in 5 ore, 30,7% — între 5

și 10 ore, iar 21,1% — peste 10 
ore. Paleta preferințelor sporti
ve este largă, cuprinzînd, pe 
lingă disciplinele amintite, po
picele și baschetul (5,7%), șahul 
(3,8%), motociclismul, scrima, 
automobilismul, înotul (cîte 
1,9%).

Cei mai mulți „navetiști" sint 
la Poiana Cimpina : 51,9%. In
tensa activitate sportivă care 
se desfășoară în cadrul acestei 
asociații a atras pe mulți în 
practicarea fotbalului (29,6%), 
atletismului, voleiului, ciclismu
lui (cîte 7,4%), a tenisului de 
masă și de cîmp, judo-ului 
(cite 3,7%); 74% dintre persoa
ne au participat la o excursie, 
dar alții ar dori să practice și 
handbalul (7,4%), popicele 
(11,1%), scrima, baschetul, au
tomobilismul, motociclismul, 
înotul (cite 3.7%).

La întreprinderea de 
ții din Oradea. 26,1% 
persoane au domiciliul 
diul rural. Aici se practică doar 
fotbalul - - - •
handbalul (cîte 7,1%); 64,2% au 
participat la o excursie, iar ca

confec- 
dintre 

in me-

(21,4%), voleiul și

a-volei și
(cite 8,8%)
(2.2%); ca 
de ore : 
pină in 5 

5,1% între 5 
ore și 1,7% 
10 ore. Ca

11.1%), 
tletism 
și inot 
număr 
23,1% 
ore, 
și 10 
peste
preferințe, pe lin
să sporturile prac
ticate'; baschet 
(4,4%). tir. tenis 
de masă, patinai, 
schi și pescuit (cîte 
2,2%). Deci. aici, 
lipsa unei baze 
proprii se face din 
plin simtită. Prea 
puține femei prac
tică o disciplină 
sportivă si au pre
ferințe. deși unele 
forme simple de 
mișcare în aer li
ber se pot reali
za chiar fără te
renuri amenajate...

După cum se ve
de, sînt posibilități 
destul de mari în 
ceea ce privește a- 
tragerea femeilor 
în practicarea edu
cației fizice și spor
tului, organizați
ile cu atribuții în 
domeniul sportu
lui trebuind să ac
ționeze cu perseve
rență în această 
direcție.

$

FACA SPORT!I

preferințe sportive : șah, hand
bal si tenis de masă (cîte 
7,1%).

La întreprinderea de mătase 
„Victoria" din Iași este o si
tuație aproape asemănătoare — 
20,3% fiind din mediul rural. 
Se practică voleiul și fotbalul 
(cîte 27,2%), atletismul (18,1%) 
și tenisul de masă (9%); 54,5% 
dintre subiecții testati de
clară că au luat parte la o 
excursie, iar ca performanțe, pe 
lingă sporturile amintite, bas
chetul și tenisul de cîmp (cîte 
9%).

Datele prezentate dovedesc cu 
prisosință că „navetiștii" vor să 
facă sport, ca nu vor să stea 
deoparte, ca simpli spectatori, 
la o activitate utilă sănătății 
lor. Dar, pentru ca această do
rință să prindă viață este ne
cesar ca toate consiliile asocia
țiilor sportive, comitetele sindi
catelor și U.T.C. să cunoască 
mai bine situația și să organi
zeze competițiile în perioadele 
și zilele cele 
tru oamenii 
domiciliul în

mai potrivite pen- 
muncii care au 

mediul rural.

— ----------,—î pe anul în
In schimb, la Poiana Cîm- 
— doar 5,1% practică (a- 
făcînd parte din perso- 
tehnico-odministrativ). iar 

- din sectoarele motoare, 
prelucrări ți S.D.V. doresc 
practice. Cunoscind această 
tuație, sperăm că consiliul ___
cîației ți comitetul sindicatului vor 
analiza condițiire din cele trei 
sectoare productive ți vor acționa 
pentru introducerea gimnasticii 
la locul de muncă.

«-o 
sî- 

aso-

• îmbucurător este faptul că la între
prinderea de confecții din Oradea, la în
treprinderea de mătase „Victoria" din Iași 
și la întreprinderea de reparații de trac
toare și motoare grele din Cimpina, spor
tul are mulți prieteni care îi dăruiesc o 
parte a timpului lor liber. Consiliile aso
ciațiilor sportive, comitetele sindicatelor și 
U.T.C. desfășoară o activitate susținută de 
atragere a întregului tineret, a oameni
lor muncii din unitățile respective în 
practicarea sistematică a educației fizice 
și sportului, iar planurile asociațiilor oglin
desc, în mare măsură, preferințele acesto
ra. • După cum s-a văzut, sînt încă po
sibilități de mărire a numărului de oameni 
ai muncii care să se obișnuiască cu miș
carea in aer liber, să practice cu regulari
tate o disciplină sportivă. în acest sens, 
problema „navetiștilor" este elocventă. Ma
joritatea lor doresc să facă sport, iar pen
tru împlinirea acestui deziderat este ne
cesar să se țină seama în organizarea ac
tivității sportive de timpul lor liber, de 
preferințele lor. • Organele cu răspunderi 
și atribuții în domeniul sportului sint încă 
datoare față de elementul feminin, fiindcă 
multe dintre muncitoare doar privesc la 
întrecerile sportive. Atragerea la practica
rea sportului a tovarășelor de muncă con
stituie o îndatorire de prim ordin, deoa
rece și_ ele trebuie să-și fortifice organis
mul, să fie perfect sănătoase. Acest lucru 
este posibil dacă ele vor fi angrenate la

început în practicarea formelor simple ale 
sportului, în întreceri care să se desfă
șoare în fiecare săptămînă. • Gimnastica 
ia locul de muncă și excursiile, două for
me simple, atractive și — în același timp 
— eficiente pentru întărirea sănătății oa
menilor muncii nu sint folosite pe deplin 
în toate asociațiile. Gimnastica la locul de 
muncă este introdusă în întreprinderile în 
care predomină elementul feminin, iar 
la Poiana Cimpina o practică doar o par
te a personalului tehnico-administrativ. 
Consiliul asociației Poiana Cimpina, comi
tetul sindicatului și conducerea Întreprin
derii au datoria să studieze de grabă po
sibilitățile și să introducă gimnastica la 
locul de muncă in sectoarele în care sînt 
condiții pentru practicarea ei. în ceea ce 
privește excursiile, testul nostru arată că 
în toate cele trei unități această formă de 
mișcare este folosită doar periodic și nu 
permanent. Odată cu introducerea a încă 
unei zile libere pe lună sînt create con
diții ca fiecare om al muncii să participe 
la o astfel de acțiune, deosebit de recon
fortantă după activitatea de producție. • 
Bazele sportive, atît cea a sociației Poia
na, cit și cea a asociației Victoria Iași, nu 
sînt exploatate la maximum. Testul nostru 
a arătat că la Poiana Cimpina doar 29,5% 
fac sport pe terenurile asociației, iar la 
Victoria Iași — 50%. Este nefiresc ca aces
tea să nu fie folosite în permanență de 
către toți amatorii de sport. Cea de a treia

ușoară" din Ora-asociație — „Industria 
dea — trebuie să depună mai multe efor
turi pentru a amenaja o bază simplă, cu 
muncă patriotică, fără mari investiții. Alt
fel, activitatea sportivă nu se va ridica la 
cote inalte, iar bugetul asociației va fi ri
sipit, în continuare, pentru închirierea al
tor terenuri. • Testul nostru a scos în 
evidență că nu sint valorificate pe deplin 
posibilitățile existente pentru a aplica una 
dintre prevederile Programului privind 
dezvoltarea activității de educație fizică și 
sport pe perioada 1976—1980 și pregătirea 
sportivilor români in vederea participării 
la Jocurile Olimpice din 1980, aceea de 
creștere a numărului de oameni ai muncii 
care să practice cu continuitate exercițiile 
fizice si sportul, avîndu-se în vedere vîrsta 
si profesiunea. Fortificarea organismului, 
prevenirea și combaterea influentelor no
cive ale sedentarismului asupra sănătății 
si capacității de muncă se pot realiza 
prin folosirea timpului liber în mod plă
cut si educativ.

La urma urmei, un asemenea test putea 
să facă, de mult fiecare dintre cele trei 
asociații și au încă posibilitatea să-l facă 
toate asociațiile, pentru a organiza mal 
bine și cu o eficiență mai mare activita
tea sportivă.

Pagină realizată de Pompiliu V1NTILA



H ECHIPA NAȚIONALĂ,
fără un cadru tehnico-tactic, fără un real suport sufletesc,

A

ȘI AU SFIRȘI
OGLINDĂ A REALITĂȚILOR DIN FOTBALUL NOSTRU

Sezonul 1978—79 al echipei naționale s-a încheiat în ziua de 
1 iunie, la Berlin. Urmînd succesiunea toamnă — primăvară, a 
campionatelor noastre, să facem un bilanț al tricolorilor :

10 ar- 
conduc „pentru echi— 

gazdă". pentru a ne 
seama că aceasta este 
nouă sursă de corn-

11
25
15
13
19
21

4
1

octombrie 1978 București ROMANIA 
octombrie 
noiembrie 
decembrie 
decembrie 
martie 
aprilie 
iunie

1978 București ROMÂNIA 
1978 Valencia SPANIA 
1978 Atena GRECIA
1978 Tel Aviv ISRAEL
1979 București ROMÂNIA 

1979 Craiova ROMÂNIA 
1979 Berlin RD.G.

— POLONIA 1—0
— IUGOSLAVIA 3—2 (C.E.)
— ROMANIA 1—0 (C.EJ
— ROMÂNIA 2—1
— ROMÂNIA 1—1
— GRECIA 3-0
— SPANIA 2—2 (C E.)
— ROMÂNIA 1—0

Acest palmares este concreti
zat în următoarea linie :

ROMÂNIA 8 3 2 3 11—9 8
Cu alte cuvinte, o linie de 

50 la sută, linia paharului pe 
jumătate plin sau pe jumătate 
gol...

Dacă această linie de palma
res este oarecum acceptabilă, 
deși se situează sub procenta
jul general al echipei naționa
le...

cestea faptul că 9 din 
bitri 
pa 
da 
o ____
promitere a întrecerii, de dilua
re a unui campionat și așa di
luat de numărul mare al echi
pelor. în sfîrșit, dar nu in ulti
mul rind, să amintim că acest 
climat de temporizare veșnică 
este întreținut și de marile con
cesii făcute jucătorilor, a căror 
dominantă nu mai este fotba
lul. Exemplele sînt atît de nu
meroase. îneît citarea unor nu
me ca Bălăci. Coman, C. Zam
fir, ~ - -
unei

ROMÂNIA 306 126
533-495 327

75 105

...impresia că echipa 
lă a avut un sezon cu 
PREDOMINANT SLABE 
aproape unanimă. Mai mult de- 
eît atît. Absenta oricărei surpri
ze este și ea simptomatică. Cam 
toate rezultatele acestui palma
res erau previzibile, inclusiv 
acel 0—1 de la Valencia, în 
fond o reeditare a unui alt 0—2, 
cînd tricolorii se gîndeau nu 
atît la joc, cît la faptul că le 
lipsesc 15 minute ca să ajungă 
la Buenos Aires. Cînd spunem 
previzibile ne gîndim chiar și 
la prima înfrîngere din palma
resul româno-grec, o înfrîngere 
la care a contribuit în primul 
rînd jocul stereotip al echipei 
noastre, la sfîrșit de an, în ca
tegoria previzibilului intră pină 
și acel 2—2 cu Spania, In fond 
o reeditare, prin șablon tehni
co-tactic, a unui alt 2—2, la 
București, cînd penaltyul obți
nut de Crișan a făcut să se e- 
galeze scorul după o partidă 
dominată de spanioli.

Dacă palmaresul apare ca ac
ceptabil, impresia de insatisfac
ție este determinată de CALI
TATEA PRECARA A MAJORI
TĂȚII JOCURILOR. La un son
daj printre cronicari, cele opt 
meciuri ale sezonului 1978—79 
primesc următoarele note, în 
ordine :

6,5 cu Polonia; 7,5 cu Iugo
slavia ; 6 cu Spania, la Valen
cia ; 5 cu Grecia la Atena ; 6 
cu Israel ; 7 cu Grecia la Bucu
rești, 5,5 cu Spania, la Craiova; 
6 cu R.D. Germană. Deci, o 
medie de 6, care, oricît ar fi 
de subiectivă, pledează pentru 
calitatea slabă a jocurilor, în 
care momentul de vîrf este me
ciul cu Iugoslavia, iar reversul 
lui se plasează la Atena, în 
meciul cu Grecia, fără a uita 
și jocul slab din partida cu 
Spania, de la Craiova, care si-a 
pus amprenta asupra întregului 
sezon.

Sigur că rezultatul de Ia Cra-

naționa-
JOCURI 

este

iova, echivalent cu eliminarea 
practică a echipei naționale din 
campionatul european a produs 
o decepție, dar adevărata de
cepție a iubitorilor fotbalului 
este aceea că ECHIPA NAȚIO
NALA NU ADUCE NIMIC 
NOU. NU ,8E ADUNĂ", AȘA 
CUM S-A INTÎMPLAT ACUM 
10 ANI, NU SE CONSTITUIE 
INTR-O FORMULA TEHNICĂ 
ȘI PSIHICA APTA SA OFERE 
O PERSPECTIVĂ DE DOI- 
TREI ANI. Impresia generală, 
perfect adecvată, este aceea că 
echipa națională, se „adună" 
de la un med la altul, inccr- 
cind să se cirpeaseă, in absența 
elanului atît de necesar, a unui 
cadru tehnico-tactic de consec
vență. Faptul că iubitorii fotba
lului doresc realmente ceva nou 
este confirmat și de un para
dox înregistrat în cursul acestui 
an. Cu trei zile înaintea medu
lui cu Iugoslavia, echipa națio
nală anunța „încă un joc ca 
toate celelalte". Dar a fost su- 
fident ca Dobrin să fie chemat 
in mare grabă, după o lungă 
absență pentru ca 
inedit să dinamizeze 
cît și tribunele.

elementul 
atît echipa.

rtinerarul unei echipe na
ționale pe parcursul unui 
an competițional poate fi 

urmărit în fel și chip, cu atît 
mai mult cu cit comentatorul 
are marele avantaj de a trata 
totul post-bellum. în aceste rin- 
duri vom rezista, însă, tentației 
de a exploata erorile după meci 
și vom încerca o sinteză a anu
lui competițional încheiat Ar 
fi prea facil să spui acum că 
Iordănescu nu trebuia să joace 
in Spania, că meciurile cu Gre
cia și cu Israel n-ar fi trebuit 
să fie contractate, ele fiind o 
simplă promenadă în decem
brie, că absența lui Crișan, 
„spaima spaniolilor", la Craio
va a fost la startul jocului o 
greșeală copilărească etc., etc. 
Mai important e să spunem că 
aceste erori (și multe altele) 
pălesc pe lingă faptul că scăde
rea nivelului de joc al echipei 
naționale reflectă tot mai mult 
realitățile fotbalului nostru in 
toate domeniile, cele mai im
portante fiind desfășurarea ilu
zorie a campionatului, mimarea 
freeventă a jocului de fotbal, 
lipsa de ambiție (sau teama) in 
jocurile din deplasare, fenomen 
reflectat pe deplin și în timidi
tatea tricolorilor pe terenurile 
străine, fie că e vorba de Va
lencia, Berlin, Atena sau Tel 
Aviv. Să adăugăm la toate a-

Dumitru ar lăsa impresia 
delimitări neprincipiale.

