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LUCfiĂRILE CONSFĂTUIRII
COMITETULUI POLITIC CONSULTATIV

AL STATELOR PARTICIPANTE
LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA

/
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNiȚi-VA I

portul
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

La* Palatul Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Polone au inceput, în dimi
neața zilei de 14 mai, lucră
rile Consfătuirii 
Politio Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia.

La consfătuire iau parte de
legațiile :

Republicii 
ria, condusă 
dor Jivkov, 
Comitetului 
dului Comunist Bulgar, 
ședințele Consiliului de 
al Republicii Populare 
garia ;

Republicii Socialiste 
slovace, condusă de tovarășul 
Gustav Husak, secretar ge
neral al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Ce
hoslovacia, președintele Repu
blicii Socialiste Cehoslovace ;

Republicii Democrate Ger
mane, condusă de tovarășul 
Erich Honecker, secretar ge
neral al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Democrate Germane :

Republicii Populare 
condusă de tovarășul 
Gierek, prim-secretar 
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez ;

Republicii Socialiste 
nia, condusă de 
Nicolae Ceaușescu, 
general al Partidului 
Român, președintele 
cii Socialiste România. Din 
delegație fac parte tovarășii 
Ilie Verdeț, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al gu
vernului, Virgil Cazacu, mem
bru al Comitetului Politic E- 
xecutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Stefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.IL, 
ministrul afacerilor externe, ge-

Comitetului

Populare Bulga- 
de tovarășul Th

ai 
Parti- 

pre— 
Stat 
Bul-

prim-secretar 
Central al

Ceho-

Polone, 
Edward 
al Co-

Româ- 
tovarășul 
secretar 

Comunist 
Republi-

neral-malor Constantin Oltea
na, membru al_ C.C. al P.CJL, 
ministrul apărării naționale ;

Republicii Populare Ungare, 
condusă de tovarășul Janos 
Radar, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar ;

Uniunii Republicilor Sovieti
ce Socialiste, condusă de to
varășul Leonid Hid Brejnev, 
secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, 
președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste-

Participă, de asemenea, eo- 
mandantul-șef al Forțelor Ar
mate. Unite ale statelor partici
pante la Tratatul de la Var
șovia, mareșalul Uniunii So
vietice Viktor Kulikov, pre
cum șl șeful Statului Major al 
Forțelor Armate Unite, ge
neralul de armată Anatoli 
Gribkov.

Consfătuirea a fost deschisă 
de tovarășul Edward Gierek, 
care a salutat călduros dele
gațiile participante

Lucrările 
continua în
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La Combinatul chimic din Rm. Vîlcea ASTĂZI, LA SIBIU,f

SPORT SI SANATATE 
FOLOSUL

DEBUT IN NOUL SEZON

PREZENTULUI, DE CĂLĂRIE

consfătuirii vor 
ziua de 15 mai. .

★

Central al Partidu-Comitetul
Iul Muncitoresc Unit Polonez, 
Consiliul de Stat și Consiliul de 
Miniștri ale R. P. Polone au 
oferit, miercuri seara, la Tea
trul Mare din capitala Poloniei, 
un spectaeol festiv în onoarea 
delegațiilor participante la lu
crările Consfătuirii Comitetului 
Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia.

Au luat parte tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, .președintele Republicii 
Socialiste România, ceilalți 
membri ai delegației Republicii 
Socialiste România, alte per
soane oficiale române.

Terminlnd la egalitate (1-1) cu N. K. Rijeka

SPORTUL STUDENȚESC A CUCERIT 
CUPA BALCANICĂ LA FOTBAL

' Ieri, la Rijeka, echipa Spor
tul studențesc a reușit fru
moasa performanță de a cu
ceri cupa balcanică interclu- 
buri. Terminînd la egalitate 
cu formația iugoslavă N.K. Ri
jeka — 1—1 (0—1) — echipa 
noastră, care obținuse victoria 
în partida tur, disputată la 
București (2—0), intră în po
sesia trofeului. După Steagul 
roșu Brașov (1963) și Rapid 
București ' (1965/66), Sportul
studențesc este a treia echipă

de club românească victorioasă 
in intrecerea balcanică. Reușita 
echipei antrenată de Radu
lescu și L Motroc răsplătește 
comportarea ascendentă a a- 
cestui unsprezece care, ieri, la 
Rijeka, a înregistrat cel mai 
bun rezultat al activității sale 
internaționale.

Așa cum relatează corespon
dentul agenției TANIUG, întil- 
nirea de la Rijeka a eviden-

(Continuare tn poc 2-3)

IN FOLOSUL
Marele Combinat chimic din 

Rimnicu Vîlcea domină plat
forma industrială a acestui 
oraș Înconjurat de legende, de 
Cozia, de Horezu, de Lotru șl 
de Olt — supușii de-acum ce-1 
luminează seara uriașele epru- 
bete metalice. Oamenii locului
— din modernul oraș ori din 
frumoasele comune învecinate
— lucrează aid cu formule 
complicate, greu de înțeles 
pentru un neinițiat, Ia indemi- 
na însă oricărui tînăr din com
binat, pe tablele din clasele 
puștilor de la Grupul școlar 
de chimie Rm. Vîlcea.