Ajungind. aid, să revenim 
la echipa națională. La 
startul ..magistraturii" 

sale.
Ștefan Covad 
zind întrebării legate de schim
bările intervenite în fotbalul 
european : „In fotbalul euro
pean a dispărut pușlamaua sim
patică pe care o scoți din res
taurant ea să marcheze goluri... 
Vremea boemei fotbalistice a 
trecut". Din păcate, istoria ul
timului an al echipei naționale 
atestă renunțarea la acest prin
cipiu. Rind pe rînd, au fost 
chemați jucători care și-au con
siderat cariera internațională 
încheiată, care s-au încadrat 
bine în noțiunea „pușlamalei 
simpatice", care au demonstrat 
in repetate rînduri că nu știu 
sau nu pot să arunce, in mo
mentele cheie, întreaga energie 
de care sînt capabili.

AȘADAR. CADRUL MOR.iL 
AL ECHIPEI NAȚIONALE A 
FOST SUBORDONAT CADRU
LUI AȘA-ZIS TEHNICO-TAC
TIC.

Să vedem acum în ce a con
stat cadrul tehnico-tactic ?

El s-a bazat pe amintirea 
„Ghetei de aur" a lui Dudu 
Georgescu, pe refuzul de a ac
cepta ideea că Dumitru e in 
declin, pe erezia extremelor ra
pide, pe tratarea deseori super
ficială a problemelor liniei de 
mijloc, cheia de boltă a fotba
lului modern, începind cu An
glia 1966, Brazilia 1970, Ajax 
1972, Liverpool 1976 etc. etc.

Cu alte cuvinte, echipa noas
tră națională n-a reușit să cul
tive jucătorul de caracter, capa
bil să facă față sarcinilor du
ble, ci s-a bazat pe reperele 
ATÎT DE RELATIVE ale de
tentei lui Dudu Georgescu, ale 
poftei de joc a lui Dumitru, ale 
rezistenței unei apărări imedia
te întărite cu închizători tip 
Boloni și cu alergători tip Ro
mii ă. Toate aceste repere re
lative s-au aliniat in mod feri
cit, ca astrele. Intr-o seară, la 
Zagreb, dar, in rest, au făcut 
ioc bunului plac al jucătorilor, 
poftei de joc și, mai ales, ideii 
că minutele curg în favoarea 
noastră.

acum trei ani și jumătate, 
spunea răspun-

valoarea jucătorilor, care nu e 
deloc în creștere, a existat un 
cadru tehnico-tactic care a pro
dus mult mai mult decît suma 
valorilor individuale. Acesta a 
fost cadrul tehnico-tactic al lui 
4—4—2, care i-a adus Rapidu
lui singurul său titlu național, 
care a purtat echipa noastră 
națională în Mexic și, dacă 
vreți, care a permis echipei din 
Baia Mare să fie, rînd pe rînd, 
superioară — ca manieră —mai 
tuturor echipelor consacrate din 
fotbalul nostru.

Cadrul tehnico-tactic al lui 
4—4—2 este mai mult decît o 
încadrare teoretică. El este o 
invitație la muncă și cinste. El 
nu poate fi conceput cu o linie 
de mijloc eterogenă, împărțită 
pe categorii de efort. De aseme
nea, el invită la producerea u- 
nor vîrfuri prin excelență ac
tive și nu a unor înaintași izo
lați, care stau de vorbă cu sto
perii adverși.

Aspectul selecției morale și 
cel al cadrului tehnic eficace 
sînt două noțiuni care se între
pătrund. Din păcate, în cam
pionatul nostru nici nu poate 
fi vorba de așa ceva. Echipa în 
deplasare știe că va pierde, ea 
avînd de partea sa doar spe
ranța minutelor care curg și, în 
unele cazuri, speranța unui con
traatac bazat mai ales pe gre
șeala apărării prea avîntate a 
gazdelor. Pe de altă parte, e- 
chipa gardă începe să uite tot 
mai mult taina atacului, deoa
rece ea își exercită ofensiva din 
două în două săptămini, fiind 
preocupată în rest de organiza
rea bătăliei pentru obținerea 
unui punct, cu mijloacele fot
balului sau (mai ales) fără ele.

...Au trecut de atunci aproape 16 ani. Pat 
cluri olimpice. De la Olimpiada de la Toi 
1964 — fotbalul nostru n-a mai fost repre 
la un turneu final. Era și normal ca preze 
Moscova să constituie un obiectiv important 
tru ca fotbalul, care dispune de condiții 
de bune (sau, poate, chiar mai bune) decît 
lalte discipline, să se înscrie în „familia 
picilor" cu vigoare și, implicit, cu rezulți 
măsura dragostei cu_ care sutele de _mii d 
meni îl înconjoară. Dar, iată, OBIECTIVU1

totuși, 
fost rulați 
de jucători

„Scurta istorie" a lotului nos
tru olimpic a început în iarnă, 
în perioada de pregătiri. Pri
mele zile de ianuarie i-au găsit 
pe olimpici la Poiana Brașov, 
după care, la 20 ianuarie, la 
Brașov, ei au susținut primul 
joc de verificare cu Sportul 
studențesc, urmat, a doua zi, de 
cel cu I.C.I.M. Amintind cele 
două formații, vom prezenta, de 
fapt, lotul cu care s-a plecat 
la drum : Bucu — M. Zamfir, 
Ștefănescu Cîrstea, Ivan — Io- 
vănescu (Bărbulescu), Mulțescu, 
Augustin (Stoica) — D, Nico- 
lae, Cămătaru, Marcu (Stan) ; 
Coman. — Tilihoi, AI. Nicolae, 
Stancu, Purima — Iovănescu (D. 
Nicolae), Stoica, Augustin — 
Bărbulescu, Radu II, Stan. (Că
mătaru). 20 de jucători, printre 
care opt de la F.C. Argeș, osa
tura viitoarei echipe olimpice, 
care avea să fie condusă de 
antrenorii FI. Halagian și I. 
Marica, la care avea să se 
adauge antrenorul coordonator 
C. Drăgușin. După aceea, cîte
va jocuri au dat speranțe 
s-a pornit pe un drum bun,

Tîrgovișt 
ciudată 
mai fost 
dar a f 
zentativj 
la Berlii 
ș.’ Kolle: 

îya 
" tengurș 

kolc.

Probi 
în di

Vom rezista și tentației de 
a da soluții tehnico-tacti- 
ce specialiștilor. Dar nu 

putem omite faptul că în fot
balul românesc, ținind seama de

Sigur că echipa națională 
ar putea invoca scuza că 
și ea este opera campio

natului. Dar e o scuză Hpstâ 
de valabilitate. Datoria ei este 
de a pune la loc de cinste ca
drul moral și cel tehnico-tac
tic.

Cineva trebuie să Înceapă. 
Iar echipa națională are in pri
mul rînd această obligație. A- 
doptî.ad tactica curgerii minu
telor și a „ciupelii", tricolorii 
au ajuns să aibă — acum — 
doar perspectiva unor jocuri a- 
micaie. Oare nu a venit timpul 
ca ei șă pună pe prim plan 
fotbalul T Nu demult se spu
nea — cu mult aplomb — că 
echipa națională trebuie să fie 
un CLUB de elită, în care ur
mează să aibă acces doar cei 
care Înțeleg să răspundă onoa- 
rei de a îmbrăca tricoul ei. Dar, , 
pe parcurs, acest club de elită 
a cam fost deschis oricui, sfîr- 
șind prin a fi un fel de birou 
de schimb, în care s-a făcut 
apel deseori și la jucători de 
mult uitați, care au înțeles, 
primii, că sînt invitați de con
junctură, ca un fel de recu
noaștere a faptului că NOUA 
ECHIPĂ NAȚIONALĂ ESTE, 
DE FAPT, UN AMALGAM DE 
CRITERII, STILURI și TEN
DINȚE. De aid și pînă Ia dis
pariția elanului și a coeziunii 
n-a fost decît un pas.

loan CHIRILA

că 
___ . a- 

dică meciul cu selecționata de .. . - - -
2 februarie era greu să se tra
gă concluzii), apoi partida cu 
Hajduk Split, din cadrul tur
neului din Iugoslavia. Aparent 
de o omogenitate aparte 
de alte 
olimpic 
tul de 
pînă la 
ria, de 
lăți 26 _ . _
mult, alții mai puțin. Coman și 
T. Stoica au fost accidentați, 
Koller, folosit puțin, n-a mai 
fost convocat, Beldeanu a fost 
„olimpic" doar 20 de minute; 
pe parcurs a apărut și... a dis
părut ca un meteorit portarul 
Anuțci, chemat la lot mai în
ainte ca toți jucătorii de Divi
zia A să-l fi cunoscut (iar 
Bucu, prima rezervă a lui Co
man, a devenit al treilea — 
mai precis spectator — la me
ciul cu Cehoslovacia); Marcu 
(după revenirea din Iugoslavia), 
apoi M. Zamfir și Ștefănescu au 
fost trecuți la lotul A, pentru 
meciul cu Spania. Ultimii doi 
au revenit, împreună cu M. Ră- 
ducanu și Cămătaru, dar Mar
cu nu. Mulțescu, accidentat în
tre timp, a ieșit pe nesimțite 
din lotul olimpic. Tîrgoviștea- 
nul FI. Grigore s-a autoelimi- 
nat. Pentru primul meci cu Un
garia el a venit la Pitești cu 
mîinile în buzunar, fără echi
pament, și după ce a declarat 
că are o întindere musculară a 
întrebat imediat „Eu cînd plec 
acasă fără să încerce o re
cuperare la lotul olimpic, unde 
s-ar fi bucurat de atenție și de 
un tratament mai bun decît la

tineret a Cehoslovaciei (deși

fată 
lotul 
des- 
căci

loturi precedente, 
avea să cunoască 
multe modificări, 
meciul retur cu Unga- 
la Miskolc, au fost ru
de jucători, unii mai
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Un

c ele două meciuri amicale dintre 
selecționatele de juniori (jucători 
de 16—17 ani) ale țării noastre 
și Franței, mai ales cel dispu
tat pe stadionul -Autobuzul, au 
ARATAT 

urmărit :
1. Că fotbalul 

juca lent, cu 
la intîmplare. I 
Poulain, Șassus, 
tot timpul în... viteza a patra, 
pase și driblinguri în viteză. Cu pă
trunderi în viteză. Cu șuturi puternice 
din viteză. Totul era subordonat miș
cării efectuate în ritm debordant;

2. Că foarte puțini dintre tinerii 
noștri jucători au reușit, în cele două 
meciuri, să țină pasul cu adversarii 
întîlniți. Ei n-au găsit nici măcar 
REPLICA cea mai potrivită dintr-un 
registru tactic, pierzîndu-și complet 
capul după un gol primit dintr-o lo
vitură liberă. Iar cînd o echipă de 
16—17 ani „realizează" o asemenea 
contraperformanță ea trage, fără voia 
sa. un veritabil semnal de alarmă. 
O ALARMA care trebuie să dea serios

celor care le-au

actual nu se mal poate 
încetinitorul, negîndit, 

Perez, Goudet Blanc, 
, Ferreri au evoluat 

Cu

de gîndit tuturor celor care răspund 
de soarta fotbalului nostru. Tocmai 
pentru că este vorba de VIITORUL 
lui. Cu jucători care nu știu să facă 
un stop corect, să paseze precis și 
oportun, să se desprindă măcar o

juniori învingea pe cea a Iugoslaviei 
cu 5—1 I

Ce trebuie făcut 7
Ce au făcut în primăvara acestui an 

profesorii de sport din Brașov și cei 
de la Clubul sportiv școlar Brașovia,

REZULTATUL CEL MAI ALARMANT
1-5 CU JUNIORII FRANCEZII

Acum 22 de ani juniorii români li învingeau pe cei iugoslavi cu... 5-1!

Întregului teritoriu. Adică să trecem 
prin sita unei selecții generale pe toți 
elevii de la clasele a 3-a la a 8-a. 
Prima fază a acțiunii a vizai selec
țiile la nivelul celor 29 de școli. Pesta 
10 000 de elevi au fost supuși probelor 
de 30, 600, 1000 m plat și celei de în- 
deminare specifică. Cei 1600 reținuți 
au „parcurs" apoi a doua fază — pe 
stadion — cînd calificativele au fost 
date de profesorii de la Clubul sportiv 
școlar. Și 1100 au căzut la exame
nele date. Cei 
să treacă alte 
tențioase. pînă 
care corespund

Adică cei cu 
practicării fotbalului 
știm dacă vor^ fi mulți.

dată de adversarul direct, să șuteze în 
clipa cea mai favorabilă — toate aceste 
minusuri caracterizînd CALITATEA 
muncii antrenorilor! — nu se mai 
poate ieși în lume, nu se pot obține 
rezultatele solicitate si dorite.

Și cînd te gîndești că acum 22 de 
ani (octombrie 1957) echipa noastră de

una dintre unitățile Ministerului Edu
cației și Invățămîntului cel mai bine 
organizată. Și pentru a afla... marele 
secret, să-i dăm cuvîntul entuziastului 
Ion Vulcăneanu, directorul clubului 
brașovean. „Ne-am străduit să facem 
la nivelul județului exact ce a făcut 
Beia Karoly cu gimnastica la nivelul

500 rămași vor trebui 
probe, mult mai pre- 
cînd vor rămîne cei 
cu adevărat..." 
însușirile NECESARE 
' ' ' ’ modern. Nu 

___ ____ — - • Dar chi* 1' 
dacă vor fi numai doi sau trei, tot 
este CEVA. Pentru că sperăm ea si 
alte cluburi să procedeze în același iej. 
Pentru a putea fi găsite veritabilele 
talente.

Pentru că ele există.
Pentru că fotbalul nostru are nevoie 

de ele. De ele și de oameni care să 
le cultive la parametrii cei mai ridi
cați ceruți de marea performanță (L.D.)
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DE ONOARE DIN CINCI POSIBILE!
LOTUL DE TINERET

N ARE CÎND SĂ ÎNVEȚE... JOCUL
IT CA O ECHIPĂ
11 TRICOURI...
REALIZAT. Dimpotrivă, un drum început 
■a speranțe ș-a întrerupt în fața primului 
r (echipa olimpică a Ungariei), deși unii 
1 să-i „cîntărească" deja șansele în con- 
le cu reprezentativele Cehoslovaciei și 
i. Echipa noastră olimpică, să parafrazăm 
nui film mai vechi, n-a dansat decît... o 
tră, adică a jucat un sezon de meciuri 

care a avut ca „punct de vîrf“ dubla 
cu Ungaria.

iceastă 
re n-a 
impici, 
repre- 
Sul de 
l jucat 
tul pe existat atîtea î 
inaJMBh^chipa Ungariei 

h M” ciuni. De TE?
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obține calificarea (cel pu- 
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fc. că 
I i
I ?iic 
I a 
| gaz-

dele 
vor 
țin așa au 
rința de presă, spunînd că am
bele echipe joacă modest și 
acel 2-0 va cîntări greu). Și au 
existat atîtea momente cînd e- 

_ ia dovedit slăbi
ciuni. De TEAMĂ, din cauza 
unei " Ț___  __
JOC, fotbaliștii noștri n-au pro
fitat de situații. De ce au mai 
fost, atunci, urmărite meciurile 
de pregătire ale Ungariei ? 
Doar pentru a vedea cum atacă 
sau și pentru a-i descoperi ca
rențele din defensivă ? Oricît 
de bine s-ar apăra o formație, 
dominată insistent, ea cedează. 
Și echipa noastră a cedat, în 
frunte cu portarul Speriatu și 
cu fundașul Ivan, care, oricît ar 
vrea el, la cei 33 de ani nu 
mai poate fi apt pentru o echi
pă națională. Și „omul" de lin
gă el, Cirstea. are 30 de ani, 
deci a trecut de vîrful formei 
sale sportive, fără să aibă, în 
schimb, atuul experienței me
ciurilor internaționale. Cu o e- 
chipă eterogenă pe planul pre
gătirii tactice și psihice, cu 
jucători care mai tot timpul se 
văicăreau, profitînd și de IN
DULGENȚA ANTRENORILOR, 
cu fotbaliști cu mult mai mul
te pretenții decît obligații, e- 
chipa olimpică a pierdut cali
ficarea, consolîndu-se doar cu 
succesul de Ia Pitești, o victo
rie platonică, bună doar în 
palmares. Să nu uităm că în 
jocurile ei de verificare echipa 
n-a marcat în deplasare decît 
trei goluri (dintre care imul 
cu divizionara B din Kikinda, 
iar altul în Cipru), în timp ce 
succesele i-au surîs, destul de 
greu, mai ales la Pitești, cu 
F. C. Sochaux, cu olimpicii ce
hoslovaci și cu Ungaria. Iată 
carențele spre care conducerea 
tehnică a lotului AR FI TREBUIT 
să-și îndrepte atenția și nu 
spre probleme adiacente, căuta
te doar pentru A GĂSI ALI
BIURI, care nu folosesc însă 
nimănui.

Constantin ALEXE

DE ZILE ALE PROMOȚIEI LUI IOVANȘIGEOLGĂU... 
'OMISE ÎN 80 DE MINUTE LA BRAȘOV
: juniorii au învins de patru ori selecționata

finalista Turneului U. E. F. A. !
lalte apărarea și atacul echipei, 
fot- Apărarea — în frunte cu Nițu 

de și Iovan — a primit prea multe 
krte. goluri (22). La rîndul lui,
lelu- atacul (condus de Geolgău), în- 
Itră- tr-o structură nouă, cu două
limp vîrfuri (Turcu și Dorel Zam- 
I 10 fir), n-a găsit prea ușor dru- 
|ște“ mul spre poarta adversă ; sau, 
lăra dacă l-a găsit, n-a reușit să
liza- fructifice situațiile favorabile,
I în mareînd ceva mai mult de un 
Itor. . gol de meci (25). Prea puțin 
lupă pentru a obține calificări care 
tind se decid la golaveraj I
I la O a doua constatare care sa 
[nai desprinde din tabloul rezulta-
|U1- telor este aceea că echipa a
fost reușit să învingă, în partide
■lui amicale și oficiale, adversari
bei, de netrecut In ultimul timp.I și Ea a cîștigat de patru ori în 
Irsă fa(a Bulgariei (finalista turne-
lio- ului U.E.F.A.). dintre care o
Inci dată pe teren neutru, la Izmir,
Iec iar o dată chiar la Sofia 1 A-
fS- ceeași promoție a luj Turcu și
feRI Geolgău a reușit să stopeze
I da din cursa calificării și puter-
Ițu, nica formație a Uniunii So-
ku, vietice (de mai multe ori cam-
fea- pioana Europei). întreeînd-o
Ifi- pe teren propriu fără drept de
Iței apel. La fel de notabile ni
■și, se par și victoriile din meciu-
fen- rile cu echipele Cehoslovaciei
I și R. D. Germane.
fese Prin urmare, echipa U.E.F.A, 
feat ’79 A AVUT UN POTENȚIAL 
■re BUN ; a avut resurse aprecia

Reprezentativa de tineret a 
străbătut unul dintre cele mai 
agitate sezoane ale activității ei. 
Acel usturător eșec de la Tirana, 
din finalul anului competițional 
1978, a determinat (pe bună 
dreptate) schimbarea conducerii 
tehnice, asigurată în „stagiunea

REZULTATELE SEZONULUI 
COMPETIȚIONAL 1978/1979

Toamna anului 1978 : cu echi
pa R. D. Germane (amical, in 
deplasare) 0—1 ; cu Cernomoreț 
Burgas (amical, acasă) 3—0 ; cu 
echipa R. P. Ungare (prelimina
riile C.E., în deplasare) 0—1 ; cu 
echipa Turciei (preliminariile 
C.E., acasă) 2—1 ; cu echipa 
Albaniei (meci-tur în Cupa bal
canică, acasă) 3—1 ; cu echipa 
Albaniei (meci-retur în Cupa 
balcanica, în deplasare) 1—7.

Primăvara anului 1979 : cu e- 
chipa R. D. Germane (amical, 
acasă) 1—0 ; cu echipa bulgară 
Botev Vrața (amical, acasă) 4-0; 
cu echipa braziliană Santa Cruz 
(amical, acasă) 2—4 ; cu echipa 
Turciei (în preliminariile C.E., 
în deplasare) 0-2.

In toate jocurile inter-țări, este 
vorba de selecționatele similare 
(de tineret) ale țârilor respec
tive.

de toamnă", de cuplul I. Voica — 
V. Kraus. Noii antrenori, V. Ma- 
teianu și C. Frâțilâ, n-au efec
tuat schimbări structurale în lo
tul cu care au pornit la treabă 
In această primăvară, baza gru
pului de selecționați constituin- 
d-o tot osatura vechii echipe. 
Se Încearcă insă un JOC NOU, 
se încearcă aplicarea ideilor pe 
care antrenorul principal le 
practică cu echipa lui de club, 
F.C. Baia Mare. Trebuie să spu
nem că schimbarea pe care gră
biți! o așteptau nu s-a produs 
peste noapte. Nici pe tabloul re
zultatelor — care au rămas în 
zona submediocrității — și nici 
în fondul jocului. Dar, atunci 
cînd a preluat răspunderea echi
pei de speranțe a fotbalului nos
tru. antrenorul V. Mateianu so
licita — perfect îndreptățit — o 
perioadă mai îndelungată de 
timp, țin în d cont că marea ma
joritate a selecționaților trebuie 
să învețe o lecție nouă. Iată de 
ce considerăm că „magistratura 
Mateianu- nu poate fi încă apre
ciată. Un lucru se poate rea
minti însă (subiectul a mai fost 
tratat In paginile noastre) și a- 
nume situația deloc normală, de
loc folositoare care a intervenit 
In viața echipei noastre de tine
ret : o lungă și de nedorit în
trerupere a activitătii. Ultimele 
două acțiuni ale programului său 
de primăvară s-au decomandat 
(jocul cu echipa de tineret a 
Cehoslovaciei și un turneu în 
Kuweit), astfel că acțiunile pen
tru continuarea finisării lotului 
se amină tocmai pentru toamnă, 
după luni pierdute.

bile. N-a reușit. însă, ceea ce 
TREBUIA să reușească te 
primul rînd : calificarea. A- 
cesta era obiectivul e; primor
dial ! Și nu și l-a îndeplinit 
deoarece, așa cum am mai 
subliniat și cu alt prilej, ea a 
pășit cu stingul pe drumul 
celor 10 luni de viață și a căl
cat..; strîmb, la Brașov, In 
partida de debut: 0—3 eu
Ungaria I Cauzele se cunosc. 
LIPSA unei concepții unitare 
în pregătire ; LIPSA unor 
condiții corespunzătoare la cen« 
trul național. LIPSA de prin
cipialitate în luarea unor de
cizii față de unii sau alții din
tre componenții clubului Lu
ceafărul, plus alte cîteva LIP
SURI de mai mică importanță. 
Toate acestea au dus la acel 
prim pas stingaci, soldat cu 
cea mai usturătoare infringere 
a juniorilor noștri pe teren 
propriu. Pe parcursul drumu
lui, situația s-a mai îmbunătă
țit. Buna pregătire din iarnă, 
efectuată de antrenorii R. Cos- 
moc și Gh. Cosma s-a mate 
rializat pozitiv în „campania 
de primăvară", cînd echipa a 
suferit doar un singur eșec. 
Apariția în reprezentativă a 
unor jucători ea T. Nicolae, 
Costescu, Ralea, Mărginean, cu 
o contribuție decisivă în ob
ținerea bunelor rezultate din 
perioada februarie—aprilie ’79, 
a demonstrat că fotbalul nostru

Acesta ar fi un aspect al ac
tualității. Noi, făcînd o retrospec
tivă asupra „stagiunii** 1978/79, 
nu putem omite toamna foarte 
tristă pe care ne-au rezervat-o 
cei de la care așteptam mai 
multe speranțe și bucurii. Modul 
cum au evoluat tinerii interna
ționali in partidele oficiale se 
vede în tabloul alăturat, care 
vorbește de la sine — iarăși ! — 
despre complet opusa compor
tare, despre rezultatele slabe, din 
partidele contînd pentru C.E. sau 
Cupa balcanică în comparație cu 
cele din neobligantele partide 
amicale. încă de aici, această 
gravă lacună a fotbaliștilor își 
face apariția. Mai tîrziu o des
coperim și la „olimpici- și la 
echipa A, ea se face simțită 
cvasipermanent și la echipele de 
club, cînd sosesc cupele euro
pene.

Pe lingă „fața nouă* a jocului, 
actuala conducere tehnică tre
buie să îndepărteze această ex
trem de dăunătoare stare de 
spirit care se manifestă uneori 
și face să apară pe tabloul re
zultatelor internaționale, în drep
tul jocurilor echipelor noastre, 
scoruri penibile, rușinoase.

A constitui din echipa de ti
neret un unsprezece de luptă și 
de mare unitate sufletească, ca
pabil să reziste șocurilor psihice 
pe care le provoacă orice med 
cu miză, iată ce ni se pare a fi 
(mai important poate decît orice 
în momentul de față) principa
lul scop al muncii antrenorilor 
și — mal cu seamă — al preo-

TABLOUL 
SELECTION ARIL OR

Au fest con voce ți de cel puțin 
trei ori, deci componenți de 
bază ai lotului de tineret, urmă
torii Jucători •

Mindrilâ, Laxâr, Ducadam 
(portari). Andreicuți, Stoncu, I. 
Ghoorphe, Condruc. Sa bou, Zare 
(fundași). Florean, Vamanu, I. 
Murejc-, Țicleonu, Vidfean (mij- 
locași), Chitaru, Terheș, Biro I, 
A lone seu, Antohi (ataconți).

Au fort convoca ți de maximum 
două ori (cei mai mu Iți o dată), 
deci apariții intimplâtoare in iot, 
jucătorii : Șai (portar), I. Marin, 
Gali, Anghelina, Tomoreonu, 
roilor, Bârbulescu, Bubei a, Kits, 
Telescu, Bon (fundași). Șt. Popa, 
Oroc, lovânescu, Irimescu, Mușat, 
Klein. Bălăci. Lupău, Coman, 
Coraș, Oancea (ataconți). Total 
jucători selecționați : 41.

cu pârii jucătorilor. Tinerețe în
seamnă avtat, elan, curaj, com
bativitate. Asta vrem să vedem 
în jocul acestei echipe în sezo
nul de toamnă cînd. sperăm, va 
beneficia și de un program bo
gat, pretențios, adică un pro
gram care să o stimu’.eze. SA 
O URCE, NU SA O COBOARE.

Eftimie IONESCU

Turneul Prietenia
Gera (R.D.G.) :

România - U.LS.S. 1-4
România — Polonia 2-2
România — Cehoslovacia 2-0
România — R.P.D. Coreecnâ 2—1
România — R- S. Vietnam 1—1

Turneul Balcanic 
Izmir (Turcia) :

România — Bulgaria 2-1
România — Albania 1-1
România — Turcia 1-1

Preliminariile
Tumeuhii U.E.FA. :

România - Ungaria 0-3
Ungaria — România 2—1
Romania — U.R.S.S. 3—1
U.R.S.S. - România 1-1

Jocuri amicale :

România — Bulgaria 1—0
România — R.D. Germană 1—0
România — Bulgaria 2-0
R.D. Germană — România 0—1
R.D. Germană — România 3-0
Bulgaria — România 1—2
România — Algeria 1-0
Bilanț general : 19 10 5 4 25-22

ARE SUFICIENTE TALENTE, 
că ele trebuie căutate cu tena
citate și aduse în prim-plan, 
în reprezentativa de juniori. 
Este un deziderat major și 
stringent, acuitatea lui fiind 
pusă și de acel recent.. 1—5 
din partida cu juniorii fran
cezi de pe stadionul Autobuzul 
din Capitală.

Laurențîu DUMITRESCU

CUM VA ARĂTA „PODIUMUL 
DE PREMIERE ' AL DIVIZIEI A?
• Miinc, la Pitești, prima simplificare • F.C. Argeș 
și Steaua lupta pentru victorie • Dinamo așteaptă 

un... joc egal în irivaic
Miercuri seara, după termi

narea jocurilor etapei trecute, 
în redacția noastră țiu zbîrnîit 
telefoanele, atît cele interur
bane cît și Capitala. O singu
ră întrebare vizînd șansele de 
cîștigare a campionatului : 
„Cine, cu cine, mai are de 
jucat ?“ In aceste cîteva rîn- 
duri, vom răspunde întrebării, 
pentru a descongestiona rețeaua 
telefonică, duminică seara, 
după terminarea etapei. Așa
dar mai au de jucat:

F. C. ARGEȘ — 39 puncte 
— cu STEAUA (acasă) cu 
OLIMPIA (a), cu DINAMO (în 
deplasare).

STEAUA — 38 puncte — eu 
F. C. ARGEȘ (d), cu F. C. 
BAIA MARE (a), cu JIUL (d).

DINAMO — 38 puncte — cu 
S. C. BACAU (a), cu POLI
TEHNICA IAȘI (d). cu 
F.C. ARGEȘ (a).