Normal, „Chimistul" e 
mele asociației sportive,
6 500 de membri, din această 
importantă unitate economică. 
Aid, „formula" de bază e sim
plă : . SPORT ȘI SANATATE. 
Complicate sint doar progra-

VIITORULUI

nu- 
cu

mările, rla sa men tele amplelor' 
Întreceri ce se organizează sub 
egida „Daciadei“. In „Cupa 
Chimistul', bunăoară, sint an
gajate 73 de formații ! Ca sec
ție ,,nr. Ț“, fotbalul are 34 de 
echipe ! Apoi voleiul (20 de 
reprezentative de secții), hand
balul (19). în paralel cu În
drăgita competiție, „Chimistul* 
organizează și alte atractive 
întreceri la cros, tenis de timp, 
lupte, tenis de masă, șah etc.

Dar, sport de masă la Com
binatul chimic din Rm. Vîlcea 
înseamnă și drumeții de tot 
felul, organizate la sfîrșit de 
săptămină, ori zilnic la Fede- 
leșoiu, pe malul lacului de a- 
cumulare Rm. Vîlcea, la „Zona 
de agrement și recuperarea

Vasile TOFAN

(Continuare in pag 2-3)

„Cupa țârilor latine șl Greciei" la tir

ANIȘOARA MATEI, VICTORIOASĂ (576 p)
STANDARD
tofor s-a clasat pe locul 6, cu 
380 p, iar Ilie Codreanu pe 8, 
cu 376 p Pe echipe : Franța 
1161 p, 2. Belgia 1126 p, 3. Gre
cia 1121 p.

De menționat că la această 
ediție a competiției, s-a în
registrat un număr record de 
țări participante (15) : 10 euro
pene și 5 americane.

LA PISTOL
SEVILLA, 14 (prin telefon). 

Pe poligonul din localitate au 
început întrecerile ediției 1980 
a tradiționalului concurs dotat 
cu „Cupa țărilor latine și Gre
ciei". Chiar din prima zi, re
prezentanții țării noastre au 
reușit o frumoasă victorie, 
prin Anișoara Matei, în proba 
de pistol standard, 30+30 f. 
Rezultatul învingătoarei: 576 p 
(285+291). Cu acest succes, A- 
nișoara Matei probează o reve
nire puternică de formă. întru- 
cît însuși rezultatul este bun.

In proba olimpică de pistol 
liber, adjudecată de francezul 
Durand, cu 567 p, și care â 
fost urmat de către compatrio 
tul său Hagieu, cu 565 p, Ilie 
Petru s-a clasat al 3-lea, cu 
556 p. Constantin Țirloiu s-a 
situat pe locul 13, cu 544 p. 
Iată și primele 3 echipe : 1. 
Franța 1686 p, 2. Spania 1647 
p, 1 Brazilia 1627 p.

în concursul de pușcă 10 m se
niori, tiștigat de francezul 
Bertrand cu 390 p, Florin Cris-

Noul sezon compctițional de 
călărie (cel internațional a 
fost inaugurat prin • participa
rea la concursul de la Kiskun- 
hălăs) debutează, astăzi, la 
Sibiu, cu prima etapă a cam
pionatului de concurs complet 
Ca la orice început, ne 
măm speranța că acest 
va oferi posibilitatea 
creșteri valorice atît in 
tirea sportivilor, rit și 
terialului 
și antrenamentul celui din ur
mă depinzînd in cea mai mare 
măsură rezultatele. Dispunem 
de o serie de călăreți talentațl 
(Dania Popescu, Mariana Moi
sei, Ioana David, Ruxandra 
Bădulescu, Ion Popa, Alexan
dru Boziri, Dumitru Veleau» 
Mircea Neagu, Sorin Soveja, 
Anghel Donescu ș.a.), de an
trenori pricepuți, a căror mun
că comună ar trebui să se ma
terializeze printr-o prezență 
mai activă, mai plină de con
ținut în concursuri, prin în
cercarea de a depăși limitele 
Balcaniadei (competiție în care 
se obțin cu regularitate per
formanțe bune), pentru a pu
tea pătrunde în marele cir
cuit valoric al călărie! inter
naționale.0 Așadar. să'"%șteptăm 
cu încredere noul sezon, cu 
speranța că nu. vom fi deza
măgiți, că se va realiza un 
salt calitativ.