Teoretic, dacă adăugăm celor 
trei echipe victoriile presupuse 
pe teren propriu, clasamentul 
final ar arăta astfel:
1. F. C. ARGEȘ — 43
2. DINAMO — 42
3. STEAUA — 40

Bineînțeles că acceptarea a- 
utomată a calculului teoretic 
al „victoriei acasă" este un 
simplu joc, deoarece în cazul 
acestor trei echipe fruntașe 
punctele sau punctul obținut 
în deplasare, chiar dacă . nu 
sînf ceva curent, nu reprezintă 
o surpriză.

Dacă acceptăm ca fiind lo
gice victoriile lui F.C. Argeș 
(cu Steaua) și Dinamo (cu 
F.C. Argeș), pe teren pro

Divizia de juniori

UNIVERSITATEA CRAIOVA EA UN PAS DE TITEU
• Scurte considerații pc

La Craiova s-a disputat 
miercuri partida derby a ac
tualului campionat divizionar 
de juniori : Universitatea — 
Corvinul Hunedoara. Tinerii 
jucători craioveni au cîștigat 
cu 2—1, pe deplin meritat, dar 
după mari emoțL Iată cîteva 
considerații pe marginea aces
tui meci: • Ambele echipe 
au avut cite un libero în for
mă — Voica și, respectiv. Bo- 
roș • Echipa antrenată de Sil
viu Stănescu a pasat mai bine, 
hunedorenii au excelat, însă, 
printr-un marcaj strict • Plos- 
caru de la Corvinul a deschis 
scorul, ta min. 21, Ia o dublă 
greșeală Balaban — Gîrleștea- 
nu. A fost singurul șut expe
diat de oaspeți în prima repri
ză spre poarta celui mai mare 
dintre frații Predulescu (Vic
tor) • De partea cealaltă — 
..bombardament* spre buturile 
apărate inspirat de Deac. Au 
fost 27 de șuturi, dintre care 
doar două s-au transformat te 
goluri • A egalat Irimescu, 
dintr-un penalty acordat la 
un fault asupra lui A. Popes
cu, iar golul victoriei l-a mar
cat A. Popescu dintr-o centra
re din viteză a lui Irimescu. 
Cei doi jucători s-au aflat, 
așadar, la baza victoriei cra- 
iovenilor • Finalul meciului 
a fost cu— setatei și cu o eli
minare. a portarului Universi
tății • Arbitrul A. Jurja a 
condus cu multe greșeli, el 
nereusind să aprecieze cu e- 
xactitate cînd este fault și 
cînd este joc viguros, atletic,
• Iată alcătuirea celor mai 
bune două echipe ale campio
natului: Universitatea: V. Pre
dulescu —T. Popescu (min. 36 
Murgan), Dinu. Voica. Badea

CLASAMENTUL
1. „U* CRAIOVA 31 23 2 4 «1-23 48
2. S.C. Bacău 31 1» 6 4 52-30 44
3. Corvinul 31 18 6 7 69-24 42
4. F.C. Baia M.
5. U.T.A.
4. A.S.A. Tfl. M.
7. Sportul stud.
8. Politehnica Tim.
9. F.C. Argeș

10. Olimpia
11. Steaua
12. F.C. Bihor
13. Politehnica lași
14. C.S. Tîrgoviște
15. Dinamo
16. Jiul
17. Chimia Rm. V.
10. Gloria Buzău

31 14 9 0 49-34 37
31 15 6 10 37-34 36
31 14 7 10 71-43 35
31 13 9 9 «7-37 35
31 15 4 12 23-30 34
31 13 6 12 40-30 32
31 12 7 12 38-46 31
31 10 9 12 30-37 29
31 12 6 15 47-47 28
31 11 5 15 46-62 27
31 11 2 18 39-55 24
31 7 8 16 24-46 22
31 « 5 10 25-50 21
31 6 5 20 24-63 17
31 4 t 19 26-79 16 

priu, fiind vorba de jocuri 
între echipe de forte aproxi
mativ egale care știu să be
neficieze si de avantajul tere
nului, ajungem la următoarele 
concluzii :

■ F. C. Argeș, cîștigînd du
minică, la Pitești, o elimină 
practic pe Steaua din cursa 
pentru titlu, deoarece, cu vic
toria normală asupra Olimpiei, 
ajunge la un total de 43 de 
puncte, care nu ar mai fi la 
îndemîna echipei lui Constan
tin.
• Rămînînd „în două", 

F. C. Argeș și Dinamo vor 
lupta probabil pînă la ultimul 
fluier final. E adevărat că 
F. C. Argeș, prin victoria lo
gică asupra Olimpiei, se va 
putea prezenta la București 
cu 43 de puncte înaintea ulti
mei etape, dar Dinamo are 
șanse, te continuare, cu presu
pusele două puncte din partida 
cu Sport Club și cu perspec
tiva. e adevărat, „subțire", a 
unui punct la Iași. Prezentîn-; 
du-se ru 41 de puncte (numai 
te acest caz !) Dinamo are va
rianta victoriei asupra lui 
F. C. Argeș, bineînțeles nu și 
în cazul în care F. C. Argeș 
ar realiza un scor categoric 
în partida cu Olimpia, pe te
ren propriu.

In speranța că v-am prezen
tat perspectivele teoretice si 
cîteva din cele practice, să nu 
omitem faptul că o eventuală 
victorie a Stelei la Pitești răs
toarnă tot acest eșafodaj. Deci; 
la Pitești, un derby în care 
ambele echipe joacă la victo
rie, iar Dinamo așteaptă un— 
joc egal.

marginea partidei derby
— Balaban, Matei, Gîrleșteanu
— A. Popescu, Irimescu, Trifu. 
Corvinul: Deac — Lăcătuș,
Andone, Boroș. Oniga — Me- 
chenic^ Moldovan, Ploscaru — 
Păucean, Szatmari, Gabor • 
Prin victoria obținută în fața 
Corvinului, Universitatea Cra
iova a făcut pasul decisiv spre 
titlul de campioană. (L.D.)

PROGRAMUL Șl ARBITRII 
ETAPEI DE MIINE 

A DIVIZIEI B
SERIA I : Relon — Ceahlăul P. 

Neamț — Portul Constanța : D. 
Ghețu (București), Muscelul 
Ctmpulung — victoria Tecuci : 
B- Șerban (Craiova), LC.I.M. Bra
șov — Delta Tulcea : 1_ Vescan 
(Aiud), C.S.M. Suceava — F.C.M. 
Galați: N. Raab (CîmpiaTurzii). 
Constructorul Iași — Viitorul 
Vaslui : C. Voicu (București), 
Minerul Gura Humorului — Trac
torul Brașov : Max. Popescu 
(București). F.C. Constanța — 
F.C. Brăila : L, Peto (Mediaș). 
Progresul Brăila — Steagul roșu 
Brașov : F. Coloși (București), 
Nitramonia Făgăraș — Oltul Sf. 
Gheorghe : Gh. Manta (Bucu
rești).

SERIA A n-a : F.C.M. Giurgiu — 
Rapid București : M. Feciorescu 
(Bacău), Electroputere Craiova — 
Rulmentul Alexandria : I. Chili- 
bar (Pitești), Metalul Plopeni — 
Autobuzul București : M. Salomir 
(Cluj-Napoca), Petrolul Ploiești — 
Dinamo Slatina : T. Ba tnovici 
(Iași), S.N. Oltenița — Poiana 
Cimpina : E. Blacioti (Constan
ța), Metalul București — Chimia 
Tr. Măgurele : Gh. Ispas (Cons
tanța), Viitorul Scornicești — 
Chimia Brazi : C. Szilaghi (Baia 
Mare), Progresul-Vulcan Bucu
rești — Gaz metan Mediaș : I. 
Rus (Tg. Mureș), Șoimii Sibiu — 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin : V. 
Tătar (Hunedoara).

SERIA A ni-a : Minerul Cav- 
nic — Inlrățirea Oradea : C.
Săndulescu (Vaslui), F.C.M. Re
șița — Dacia Orăștie : A. Ianus 
(București), Gloria Bistrița — 
Ind. sîrmei C. Turzii : V. Con- 
stantinescu (București), Aurul 
Brad — Metalurgistul Cugir : D. 
Ursu (Brăila), Chimica Tîrnăveni
— C.I.L. Sighet : A. Ilie (Craio
va), Victoria Călan — Minerul 
Moldova Nouă : I. Mărgescu
(Pitești), C.F.R. Timișoara — 
„U“ Cluj-Napoca : C. Ioniță II 
(București), Mureșul Deva — 
U.M. Timișoara : O. Anderco 
(Satu Mare), C.F.R. Cluj-Napoca
— Minerul Anina : C. Matache 
(București).



NUMAI PRIN MUNCĂ ASIDUĂ, CONTINUĂ, 
ATLEȚII NOȘTRI POT OBȚINE SUCCESE (I)

sportul nr. 1 la Jocurile Olimpice 
oîcrâ medalii multe, implica o marc 

concurența șl ccrc o clasă înaltă

Cuvintul specialiștilor

Dintre multele competiții atle
tice programate astăzi pe scară 
internațională, cîteva rețin în 
mod deosebit atenția. Este vorba, 
înainte de toate, de concursurile 
de atletism din cadrul Jocurilor 
Olimpice, pînă la această oră 
cele mai importante dintre toate, 
mai apoi de campionatele euro
pene, cu precădere cele în aer 
liber, dar și cele pe teren aco
perit, de competiția pe echipe 
dotată cu „Cupa Europei — Bru
no Zauli“ ș.a.

La Olimpiade, atletismul este 
considerat sportul nr. 1, care — 
global — reunește cei mal mulți 
participant! la Jocuri, dar atrage 
și cei mai mulți spectatori, pon
derea sa in programul J.O. fiind

BILANȚ OLIMPIC
I II III IV V VI VII VIII 

1952 - - - - -211
1956 - - - - i - - -
1960 1 - 1 - 1 - - -
1964 2 - 1 - 2 1 -2
1968 2 2 - - - - - -
1972 -2-1-12-
1976 - - 1 - 1 1 1 4

5 4 3 1 5 5 4 7
A fost realizat la următoarele 
probe : bărbați : 1530 m (V), 
10.000 m (V), triplu (IV, V ți VIII), 
înălțime (VI), suliță (III) ți 53 
km marț (VII ți VIIT) ; femei : 
800 m (II, VI, VIII), 100 mg (II ți 
VIJ), lungime (I. V, Vii ți VIU), 
înălțime (2X1. V ți VIII), greu
tate (VIII), disc (I, II, 2XUi. 
2XVI, Vil ți VIII), suliță (I, B fi 
VI).

deosebită. Atletismul olimpic ar* 
38 de probe (24 masculine și 14 
feminine), la care se distrflMrie 
114 medalii și se acordă — neofi
cial — un număr de 836 p. Pen
tru a înțelege mai bine aceste 
cifre vom preciza că la J.O. se 
aoordă, în total, 628 medalii ?i 
4387 puncte. De asemenea, mai 
arătăm că, potrivit regulilor olim
pice, concursul atletic poate reuni 
cîte 3 concurenți de probă din 
fiecare țară (admiși cu condiția 
realizării prealabile a unor per
formanțe standard, destul de pre
tențioase), numărul maxim admis 
fiind de 73 de bărbați șl 48 de 
femei. Acest total (126) reprezintă 
cam a șasea parte din numărul 
maxim de sportivi pe care o 
țară îi poate înscrie astăzi La 
Jocuri.

La „europenele0 în aer liber, 
programul cuprinde un număr 
mai mare de probe ca La J.O., 
ceea ce înseamnă 138. medalii 
(cîte 40 de medalii de aur, de 
argint și de bronz) și |B0 de 
puncte ! In legătură cu aceste 
competiții de mare anvergură, 
care se bucură totdeauna de o 
foarte largă participare, vom mal 
arăta și faptul că Federația in
ternațională de atletism amator, 
cu 160 de țări afiliate, reprezintă, 
la această oră, organizația inter
națională cu cei mai mulți mem
bri, ca și Asociația europeană de 
atletism pe plan continental.

★
Am simțit nevoia acestor pre

cizări, pentru a se putea înțelege 
mai bine, pe de o parte im por-

tanța pe care o are atletismul în 
ansamblul sporturilor cu o lar
gă circulație internațională, pe 
de altă parte larga, chiar foarte 
Larga concurență care există, mai 
ales în ultimele decenii, pentru 
Clasarea în finală, la o probă sau 
la alta, ta mod deosebit pentru 
urcarea pe podium, implicit pen
tru cucerirea unei medalii. La 
nici o altă disciplină olimpică nu 
există o concurență atit de largă, 
ca la atletism sau, altfel spus, 
nici o probă nu reunește atit de 
mulți candidați La medalii ca cele 
atletice. Cîteva exemple de la 
Montreal, luate la întimplare : la 
100 m bărbați au luat startul 63 
de concurenți, la 14.000 m au fost 
39, la înălțime — 37. la 800 m 
femei — 35, la lungime femei — 
30 etc...

★

întrecerile olimpice, ca și cele 
ale campionatelor europene, re
prezintă. firește, și pentru atle
tismul nostru obiective foarte im
portante, de fapt cele mai impor
tante pe pianul performanței, 
dintre toate pe care le are. Fapt 
cert, atletismul este ramura spor
tivă care se bucură, în țara noas
tră, de o atenție specială. Faptul 
că are la dispoziție un buget co
respunzător, că are încadrați 
cel mai mulți specialiști, antre
nori șl profesori, că dispune de 
zeci și zed de unități, de La ni
velul școlii și plnă la acela al 
cluburilor de mare performanță, 
că are un bogat calendar, intern 
șl Internațional, stat numai cîteva 
aspecte, din multe altele, care a- 
testă importanța de care se 
bucuri astăzi atletismul in țara 
noastră. La aceste cîteva mai a- 
dăugăm faptul, extrem de impor
tant. că potrivit documentelor 
oficiale ale mișcării noastre spor
tive, atletismul este considerat ca 
ramură prioritară m toate jude
țele țării.

Examenele — olimpic șl confi- 
r.ental — au însemnat, de fiecare 
dată, pentru atleții noștri posibi
litatea unor confruntări deschise
și directe cu colegii lor de prețu

BILANȚ LA CAMPIONATELE 
EUROPENE

I II III IV V VI VII VIII 
1954 - 1 - - _ 1 1 -
1958 1 - - - - 1 - -
1962 1 2 - - - 1 - -
1966 - 1 - - 1 - 2 1
1969 - 2-2 1 1 - -
1971 - 2 1 1 -21-
1974 - 2 1 2 1 2 1 -
1978 - 2 - 1 5 1 2 2

2 12 261973
A fost realizat la următoarele 

probe : bărbați : 5 000 m
(2XV), 10.000 m (VII), maraton
(V) , 20 km marț (II), 110 mg
(VI) , 400 mg (VIII), 3000 m obst. 
(II, V, 2XVI ți VII), triplusalt (II, 
III, IV, VII), inâlțime (II) ; fe
mei : 800 m (III, V și VIII), 1500 
m (II), 3000 m (II, 2XIV), 100 mg 
(IV ți VIII), 4X400 m (2XVII), 
lungime (II, 2XV ți VI), inâlțime 
(2X1, 2X10, greutate (2XVI ți 
VIII), disc (II, 2XIV, 3XVI ți 
VII), suliță (2X11 ți V).

suporterilor lor motive de reală 
satisfacție, demonstrind prin com
portare și performanțe un nivel 
necorespunzător de competitivita
te. Pe un plan larg, r aport în d a- 
ceste prestații ale atleților frun
tași (la Jocurile Olimpice și la 
campionatele europene) la condi
țiile de care dispune acest sport, 
situația este departe de a fi mul
țumitoare.

Avem acum în vedere, în mod 
direct, a XXn-a ediție a Jocu
rilor Olimpice, pentru care atle
tismul și-a propus, încă mai de 
mult, cîteva obiective majore, 
mai multe clasări în finale, și 
cucerirea de medalii.

Luind ca bază de discuție re
zultatele înregistrate în sezonul 
trecut șl n eu ițind desigur com
portarea de la „europenele0 de 
la Praga (sezonul concursurilor 
din 1979 se află abia la început) 
trebuie să remarcăm că doar pu
țini, dintre puținii noștri — cu 
adevărat — atleți fruntași, au 
avut prestații și rezultate care să 
îndreptățească încrederea că o 
biectivele stabilite vor fi atinse. 
Aceste obiective îndrăznețe, dar 
realiste, trebuie să fie rea
lizate, ba chiar depășite. în con
curența actuală nu este un lucru 
ușor, dar nici imposibil !

Avem, din păcate, prea puțini 
atleți capabili de mari perfor

ia «bilanțul mondial al anului 1973, poziții fruntoțe, printre primii 10, 
ocupă următorii atleți români :
• locul II : IIie Floroiu (Farul C-ța) 13:15,0 la 5000 m ți Natalia 

Mârâțescu (CSM Craiova) 3:593 la 1500 m.
• locul l|l : Natalia Mârâțescu 8:333 la 3000 m
• locul IV : Markka Pukâ (Oilmpia Buc.) 8:40.9 la 3000 m
• locul VI : Era Zorgo-Radufy (CASU Ouj-Napoca) 63,66 m la suliță
• locul VIII : llie Floroiu 27:40.1 la 10 000 m. Paul Copu (Știința 

C-ța) 8:20,4 la 3000 m obst., Cornelia Popa (Dinamo Buc.) 1.91 m 
la înălțime. Gina Panait-Ghicraaie (C-S. Brăila) 6,71 m la lungime
• locul X : echipa de țtafetă (Maria Samungi, Doîha Bâdescu, Ma

riana Suman ți Elena Târițâ) 3:30.7 la 4 100 m

tindea!. Pregătită bine — sau 
mai puțin bine ! — această con
fruntare s-a soldat cu unele reu
șite ale atleților români, ințele- 
gînd prin acestea nu numai, ne
apărat, cucerirea de medal::, ci 
și clasarea printre cd I finaliști 
ai diferitelor probe.

Adevărul este că — așa cum 
se vede și din tabelele sinop
tice alăturate — doar de puține 
ori atleții fruntași au prilejuit

manțe și doar La un mănunchi 
de probe, dar aceștia — ta primul 
rind aceștia ! — trebuie astfel 
pregătiți, ta răgazul rămas ptaă 
la J.O., incit valoarea lor să de
vină realmente competitivă ! 
MUNCA, cu toate aspectele și 
implicațiile ei, ESTE SINGURA 

CHEIE CARE POATE DESCHIDE
POARTA SUCCESULUI OLIMPIC!

Romeo VILARA

„VOM FACE TOTUL PENTRU 
CUCERIREA TITLULUI!

• Handbalițtii „tricolori" in etapa acu
mulărilor decisive • Condiția progre
sului : schimbarea opticii despre efort 
și viață sportivă • Mereu în pas cu 

noutățile tehnice și tactice
La finele lunii mai s-a 

punct final campionatelor na
ționale de handbal. Impresia 
generală este că. peste activi
tatea handbalului, s-a așternut 
— cel puțin pină in toamnă — 
liniștea. Impresie înșelătoare. 
Ca și alte sporturi, și nu de 
puțină vreme, handbalul nu 
cunoaște clipe de răgaz. Va
cantele sînt scurte, din ce in 
ce mai scurte, active, legate cu 
toate firele de sportul îmbră
țișat cu puterea pasiunii.

Handbalul masculin se află 
în sezonul preolimpic. Acum se 
limpezesc apele, adică se con
turează loturile, acum se în
carcă bateriile, adică se face 
pregătirea necesară a noilor 
echipe, acum... Da. acum se 
fac cele mai importante lu
cruri. „Tricolorii" vor trebui să 
acumuleze acum energiile ne
cesare ciștigării primului titlu 
olimpic.

întrebarea retorică ..va fi 
greu ?, va fi ușor ?“ nu-și mai 
are rost. Știm precis că va fi 
greu, chiar foarte greu. Avem, 
la J.O. de la Moscova, o serie 
cum nu s-a întilnit alta mai 
puternică în analele handbalu
lui : România, Uniunea Sovie
tică. R. D. Germană. Polonia. 
Elveția si campioana Americii ! 
Dar, oare, numai pentru noi va 
fi foarte greu ? Nu. cu siguran
ță nu ! Adversarii noștri au o 
situație asemănătoare, dacă nu 
chiar mai dificilă...

Lotul de handbal al Români
ei cuprinde jucători cu un po
tențial valoric ridicat, cu ni
mic mai prejos’ decit al tuturor 
celor ce rivnesc la cununa da 
lauri olimpică. El are in com
ponența sa jucători cu vastă 
experiență, oameni care au mai 
participat la bătălii decisive si 
au învins — Penu, Voina. Bir- 
talan, Stockl ș.a.. tineri cu un 
talent indubitabil — Stingă, 
Fblker. Durău, Bedivan, por
tarii Ionescu si Buligan. pre
cum si sportivi dintr-o gene
rație intermediară, care n-au 
îndreptățit încă speranțele — 
Grabovschi, Mironiuc. Vasila- 
che, Istode etc. Există, desi
gur. în condițiile amintite, un 
singur mare obiectiv : valori
ficarea acestui potențial, sub
ordonarea Iui intereselor echi
pei. transformarea lui — cu 
ajutorul retortei muncii — în 
atu hotăritor.

La baza întregii activități 
stau — este bine știut — or
dinea. disciplina, munca asiduă, 
Așadar, ne așteaptă un an de 
muncă intensă, care se va a- 
dăuga celor anteriori, pentru a

pus ajunge din nou în virful pira
midei, acolo unde handbalul 
românesc a stat vreme de a- 
proape două decenii. Vor tre
bui să-și schimbe — unii spor
tivi — optica despre efort si 
viată sportivă, vor trebui să co
laboreze neîncetat antrenorii, 
tehnicienii si sportivii pentru 
ca drumul plin de obstacole să 
fie netezit.

Federația, tehnicienii ei, au 
procedat la revizuirea lotului, 
menținîndu-i doar pe acei care 
au intr-adevăr resurse să re
ziste la o uriașă muncă da 
pregătire, care se pot încadra 
in rigorile unui antrenament 
non-stop. ale disciplinei impu-. 
se de atingerea unui obiectiv 
atit de înalt. Campionatul na
țional 1979/1980 se va disputa 
în cadrul unor turnee. Scopul 
lor este acela de a-i supune pe 
jucători la eforturi apropiate 
de parametrii impuși de com
petiția olimpică, dar si de a o- 
feri grupului de tehnicieni po
sibilitatea de a-i vedea la lu
cru pe toți fruntașii handbalu
lui românesc. Calendarul in
ternațional a fost astfel reali
zat incit — la Derioade optime
— să fie întilnite echipele cele 
mai puternice. în compania că
rora se va putea sesiza si pro
gresul realizat si minusurile 
care se impun a fi eliminate.

Vom lucra pentru creșterea 
puterii generale a jucătorilor, 
pentru însușirea unor noutăți
— tehnice si tactice — care 
să-i surprindă pe adversarii 
noștri, dar — mai ales — vom 
lupta cu hotărire împotriva 
tuturor aspectelor de indiscipli
nă în joc. Nerespectarea unor 
indicații, protestele la deciziile 
arbitrilor. înlocuirea tehnicii cu 
duritatea duc la rezultate ne
favorabile. la pierderea jocu
rilor.

înțelegem să ne facem res
pectați in concernul sportului. 
j>*it prin nivelul tehnic al jo
cului, cit si printr-un compor
tament fără reproș.

Pornind de la aceste premi
se. pregătirile noastre pentru 
Jocurile Olimpice de la Mos
cova se vor desfășura sub de
viza ..TOTUL PENTRU CUCE
RIREA MEDALIEI DE AUR". 
Cîstigarea titlului olimpic este 
un deziderat îndreDtătit. do
rința fermă a tuturor ce’.or din 
acest sport. Din vitrina cu 
trofee a handbalului nostru 
lipsește doar această, cunună. 
Trebuie să facem totul pentru 
a o cuceri. ,

N1COLAE NEDEF 
antrenor federal

Recentele campionate euro
pene de la Essen și, mai apoi, 
•întrecerile „Cupei Mondiale" de 
la Tokio au adus parcă mai 
pregnant în actualitate proble
ma gimnasticii noastre mascu
line, aflată în plin efort de re- 
vitalizare, de reocupare a unor 
poziții fruntașe în ierarhia in
ternațională. Faptul că atit la 
Essen cit și la Tokio băieții 
noștri nu au cucerit nici o me
dalie este de natură să situeze 
în prim-planul dezbaterilor, 
aspecte ale selecției și instrui
rii, ale metodicii antrenamente
lor si ni se pare cu totul 
firească preocuparea tehnicieni
lor, a tuturor specialiștilor și — 
intr-o măsură mai mare acum 
— gimnaștilor, pentru găsirea 
acelor SOLUȚII ȘI METODE 
CARE SĂ READUCĂ GIM
NASTICA MASCULINĂ RO
MANEASCĂ INTRE SPORTU
RILE COMPETITIVE PE PLAN 
INTERNAȚIONAL, cu deose
bire in competițiile de mare 
anvergură.

Care sînt, în fond, neajunsu
rile care au frînat afirmarea 
mai viguroasă a gimnaștilor 
noștri, așa cum reies ele din 
procesul antrenamentului coti
dian sau din confruntarea cu 
cei mai valoroși sportivi ai 
lumii ? Din urmărirea pregă
tirii gimnaștilor noștri fruntași 
ca și din discuțiile cu cîțiva 
dintre tehnicienii implicați în 
mod nemijlocit în procesul de 
perfecționare a maeștrilor noș
tri (Iosif Hidi, Vasile Coșariu, 
Silviu Magda) reiese, în pri-

Sportul

mul rind, faptul că baza de 
selecție pentru loturile noastre 
reprezentative este, în mo
mentul de față, extrem de re
dusă, în discuție neintrînd, 
practic, decit cele două cluburi 
bucureștene care de ani și ani 
asigură configurația finală a 
echipei noastre reprezentative. 
Steaua și Dinamo. Celelalte 
secții de gimnastică de pe te
ritoriul țării sînt mult departe 
de nivelul cerut pe plan in

ÎN GIMNASTICĂ, BĂIEȚII AU DATORIA 
SĂ URMEZE EXEMPLUL STRĂLUCIT AL FETELOR

ea • Bază de selecție prea redusă • Decalaj vc£>ric exagerat intre 

secțiile principale • Participările formale la antrenamente trebuie 

eliminate I • Ce perspective are „schimbul de miine** ?

ternațional, consecință a slabei 
preocupări manifestate față de 
gimnastica masculină. Dacă in 
ce le privește pe fete, avem 
centre puternice la Deva, 
Onești, Bacău, Sibiu, Baia 
Mare, ca să nu le menționăm 
decit pe cele mai importante, 
la masculin nu există în 
momentul de față de nici mă
car un oraș cu preocupare pri
oritară pentru gimnastica mas
culină, dacă excludem Sibiul și 
Aradul, dar ele se află deo
camdată la început de drum.

La nivelul lotului reprezen
tativ s-a încetățenit în ultimii 
ani părerea, eronată desigur, 
că s-ar putea obține rezultate 

bune și cu un volum de mun
că mai redus, astfel că na o 
dată componenții lotului s-an 
mulțumit cu o prezență forma
lă in sala de antrenament, ne- 
răspunzind cu conștiinciozitate, 
pasiune și dăruire solicitărilor 
antrenorilor pentru respectarea 
integrală a sarcinilor pe fie
care zi și oră de pregătire. Mai 
mult chiar, au existat situații 
cind sportivii au fost aceia care 
au hotărit cit și ce să lucreze.

impunind ritmul și intensitatea 
antrenamentelor după bunul lor 
plac. De asemenea, în perioa
dele premergătoare unor mari 
competiții internaționale, cu 
mare miză, NU S-A ASIGURAT 
ÎNTOTDEAUNA GIMNAȘTI
LOR FRUNTAȘI O PREGĂ
TIRE FIZICA CORESPUNZĂ
TOARE, s-a lucrat prea puțin 
individualizat. în concordanță 
cu particularitățile morfo-bio- 
logice ale fiecărui gimnast, nu 
a existat o preocupare constan
tă pentru INTRODUCEREA IN 
EXERCIȚIILE MAEȘTRILOR 
NOȘTRI A UNOR ELEMENTE 
ORIGINALE, de mare dificul
tate, risc și spectaculozitate.

Analiza lucidă, serioasă, res
ponsabilă a cauzelor care au 
dus la stagnarea — dacă nu 
chiar la răminerea in urmă — 
gimnasticii noastre mascv«ne, 
efectuată după campionatele 
■europene, reprezintă, fără în
doială. o primă premisă a po
sibilului reviriment, pe care-1 
așteptăm cu toții. Au fost 
refăcute planurile de antrena
ment ale tuturor componențelor 
lotului, pentru fiecare gimnast 

in parte au fost alese elemente 
adecvate la fiecare probă, ast
fel ca, incă de la prima apari
ție publică a echipei noastre 
reprezentative, să se realizeze 
primii pași pe drumul obținerii 
unor noi succese de prestigiu, 
unor noi afirmări în concursu
rile internaționale de anver
gură.

Din tabelul priorităților, re
iese că la lotul reprezentativ 
masculin de gimnastică TRE
BUIE SĂ SE SCHIMBE, ÎN 
PRIMUL RÎND. ATITUDINEA 
FAȚĂ DE MUNCĂ, atit a gim
naștilor cit și a antrenorilor. 
Este nevoie de un volum și o 
intensitate serios mărite, ca o 

condiție sine qua non a viitoa
relor victorii, de un proces ca
litativ serios îmbunătățit al 
antrenamentelor, căci trebuie 
să se ințeleagă că numai acțio- 
nînd în acest mod se pot înfăp
tui obiectivele propuse. O mai 
mare atenție trebuie acordată 
schimbului de miine al gimnas
ticii noastre masculine, pentru 
a se asigura o mai mare baza 
de selecție a viitorilor perfor
meri. In acest context, o mare 
importanță capătă acum pro
blema creării unei pepiniere 
puternice a gimnasticii mascu
line și, cu deosebire, pregăti
rea riguroasă și metodică a ac
tualului lot de juniori care-și 
desfășoară activitatea pe lîngă 
centrul „23 August" din Capi
tală. Se impune, de asemenea, 
ca federația de specialitate să 
urmărească îndeaproape activi
tatea care se desfășoară la 
Sibiu, Arad, Timișoara, Tg. Mu
reș, Cluj-Napoca. Reșița, Lugoj, 
Bistrița. Buzău, pentru a acor
da sprijin calificat acelor an
trenori care dovedesc cu ade
vărat interes și preocupare 
pentru a da elemente valoroase 
loturilor noastre reprezentative.

Se înțelege de la sine, o 
mare atenție trebuie să se 
acorde, în continuare, cu pre
cădere, componenților lotului 
reprezentativ. Alcătuirea unor 
noi exerciții liber alese, mai 
valoroase din punct de vedere 
tehnic, cu un mai înalt grad 
de spectaculozitate, perfecțio
narea exercițiilor impuse, res
pectarea riguroasă a noilor pla
nuri de antrenament și pregă
tire — iată sarcini de impor
tanță majoră, de a căror în
deplinire depinde atingerea o- 
biectivelor propuse.

Constantin MACOVEI
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FINIȘ PASIONANT IN DIVIZIA A LA POPICE

Diviziei A laCampionatul 
popice, ediția 1978/1979, se apro
pie de slîrșit. Sîmbătă și 
nlcă are loc ultima etapă 
cele patru serii, după care prl-

■ mele trei formații (din 
grupă) se vor întilnl ‘ 
final (14—16 iunie — 
pentru desemnarea 
campioane. Din cele 
care vor participa la______ ..
nai se cunosc acum, înaintea ul
timei etape, 8 echipe : Rapid 
București și Laromet București 
(seria Sud a campionatului fe
minin), Votata Tg. Mureș și Hi
dromecanica Brașov (fem. seria 
Nord), Constructorul Galați și 
Voința București (s. Sud — 
mase.), Electromureș Tg. Mureș 
și Aurul Baia Mare (s. Nord — 
mase.). Deci, actualele campioane, 
Laromet (f) șl Aurul (m), 
vor fi prezente in disputa pentru 
titluri. Pentru celelalte locuri ta 
turneul final luptă Gloria Bucu
rești, Rulmentul Brașov și Car- 
pațl Sinaia (s. Sud — masculin). 
Toate cele trei divizionare au 
Joc în deplasare duminică, deci 
cea care cîștigă. „afară" la un 
scor mal mare va merge la tur
neul final. In seria Nord, tot la 
bărbați, vizează locul 3 ta serie 
nu mai puțin de trei echipe : 
Voința Cluj-Napoca, Progresul 
Oradea și Metalul Hunedoara. O 
luptă interesantă se dă și în 
competiția feminină. în seria 
Sud sînt angajate Voința Galați 
— cu prima șansă, deoarece are 
2 p în plus față de Voința Bucu
rești, cea de a doua candidată 
la locul 3, și joacă acasă cu 
Gloria București. In schimb. 
Voința evoluează la Brașov, ta 
compania sextetului Metrom. în 
seria Nord, la femei, Electromu
reș Tg. Mureș și Voința Oradea 
țintesc locul 3. Electromureș are

dumi- 
din

flecare 
în turneul 
Mangalia) 
echipelor 

12 echipe 
turneul fi-

22 p, Iar Voința 20 p. Prima 
chipă joacă 
la Reșița, 
cu Voința 
mație care __ ___
șanse să se mențină în campio
nat, deci relativ un meci ușor 
pentru orădence. Electromureș, 
insă, chiar dacă pierde jocul, 
dar obține un rezultat de cel 
puțin 2373 p d va fi ta egalitate 
de puncte cu Voința, 22, dar cu 
mal multe popice doborite 
deplasare, criteriu de 3: 
jare în caz de egalitate 
puncte. în momentul ~ 
Electromureș are 19 621 
Voința 21 993 p d.

Alte rezultate din
XVIII-a, 
turneului final : FEMININ •Glo
ria București — Rapid 
reștl 2523—2510 p d • 
București — Voința 
2432—2256 • Laromet București — 
Voința Ploiești 2606—2637 ~ —
lectromureș Tg. Mureș — 
Tg. Mureș 2673—2377 • 
Cluj-Napoca — Voința 
2414—2355. MASCULIN • 
Baia Mare — Electromureș 
Mureș 5479—5370 • Gloria Bucu
rești — Petrolul Băicoi-Cimpina 
5267—4973 • Unio Satu Mare — 
Progresul Oradea 4»S1— 503
• Petrolul Teleajen Ploiești — 
Metalul Roman 5590—<955 • o- 
llmpia București — Constructorul 
Galați 5229—5139 • Voința Tg. 
Mureș — Tehnoutilaj Odorbei 
5121—4942 • Metalul Hunedoara 
— Voința Cluj-Napoca 5081—4944
• Rulmentul Brașov — Voința 
București 5357—5163. S-a rejucat, 
din dispoziția F.R.P.. partida 
dintre Petrolul Teleajen Plo
iești și Petrolul Bălcol-Cîmpina 
(din etapa a XVI-a), victoria re
venind tot ploieștenilor Ia sco
rul de 5353—5327 p d.

e- 
in deplasare, 

iar secunda acasă 
Craiova, for- 

nu mai are

în 
depărta

ta 
de față 
p d, iar

____  __ etapa a 
devansată din cauza

Bucu- 
Voința
Galati

• E- 
Votața 
Record 
Oradea 
Aurul

Tg.

In etapa g 13-a a campionatului de rugby

UN MECI AL REABILITĂRII : DINAMO FARUL

Dacă Farul ar 11... Farul, adică 
ar juca la nivelul pretențiilor 
pe care le emitem, firește, față 
de o echipă campioană și nu 
atit de anodină cum am văzut-o 
duminica trecută în compania 
Stelei, In fața căreia s-a com
portat de-a dreptul penibil 
(6—56 !), atunci partida sa de 
mîine dimineața, de pe Olimpia, — r>j------- — « — adevărat

deși 
unor 
după 

Iași 
cursa

cu Dinamo ar fi un __
derby. Dar așa 7 Oricum, 
nu decisiv, un meci al 
mari ambiții. Dinamo vine 
o neașteptată Infringere la 
(care, practic, a scos-o din-------
pentru titlu) șl va dori să obțină 
mîine reabilitarea, ceea ce vor 
căuta, desigur, șl constănțenli. 
Șansele atîrnă mai greu — prin 
prisma formei — in balanța dl- 
namoviștilor.

Etapa a XIII-a este prefațată

de partida de astăzi după-ama- 
ză, de pe terenul Gbencea. 
Steaua, prezumtivă campioană 
1979, nu va risca nimic in fata 
Sportului studențesc spre a-*i  
păstra intacte șansele la titlu. 
Iată de ce și această partidă se 
anunță Interesantă. Programul 
etapei în continuare : Politehni
ca Iași — R.C. Grivița Roșie ; 
Știința Petroșani — Rapid (tur
neul 1—8) : CSM Sibiu — Poli
tehnica Cluj-Napoca ; Minerul 
GJL — Rulmentul Birlad ; CFR 
Brașov — Știința Baia Mare ; 
Universitatea Timișoara — TC 
Midia-Năvodari (turneul 9—19).

metan Mediaș (Div. B) : te
ren Abatorul, ora 11 : Abato
rul — Unirea Tricolor (Div
C) ; teren Laromet, ora U :
Tehnometal — Viscoza (Div.
C) ; teren Mecanica fină, ora
9 : Sirena — Automatica
(Div. C) : teren FI. roșie, ora
11 : FI. roșie — Voința (Div.

Extragerea a n-a : 54 3 M 83 
48 17 10 8 58.

FOND TOTAL DE ClȘTIGURI : 
842.495 lei, din care 148.330 led re
port la categoria 1.

CINE JOACA ASTĂZI, 
MÎINE POATE CIȘTIGA !

• Astăzi este ULTIMA ZI pen
tru procurarea biletelor Ia tra
gerea excepțională Pronoexpres 
de mîine, 10 Iunie, care oferă 
multiple posibilități de cîștiguri 

Și 
A-
aș- 
dv. 
Ioc

In clasament. STEAUA are 
28 p ; RC Grivița Roșie si Farul 
cite 28 p ; Dinamo sl Știința efte 
25 p ; RC Sportul studențesc 
22 p ; Politehnica Iași 21 p ; 
Rapid 13 p etc.

Brăila. Apoi, duminică — de la ora 
10,30 — vom asista la finala junio
rilor care va .opune formațiile CI. 
sp. șc. 2 Constanța șl CI. sp. șc. Lo
comotiva București, campioana 
„en titre". Pentru locurile 3—4 
se vor întîlni ci. sp. șc. Viitorul 
Cluj-Napoca șl CI. 
Triumf - B ucurești.

Ce a fost vineri î 
ultimele partide din 
meciul inaugural al 
rul Cluj-Napoca a dispus de Lo
comotiva Oradea cu 19—0 (4—0). 
A arbitrat ~ 
dimineața, . _ ________ __
rugby al Constanței, a avut loc 
întllnlrea '■'“‘r: 
București șl Unirea 
prinzător, ______ ___
către moldoveni, iar surpriza 
tine... 35 de minute. De la finele 
primei reDrize. însă, bueureste- 
nii își găsesc cadența și se im
pun tot mai clar, termlnînd în
vingători cu 31—i (12—4). grație a
șut

sp. șc.

S-au jucat 
grupe. In 
zilei, Viito-

D. Grigorescu. Tot 
pe stadionul de
dintre Locomotiva 

Iași. Sur- 
scorul este deschis de 

surpriza

eseuri și a formei hune de 
a internaționalului junior

Bezușcu. Din nefericire, trebuie 
să consemnam actele huliganice 
comise de către unii compo
nent! ai echipei ieșene, preocu
pați — din momentul în care 
au fost egalați — numai de ur
mărirea și lovirea adversarilor. 
Așa cum se impunea, foarte pro
mițătorul arbitru Șt. Rădulescu 
a eliminat trei dintre jucătorii 
de la Unirea. Dar este foarte 
trist că încă de la virsta ado
lescenței găsim jucători care să 
nu fie preocupați de rugby! Con
secința : eliminarea din compe
tiție a echipei Unirea Iași.

După-amiază, C.S.Ș. Triumf 
București a tavâns cu 15—3 (6—0) 
formația Gr. șc. M.M.R. Pașcani. 
Arbitru : A. Găgeatu.

Programul a fost încheiat de o 
partidă tensionantă, vletoria fiind 
hotărită de talentatul și vivacele 
evartet de înaintași al C.S.Ș. 2 
Constanta (Fiore*.  Necula. Marcu. 
Manea) : 17—I (3—0) cu Lie. me
talurgic lași. Arbitru : C. Udrea.

Geo RAEȚCHI

IN „CURSA VICTORIEI*,  DOI LIDERI !
(Urmare din pag. 1)

sire. in sprintul final. Fedoren
ko îj taie — posibil involuntar 
— calea lui Vasile, acesta 3 
evită, dar... Juriul. procedînd 
regulamentar. îl declasează pe 
sportivul sovietic și fixează ur
mătorul clasament : 1. T. Va
sile (Dinamo) 4h 29:32. 1 SL 
Fedorenko (TSK.A.) — același 
timp. 1 I. Vintilă (Steaua) la 
1:13. 4. M. Romașcanu (Dina
mo) la X154, 5. I. Cojocaru
(Steaua) la 2X11, 6. A Vederni
kov (TS.K.A.) la 2.01. La ega
litate de timp, cei doi eroi ai 
etapei a FlI-a sînt departajați 
in clasamentul general prin in
termediul sumei locurilor ocu
pate in cele trei zile de con
curs: 1. Șt. Fedorenko (T.S.K.A.) 
llh 19:46. X T. Vasile (Dma- 
Do) același timp, 3. L. Olejar

(Dukla) la 1:24, 4. I. Vintilă
(Steaua) la 2:03. 5. V, Virvoreț
(T.S.K.A.) la 2:04. 6. M. Romaș- 
canu (Dinamo) la 2:29.

Clasamentul cățărătorilor : ].
M. Rotnașcanu 16 p. 2. A. Ve
dernikov 11 p, 3 I. Cojocaru 
H p.

A 31-a ediție a „Cursei 
Victoriei- programează sîmbă
tă 2 etape: dimineața 7 km 
contratimp individual, pe Piriul 

Rece (etapa a IV-a) și după- 
amiază etapa a V-a Predeal — 
Piriui Rece — Risr.ov — Per
sani — Rițnov — Piriul Rece — 
Predeal — Cioplea.

Cursa se încheie dumi
nică cu etapa a Vl-a Pre
deal — Pucioasa — Tirgoviște 
— București (158 km) cu sosi
rea în jurul orei 13 pe bd. Ion 
Ionescu de la Brad.

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE CAIAC-CANOE

(Urmare din pag. I)

Șl CITE-0
MINGE DE OINĂ!

Finala pe țară a „Cupei 
României- la oină, găzduită de 
stadionul 
Mangalia, a 
torirea Zilei 
copilului. In 
ciurilor, pe 
gazonului — 
au executat 
mică inspirată din îndeletni
cirile lor la școală, la casele 
pionierilor și șoimilor patriei. 
După încîntâtorul program 
prezentat, numeroși băieți și 
fete au rămas să asiste, ' 
preună cu 
întrecerile 
Priveau cu 
iar mulți 
de pionier ____
gata de joacă, se transforma-

„23 August’1 din 
coincis cu sărbă- 
internaționale a 
deschiderea me- 
covorul verde al 
sute de copii, care 
gimnastică . rit-

. im- 
părintii lor, ta 

echipelor de oină, 
mirare acest joc, 

băieți, cu cravată 
la git, veseli și

Accente
seră in adevărați cărăuși ai 
mingilor ieșite din teren. La 
un moment dat, impresionat 
de inițiativa și hărnicia cu 
care acești copii alergau după 
mingi, arbitrul tîrgoviștean 
Dumitru Prunache i-a răsplă
tit pe cei mai harnici cum- 
părindu-le ciocolată.

...Am intrat în vorbă cu 
unul dintre acești puști, Ma
rius Grigore, care privea 
ochi mari, nu atit mirați, 
curioși pentru a pătrunde 
tainele jocului. „La voi, 
Casa șoimilor, ce sporturi 
practică ?- „Eu sînt elev, 
nene, în clasa a 2-a la școa
la generală nr. 2. Facem multe 
sporturi, dar ăsta nu 1“ „10 
place 1“ ,.E frumos, mal ales 
atunci cînd mingea zboară ca 
o rtadunică".

între timp, în jurul nostru 
se strînseseră mai multi co
pii, curioși și dornici să dea 
și el răspunsuri Ia întrebă
rile noastre. Și mal doreau 
ceva. O minge, ca să se joace 
de-a oină. De ce, '
profesori, nu dațl . 
mai des. la orele de educație 
fizică, și cite o minge de 
oină 2

cu 
cît 
în 
la 
se

tovarăși 
copiilor,

Troian IOANIȚESCU

EXCURSII LA
OLIMPIADA ’80

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI Șl C.S.Ș. 2 CONSTANȚA
IN FINALA CAMPIONATULUI DE JUNIORI LA RUGBY

CONSTANȚA, S (prin telefon). 
In municipiul de la malul mării 
— devenit pentru o săptămînă 
reședința rugbyului nostru juve
nil — se vor disputa sîmbătă și 
duminică ultimele secvențe ale 
campionatului republican de ju
niori, respectiv ale competiției 
organizate pentru școlile din 
subordinea Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor.

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

&

SIMBĂTA
ATLETISM ; Stadionul Re

publicii, de la ora 16 : cam
pionatele municipale pentru 
juniorii III.

POPICE. Arena Giulești, de 
la ora 15 : Rapid — Laromet 
(Div. A. f).

RUGBY. Stadionul Steaua, 
ora 17 : Steaua — R.C. Spor
tul studențesc (Div. A).

TENIS DE MASA. Sala de 
la Stadionul Republicii, de la 
ora 17 Politehnica — C.S.M. 
iași (f. A), C.S.Ș. Slatina — 
Gloria Buzău (f. A), Politeh
nica — C.S.Ș. Craiova (m. A) ; 
sala Aurora, de la ora 17 : 
A.s. Armata — Tractorul 
Brașov (m. A).

DUMINICĂ
ATLETISM : Stadionul Re

publicii, de la ora 9.30 : cam
pionatele municipale pentru 
juniorii III.

-«

Mal tatii, sîmbătă, tși Tor sta
bili ierarhia finală elevii rugbyștl 
din rețeaua M.T.Tc.. cele mal 
bune echipe dovedlndu-se a fi 
cele reprezenttad Liceul Aurel 
Vtaicu — București și Grupul 
școlar CJ* * * * 7 * 9 * 11 *. Timișoara, care Iși 
vor disputa primul loc ; pozi
țiile imediat următoare urnind a 
fi jucate de Gr. șc. CP. Palan 
Constanta ți Gr. țc. Navrotn

FOTBAL. Stadionul Dinamo, 
ora 16,45 : Dinamo — s. C. 
Bacău (jun.), ora 18.39 : Di
namo — S. C. Bacău (Dtv. A); 
teren Metalul, ora 11 : Meta
lul — Chimia Tr. Măgurele 
(Div. B) ; stadionul Progre
sul, ora U : Progresul — Gaz 

C) ; teren Electronica, orali: 
Electronica — T.M.B. (Dtv. 
C) : teren Triumf. ora U : 
Atnomecaaica — ICSIM (Dkv. 
C) ; teren Mecanica fină, 
ora 11 : Mecanica fină — Lu
ceafărul H (Div. C).

POPICE. Arena Votata, de 
la ora 8,36 : Voința — Gloria 
(Div. A. rr.).

RUGBT. Stadionul Olimpia, 
ora 10 : Dinamo — Farul
(Div. A) 7 Stadionul Tinere
tului, de la ora 9 : Jocurile 
finale ale campionatului de 
copii al Capitalei.

TENIS DE MASA. Sala 
Aurora, de la era 9 : A. s. 
Armata — Tractorul Brașov 
(m. A) : sala de la Stadionul 
Republicii, de la ora 11 : Glo
ria Buzău — C.S.S. Slatina 
(L A), C.S.Ș. Craiova — Po
litehnica București (m. A). 
C.S.M. Iași — Politehnica 
București (L A).

g
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LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

lei ;
a a 2.606J-a : 2345

CIȘTIGIRILE TRAGERII LOTO 2 
DIN 3 IUNIE 1979

Categoria 1 : 7 variante 25*/,  a
S.6S4 lei ;

Categoria a 2-a : 4
100*',  a 12.115 lei și 4
25*',  a 3.029 —' -

Categoria
3d ;

Categoria
Categoria

iei ;
Categoria

lei.
NUMERELE
GEREA LOTO DIN 8 IUNIE 1979 

Extragerea I : 7 24 23 44 04
90 28 26 19

variante 
variante

a
a

«-a : 1.794,26 a 100a

EXTRASE LA TRA-

Bucu- 
excur- 

în 
pe 

fost

O.N.T. CARPAȚI 
rești — Agenția de 
sii cu turiști români 
străinătate — anunță 
cei interesați că au 
puse ta vinzare excursiile 
ți biletele de 
la manifestările 
prilejuite 
’80, care 
perioada 
gust 1980

Pentru 
plimentare și Înscrieri vă 
puteți adresa la Agenda 
București din str. Episco
piei nr. 2 ți la Oficiile ju
dețene de turism pină la 
36 iunie 1979.

participare 
sportive 

de OLIMPIADA 
va avea Ioc in 

19 iulie — 3 au
la Moscova.
informații sn-

BASCHET PENTRU ELEVE Șl ELEVI
CLUBUL ȘCOLAR DE BASCHET BUCUREȘTI (str. Stejarului 

nr. 42, sectorul 4) organizează noi selecții pentru secția de 
BASCHET, dintre elevii șl elevele născuțl In anii 1964—1965 
(clasa VIII) și 1962—1963 (clasa X). Cei admiși ta grupele de 
baschet vor fi școlarizați ta cadrul Liceului de matematică-fizică 
nr. 3, clasele cu profil de mecanică (clasa IX) șl după exame
nul de treaptă (clasa XI).

Testarea candidaților va avea loc ta perioada 26—26 iunie 
1979 pentru clasa IX-a și în perioada 2—7 iulie 1979 pentru clasa 
Xi-a. Candidați! vor trebui să depună în prealabil actele nece
sare înscrierii ; fișă tip de înscriere, adeverință medicală pen
tru elevi tip 18.1.002, analizele hepatice șl cardiovasculare, elec
trocardiograma și copie a certificatului de naștere.

Testarea va avea loc ta Incinta Școlii generale nr. 69, sectorul 
4, str. stejarului nr. 42, taceptad de la ora 8,30.

De asemenea, se organizează selecții pentru completarea locu
rilor în grupele de vlrstă 1966—1966—1967—1968—1969.

ELEVn DIN PROVINCIE VOR PRIMI, CONTRA COST, MASA și CAZARE.
Relații se pot primi la secretariat, telefon 47 54 75, între orele 8,30—15,30.

ATLETISM PENTRU ELEVI ÎNTR-0 CLASĂ 
CU PROFIL ELECTROTEHNIC

Pentru anul școlar 1979—1980, Școala generala nr. 190 din stra
da Sergent Nițu Vasile, nr. 16, sector 5, București, Clubul spor
tiv de atletism „Speranțe Olimpice44, care va funcționa pe lin
gă această școală, organizează concurs de selecție pentru clasa 
a IX-a cu profil ELECTROTEHNIC din cadrul Liceului „Gh. 
Șincai**.

Selecția pentru probele de atletism a elevilor (fete și băieți) 
născuți în anii 1964—1965, absolvenți ai clasei a VIII-a, va avea 
loc în perioada 20—26 iunie 1979 pe baza sportivă a școlii ge
nerale nr. 190.

Candidații vor depune în prealabil, la secretariatul școlii 190, 
actele : fișă tip de înscriere, adeverință medicală pentru elevi 
tip 18.1.002, analize hepatice și cardiovasculare, electrocardio
gramă și copia certificatului de naștere.

Se primesc candidați din toată țara. Relații suplimentare la 
telefoanele 82.60.55 și 83.36.90.

in AUTOTURISME, BANI 
EXCURSII PESTE HOTARE, 
gențiile Loto-Pronosport vă 
teaptă pentru a vă încerca șl 
șansele. (Tragerea va avea
la ora 17, în sala clubului Pro
gresul din București, str, dr.
Stalcovicl nr. 42 ; panoul cu nu
merele extrase va fi televizat în 
cursul serii).
• Amatorii de pronosticuri 

sportive au, de asemenea, posi
bilitatea de a obține mari cîști
guri în AUTOTURISME și BANI 
la atractivul concurs Pronosport 
de mîine, care cuprinde nume
roase partide echilibrate din 
antepenultima etapă a Diviziilor 
A și B din campionatul național 
de fotbal. MAI MULTE VA
RIANTE JUCATE, MAI MULTE 
POSIBILITĂȚI DE A CÎȘTIGA !
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Cine vi reprezenta scrima românească la C M de la Melbourne ?

RĂSPUNSUL DUPĂ „REPETIȚIA 
GENERALĂ" DE LA OPOLE Săptamlna viitoare.

Situată constant. în ultimele dialelor". 
decenii, în prim-planul valoric „Turneul 
internațional _ scrima româ
nească se află acum în fața 
unei întrebări-cheie : prin cine 
va fi reprezentată la ediția 
1979 a Campionatelor mondiale 
de seniori, de la Melbourne 2

Cu două luni înaintea pasio
nantei întreceri din Australia, 
un răspuns ferm este destul 
de dificil de formulat. Forul 
de specialitate s-a străduit să 
se folosească de toate con
cursurile interne și internațio
nale desfășurate din ianuarie 
și pînă în prezent, pentru a 
definitiva loturile țării noas
tre în vederea C.M. Există 
cîteva repere importante și. 
implicit rezultate care pot con
stitui tot atîtea indicii pentru 
tehnicieni. In cazul floretiste- 
lor, cucerirea titlului de cam
pioană a Europei, la echipe, 
prin formația Steaua, care dă 
cîteva titulare „4“-ului repre
zentativ. Pentru sabreri locul 3 
în „Cupa Europei", tot prin 
echipa Steaua la care se a- 
daugă o merituoasă medalie de 
bronz. în „Cupa Hungaria", 
obținută de Ioan Pop, la ca
pătul unui disputat baraj cu 
Nazlimov (U.R.S.S.) și Ulbrich 
(R.D.G.).

Mai puțin edificatoare a fost, 
în schimb, comportarea flore- 
tiștilor și spadasinilor care, cu 
rare excepții, în concursurile 
din prima parte a anului au 
avut evoluții inegale, oscilante. 
De aici o prudență justificată 
a antrenorilor față de posibi
litățile reale ale sportivilor 
noștri fruntași lâ aceste probe.

In sprijinul forului de resort, 
al antrenorilor investiți cu 
misiunea de a pregăti și cris
taliza loturile naționale pentru 
C.M., se înscrie un important 
concurs-test. ultimul de an
vergură pînă la startul „tnon-

Este vorba de 
„_______ țărilor socialiste",
programat la Opole (Polonia) 
între 10 și 16 iunie. Un turneu 
care va respecta cu strictețe 
formula C.M.

Va fi, cum apreciază specia
liștii noștri, cel mai aspru, dar 
și ccl mai concludent examen 
sportiv internațional al scrime- 
rilor din lot. Fiindcă cine va 
da satisfacție deplină la Opole 
va avea desigur, și cele mai 
mari șanse de a intra în ve
derile federației pentru călă
toria la Melbourne. Apreciere 
absolut firească Pentru că la 
întrecerile de la Opole vor lua 
parte cei mai apreciați scri- 
meri din U.R.S.S., Polonia, 
Ungaria. R. D. Germană. Ce
hoslovacia. Bulgaria etc., foarte 
mulți dintre ei situați în elita 
mondială.

Federația a fixat pentru 
„Turneul țărilor socialiste" ur
mătoarele loturi : floretă fete 
— Suzana Ardeleanu, Gabriela 
Betuker, Magdalena Chezan, 
Marcela Moldovan, Ecaterina 
Stahl, Viorica Turcan; floretă 
bărbați — Petre Buricea, Petru 
Kuki, Tudor Petruș, Eugen 
Roșu, Mihai Țiu : spadă — 
Liviu Angelescu, Costică Bă
răgan. loan Popa, Mihai Popa, 
•Octavian Zidaru ; sabie — Cor
nel Marin, Marin Mustață, A- 
lexandru Nilca, Emil Oancea, 
Ioan Pop.

Sperăm ca cei mai mulți 
dintre componențiî loturilor de 
scrimă ale țării noastre să 
ofere deplină satisfacție, prin- 
tr-o evoluție la înălțimea repu
tației școlii românești (ceea ce 
implică o mare ambiție mult 
spirit de dăruire, valorificarea 
deplină a potențialului lor real), 
astfel ca 
CAL de la 
larg deschis.

PARTIDE-CHEIE

■v»

drumul lor spre 
Melbourne să fie

Tiberiu STAMA

„Turneul campionilor»1 la tenis de masa

SECRETIN ÎNVINGE PE KLAMPAR Șl JONYER
PARIS. 8 (Agerpres). — Com

petiția Internațională de tenis 
de masă „Turneul campionilor".

i!?,7

desfășurată în sala Pierre de 
Coubertin din Paris, s-a în
cheiat cu succesul jucătorului 
francez Jacques Secretin, care 
l-a învins în finală cu 2—1 
(—10, 19, 19) pe Tibor Klam- 
par (Ungaria). In semifinale. 
Secretin îl eliminase cu 2—0 
pe Istvan Jonyer.

..ÎNTOARCEREA 
LA NATURĂ! TURNEUL DE P010
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După exact doi ani de pauză. 
„Cupa Davis" aduce iubitorilor 
tenisului din țara noastră satis
facția unor noi întreceri pe te
ren propriu. în acest interval, 
echipa României a făcut figu
ră de out-sider în marea com
petiție a rachetelor. învinsă de 
Cehoslovacia, la Praga, în pri
mul meci al ediției trecute 
(0—5), cînd prezentam o for
mație cu debutanți, ea lăsa cale 
liberă altor competitori euro-

peni în lupta pentru „Salatiera 
de argint". Cel mai departe au 
mers tenismanii englezi (învin
gători ai cehoslovacilor), alun
gind pînă în finală, unde au 
cedat americanilor, cu 1—4, la 
sfîrșitul anului trecut, la Palm 
Springs.

Anul acesta, sorții ni se ara
tă mai favorabili. Am avut un 
start bun. în martie, tind echi
pa noastră, beneficiind de da
ta aceasta de serviciile primu-

lui ei echipier, maestrul emerit 
al sportului Ilie Năstase, a tre
cut convingător (4—1). în de
plasare, de rezistența primei 
adversare. Belgia. Următorul 
meci, sau cele următoare, dacă 
vom ciștiga în continuare, tre
buie să le disputăm acasă. Mai 
întîi, cu echipa R.F. Germania. 
Ne vom afla In fața oaspeților 
vest-germani la sfîrșitul săptă- 
mînii viitoare — la 15. 16 și 
17 iunie, —, pe terenul central 
al arenei Progresul. Ilie Năsta
se, Dumitru Hărădău Traian 
Marcu sau Florin Segărceanu 
au de luptat împotriva unui 
team alcătuit din Peter Eiter. 
Jiirgen Fassbender, Ulrich Mar
ten și Reinhart Probst. Prece
denta Intîlnjre România — 
R.F. Germania datează din anul 
1971. cînd cîștigam, tot la Bucu
rești 
5—0, 
spre 
istoria întrecerii.

Este o săptămînă rezervată 
tuturor întilnirilor din cadrul 
zonei europene, în cele două 
grupe. Se dispută sferturile de 
finală. In grupa B, în care e- 
voluează echipa română, capi 
de serie sînt Cehoslovacia și 
Suedia, acestea intrind în joc 
direct în semifinale, luna vi
itoare. în caz de victorie, ur-

cu categoricul scor de 
făcînd un important pas 
a doua noastră finală ic

Arbitrul principal al ta- 
tîtairil internaționale de 
tenis România— R.F. Ger
mania va fi Carlo Martini 
(Italia).

La Roland Garros

0 FINALA INEDITA: BORG—PECCI!
PARIS, 8 (Agerpres). — Cam

pionatele internaționale de te
nis ale Franței se apropie de 
sfîrșit. Vineri. în semifinalele 
probei de simplu masculin sue
dezul Bjorn Borg, marele fa
vorit al probei, l-a eliminat în 
1 oră șl 20 minute pe ameri
canul Vitas Gerulaitis. Jucînd 
excepțional. Borg a obținut o 
categorică victorie cu 6—2, 
6—1, 6—0. In finala turneului, 
Bjorn Borg îl va întîlni pe 
Victor Pecci (Paraguay), care a 
repurtat o surprinzătoare victo
rie cu 7—5. 6—4. 5—7, 6—3
in fata americanului Jimmy

DE EA CLUJ-NAPOCA
Tot moi Insistent își face loc în 

ultima vreme, in lumea sportului, 
„moda" utilizării, in mod deose
bit la refacerea performerilor, a 
unor metode pe care presa de 
specialitate le consideră a fi 
de domeniu! „medicinii sportive 
naturale”. Acest ansamblu de 
metode are ca principală carac
teristică faptul că. îmbracă toate 
aspectele prin care se acțio
nează asupra sportivului. Nu este 
vorba, deci, doar de utilizarea 
- să zicem - a unor ierburi. A- 
depțil „medicinei sportive 
turale”, care are drept 
„Centrul de revitalizare" de 
Cannes, susțin (și, se pare,

(Urmare din pag. 1)

na* 
sediu 

la
. cu

mult temei) câ, pentru a fi efi
cienta. metoda lor trebuie apli
cata integral, începînd, de pilda, 
cu alimentația și termînînd cu 
pomadele cu care sînt masați 
sportivii.

In ceea ce privește alimentația, 
principiile sînt cele ale introdu
cerii în meniurile sportivilor a 
unor aPmente naturale, bogate în 
vitamine, și în echilibrarea com
plexa a acestor meniuri, 
element inedit în acest 
dimineața, alimentația începe 
o... supa de pește I ~ 
„natură" a sportivilor 
după micul dejun cu 
care nu începe decît 
corpul a fost uns cu 
din plante. Apoi sînt ________
uleiuri naturale, pentru a ușura 
eliminarea toxinelor și a asigura 
o_ vascularizaie intensă. Urmează 
sălile de hidroterapîe, cu băile 
lor bogate în săruri minerale și 
în substanțe vegetale. In conti
nuare, programul cuprinde 
masaj sau unele procedee 
eliminare a urmărilor ___
teîor, axate pe acupunctura, 
tul încheindu-se printr-o I 
relaxar» într-o sală a cărei 
mosferă este încărcată de 
negativi.

„Baia de natură" durează 
teva oie. Succesele obținute 
centrul de la Cannes sînt spec
taculoase, numeroase echipe din 
Franța sau R.F.G. apelind la a- 
ceste metode. Reîntoarcerea la 
natură - în acest sens - ca o 
replică la abuzul de medicamen
te șl. substanțe chimice artificiale, 
folosite pentru „plusarea" per
formantei, nu poate fi decît bine
venită.

Calin ANTONESCU

Un 
sens : 

cu 
Cura de 

continuă 
masajul, 

după ce 
o cremă 
utilizate

alt 
de 

acciden* 
, to* 
totalâ

at* 
ioni

cl
in

sovietici, actualii campioni al 
continentului la juniori, au 
etalat o gamă largă de cunoș- 

. tințe tehnico-tactice, au înotat 
continuu, asaltînd poarta ad
versă și obținînd o victorie cla
ră cu scorul de 8—2.

Prima reprezentativă a țării 
noastre a debutat în turneu cu 
o victorie (9—6) în fața Polo
niei, echipă cu care. în urmă 
cu 2 luni, la Sofia, nu reușise 
decît un rezultat de egalitate 
(5—5). Poloiștii noștri au do
minat net întrecerea și scorul 
final nu reflectă suficient su
perioritatea lor în acțiunile o- 
fensive. Din păcate, o serie de 
greșeli de apărare ca și super
ficialitatea de care au dat do
vadă uneori Sălăgean, Ciobă- 
niuc. Hagiu și Dan Cristian în 
concretizarea unor ocazii rari
sime. i-au privat de un succes 
mai concludent.

REZULTATE TEHNICE : RO
MANIA B — CEHOSLOVACIA 
7—7 (0—2, 1—1, 3—3, 3—1). Arbitri: 
Sarvar (Polonia) șl Silov 
(U.R.S.S.). Au marcat : Moiceanu 
2, Jianu 2, Ilea, Sterpu 
descu pentru România 
pectiv Murin, Rudalko, 
Bris și Potpinka cite 1,

U.R.S.S. — OLANDA 
1—0, 2—0, 2—0). Arbitri

șl Mâ- 
B, res- 
Janousek, 
Sal dona 2. 
8—2 (3—2, 

__  : Ivkovici 
(iugoslavia) și Jones (Anglia). Au 
înscris : Semenov 3, Naumov 2, 
Beredtaga, Kudașev șl Marko ci, 
respectiv Hermsen și Verboom.

ROMANIA — POLONIA 9—6 
(2—0, 1—1, 4—2, 2—3). Arbitri: 
Marjay (Ungaria) și Patlakas 
(Grecia). Realizatori ; Dezmireanu 
3, Dan Cristian 2, Szabo, Arde
leanu, Ciobăniuc șl Vespe cite 1 
pentru România, respectiv Golz- 
biowski 2, Wiktorowisz, Siewan, 
Michalski șl Cislo cite 1.

Programul de simbătă, de 
ora 10 : U.R.S.S. — România 
Olanda — Polonia și România 
Cehoslovacia ; de la ora 17 : 
U.R.S.S. — Cehoslovacia, România 
B — Polonia șl România — 
Olanda.

Connors. De reamintit că Pecci 
îl eliminase în „sferturi" pe 
Vilas.

In semifinalele probei de du
blu masculin, americanii Gene 
si Steve Mayer au Învins cu 
7—6, 5—1, 6—3, 7—6 pe ceho
slovacii Jan Kodes si Toma's 
Smid. în finală, ei vor întîlni 
perechea R. Case — P. Dent 
(Australia).

In cea de-a doua semifinală 
a probei de dublu mixt, cuplul 
Wendy Turnbull — Bob He
witt a întrecut cu 6—2. 6—0 pe 
Renata Tomanova si Pavel 
Slozil. urmînd să întîlnească în 
finală perechea română Virgi
nia Ruzici — Ion Tiriac.

în cadrul probei de juniori. 
Florin Segărceanu s-a calificat 
în sferturi de finală, fază In 
care a fost întrecut de primul 
favorit Ramesh Krishnan (In
dia). cu 4—6. 2—6. în turul 
precedent, jucătorul român în- 
trecuse pe Van der Merwe, cu 
6—4. 3—6. 7—5. Alte rezultate 
din turneul juniorilor: Beutel — 
Jarryd 7—5. 6—2 ; Steyn —
Leconte 3—6. 7—6. 6—2 ; Whi
tecross — Tulasne 6—2, 6—3 ; 
Testerman — Fancutt 6—1. 6—0.

meazâ să întilnim pe suedezi, 
oricum redutabili, chiar dacă 
posibila absență a lui Bjorn 
Borg ar deveni realitate. Cea
laltă semifinală care se profi
lează, Cehoslovacia — Franța, 
va aduce în luptă două echipe 
întinerite, cu ambiții proaspete. 
De o parte Lendl, Smid. Slozil, 
iar de cealaltă Noah, rortes, 
Moretton. Nume noi, cu careva 
trebui să ne obișnuim în viitor. 
Pentru laurii grupei A, candi
dează acum următoarele echi
pe, adversare în „sferturi" : 
„Austria — Spania, Italia — 
Polonia. Calificate direct sînt 
Anglia și Ungaria.

încă două precizări, de ordin 
statistic. Se dispută a 68-a edi
ție a „Cupei Davis", prima fi
ind datată la început de secol 
— 1900. Iar România — R. F. 
Germania este al 70-lea meci 
pe care echipa țării noastre îl 
susține în cea mai prestigioasă 
competiție tenisistică.

Radu VOIA
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RECORD ABSOLUT

5

Fotbalistul Italian 
Paolo Antonlaccl de 
la clubul Lazio dta 
Roma a devenit peste 
ncapte o celebritate, 
posesor al unui record 
care cu greu va putea 
fi depășit. Rezervă a 
echipei ta meciul cu 
A S. Roma, el a Intrat 
ta joc către sfîrșitul 
întîlniril și la primu1 
contact cu mingea a 
simulat un fault, tă- 
vălindu-se șl gesticu- 
ltad. A urmat Imediat 
un cartonaș roșu șl 
Antonlaccl a părăsit 
terenul pe care apăru
se numai 20 de secun
de.

MARATONUL 
ADRIATICII

Cunoscutul taotător 
iugoslav Vellko Rogo- 
slcl se antrenează ta-

la 
B,

ELE

RECORD MONDIAL
LA HALTERE

BEIJING, 8 (Agerpres) — Cu 
prilejul unul concurs Interna
tional de haltere, desfășurat la 
Șanhai, sportivul chinez Chen 
Weiglang a stabiut un nou re
cord mondial la categoria 56 kg, 
la stilul „aruncat", cu perfor
manța de 151,500 kg. Vechiul re
cord era la 150 kg șl aparținea 
halterofilului Iranian Mohammed 
NasslrL

tens pentru maratonul 
nautic la care urmează 
să ia startul în ziua de 
17 august. Cursa — 
cea mai lungă din Is
toria acestui gen de 
întreceri — se va des
fășura pe marea Adria- 
tică între orașul italian 
Caorle (în apropiere de 
Veneția) și ced iugoslav 
Umag, pe o J " 
de 67,770 km.
a declarat că va înota 
această distanță în 
ca 22 de ore.

IN PACIFICUL 
DE SUD

Din Nukualofa (Insu
lele Tonga) se anunță 
că selecționata de rug
by a populației maori 
— nume purtat de

distanță
Rogoslcl

cir-

băștinașii 
elandă — 
scorul de 
Insulelor 
byștil maori 
astfel neînvinși turneul 
întreprins ta Australia 
și ta Pacificul de Sud.

921 GOLURI 
INTR-UN MECI

Două 
slave de 
susținut 
Tmovska 
maraton 
care a 
ere jl 50 
s-a încheiat cu scorul 
fluviu de... 573—348. In 
cursul partidei au fost 
schimbate patru mingL 
Iar unul dintre ata- 
canțl a înscris 96 de
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din Noua Ze- 
a Întrecut cu 
26—3 echipa 
Tonga. Rug- 

termină

echipe jugo- 
junlorl au 
recent la 

Vas un meci 
de fotbal, 

durat 51 de 
de minute șl

goluri. S-a procedat, 
firește, și la mal mul
te schimburi de jucă
tori pentru a se acor
da timp de odihnă tu
turor echipierilor.
VEDETELE FOTBALU

LUI AFRICAN
Recent, un referendum 

destinat a alege pe cel 
mai buni fotbalist! din 
Africa a fost organizat 
de revista „Africa 
Sports" si a exprimat 
părerile ziariștilor si 
cronicarilor de speciali
tate din 20 de țări ale 
continentului. Primul 
loc a fost ocupat de 
căpitanul selecționatei 
tunisiene, finalistă a 
turneului mondial. Lah- 
zaml Temime. Urmează. 
In ordine. Ma.vanga Ma- 
ku (Zair), Kerfal Ban- 
goira (Guineea), To- 
mas Nkondo (Came
run) șl Aii Benceks 
(Algeria).

I
i

ATLETISM • Meciul triunghiu
lar feminin de la Florența s-a 
încheiat cu următoarele scoruri : 
Polonia — Italia 94—62 ; Polonia
— Canada 108—48 ; Italia — Ca
nada 84—76. Cîteva rezultate 1 
înălțime — Simeoni 1,92 m ; 
1500 m — Sokolowska 4:12,7 ; 
800 m — Doria 2:00,8 ; 200 m — 
Szewinska 23,19 ; 3000 m — Tom- 
mașini 9:05,3 • Nou record al 
Finlandei la săritura ta înălțime: 
Mattl Miemlnen 2,20 m.

CĂLĂRIE • La Copenhaga, pe 
podiumul C.E. de dresaj. două 
călărețe : Elisabeth Theurer
(Austria) 1367 p și Christine 
Sttlckelberger (Elveția) 1347 
locul trei, vest-germanul H. 
1325 p.

CICLISM • A început 
Luxemburgului. Prologul a 
nit francezului B. Hinault, 
prima etapă olandezului 
Vliet — 188,900 km ta 4h58:59. Li
der este Hinault, urmat la 2 sec, 
de Osterbosch (Olanda).

FOTBAL • In preliminariile 
C.E., la Oslo : Norvegia — Scoția 
0—1 (0—3), goluri marcate de
Jordan, Dalglish, Robertson si 
McQueen : la Malmo : Suedia — 
Luxemburg 3—0 (2—0), au marcat 
Groenhagen, Cervln si Borg 
(11 m) • La Kotka. in mecl- 
retur pentru preliminariile olim
pice : Finlanda — Danemarca 
1—1 (2—0). S-au calificat fotba
liștii finlandezi (în tur 1—1).

ȘAH • După cinci runde, ta 
turneul de la Kecskemet, conduc 
M. Șubă (România) și R. Va- 
ganlan (U.R.S.S.). cu cite 3 V2 p, 
urmați de Noceiras (Cuba) —
3 p (1). Subă l-a învins pe Vogt 
(R.D.G. t» La Cioka (Iugoslavia), 

după șase runde : Bjeljac (Iugo
slavia) și Velikov (Bulgaria) — 
(România) și Mesing (Iugoslavia)

4 */, p, Doda (Polonia) 4 p, Ilifin
— 3 *4 p (1) • In runda a 5-a, 
la Smederevska Palanka (Iugo
slavia), V. Ciocâltea a remizat cu 
iugoslavul Velimlrovicl.

VOLEI • In „Cupa orașului 
Sofia" (masculin) : România (ti
neret) — Franța 3—1 (4, —12. 14.; 
13), Bulgaria — R.D. Germană 
3—0 (2, 7. 10), Cuba — Ungaria 
3—2 (—8, 6. 14, —9, 4).

p. Pe 
Boldt
Turul 
reve- 

iar 
Van