Revenind la întrecerile care 
încep, astăzi, la Sibiu, să men
ționăm că la concurs — car® 
va dura 5 zile — participă spe
cialiști ai genului de la Steaua, 
Dinamo, Olimpia din Bucu
rești, C.S.M. Sibiu, Petrolul 
Ploiești, Agricola Lugoj, C.S.M. 
Iași, Ialomița Jegălia și Buco
vina Rădăuți.

exprl- 
sezon 
unei 

pregă- 
a ma- 

cabalin, de selecția

SCORURI MARI IN ETAPA DE RUGBY
CHIAR Șl IN (PRESUPUSELE) MECIURI DERBY!

In Capitală BAZELE DE AGREMENT
Șl ȘTRANDURILE ÎȘI AȘTEAPTĂ OASPEȚII...
• Intr-un complex, peste 40 de terenuri sportive ! • O bază în... suferință ® Spor-

In sfîrșit, după o iarnă lun
gă, primăvara a intrat deplin 
in drepturi. Natura s-a trezit 
viguros la viață și pretutindeni 
au apărut florile, verdele crud 
al ierbii, al arborilor, iar soa
rele a început să încălzească 
din ce în ce mai puternic. Ca

tul — „stație facultativă", 
de obicei în această perioadă, 
ne-am propus să vedem cum 
sint pregătite bazele de agre
ment și ștrandurile din Bucu
rești. Iată, pe scurt, citeva 
din observațiile făcute cu acest 
prilej :

TOTUL ESTE GATA

R.C. Grivița Roșie — Știința 
Pena oferind balor il pentru un

Foto : Vasile BAGEAC

Ștrandul Izvor își așteaptă, pregătit, oaspeții...
Foto : B. VASILE .

Am vizitat 13 baze de agre
ment și ștranduri din Capitală 
sau din preajma orașului și 
am constatat că • pregătirile 
pentru primirea oaspeților %înt 
încheiate, că în curind — evi
dent, în funcție și de* vreme 
— ele vor fi gata să-și des
chidă porțile (unele au și tă
cut-o). Ștrandul Izvor, de pil
dă, este o adevărată bijuterie. 
Două bazine mari, trambuline, 
circa 400 cabine, vopsite multi
color, locuri de joacă pentru 
copil, multe flori — toate iți 
dau senzația că te afli într-un 
decor de basm. La fel de bi
ne arată și ștrandul Cernica, 
care se întinde pe o suprafață 
de 100 000 m.p., păduri de sal
cie șl fag înconjoară o plajă 
frumoasă, spațioasă, cabine și 
vestiare, proaspăt 
culori 
brele 
Toate

Secvenfă des repetată in meciul 
CEMIN Baia Mare : bucureșteanul 
alt atac

vopsite în 
vesele, bănci, mese, uni

și terenuri sportive, 
pe malurile lacului Cer-

Modesto FERRAR1NI

(Continuare In pag. 2-3)

Un singur lucru de remarcat 
după etapa a 21-a în campio
natul de rugby : cit de ușor 
pierd în deplasare. în fața con
tracandidatelor la pozițiile 
fruntașe, echipe considerate 
favorite ale întrecerii ! Amă
nunte de la jocurile de ieri : 

STEAUA — ȘTIINȚA PE
TROȘANI 37—9 (23—3). A fost 
un med doar pe jumătate bun. 
Partea bună a făcut-o Steaua 
care a jucat bine, 
se cuvine . să joace 

pentru a se
început și a spulbera 

veleități partenerului, 
mai puțin bună apar-

așa cum 
o lideră, 

impune„tare" 
dintru 
orice 
Partea 
ține, dacă se poate spune așa, 
oaspeților care nu au opus re
zistență «decît circa 20 de mi
nute, după care au depus- ar
mele. Pentru noi aste de ne
înțeles de ce doar unii dintre 
rugbyștii din Valea Jiului (în 
primul rînd acest admirabil 
taloner care este Ortelecan —

inepuizabil —, apoi pilierul 
Bucan, și el internațional, și» 
Intr-o mai mică măsură. Șt. 
Constantin, Drumea, Bonea, a- 
cesta mai mult pentru— 
demnurile" sale; în timp
Tudose nu se regăsește 
fel) joacă,

în
că 
do 

fel) jwauă, în timp ce restul 
fac figurație în teren, mulțu- 
mindu-se s-o facă pe .zmeii 
doar acasă...

Iată-i acum pe cei 17 jucă
tori care au apărat cu succes 
culorile Stelei : Țața (min. 55 
Codoi) — Fuicu, Zafiescu I, 
Enache, Roșu — Alexandru, 
Suciu — Murariu, Rădulescu 
(min 55 Florea), Achim — 
Pintea. M. Ionescu — Corne- 
liu Munteanu, Pojar și reali
zatorii punctelor: Rădulescu, 
Pintea, Alexandru, Corneliu, 
Zafiescu, Enache, Roșu, în or-

D. CALLIMACHI

(Continuare în pag. 2-3)



Campionatele mondiale de popice de la Mangalia-Nord ACOLO UNDE GIMNASTICA
„0 PARTICIPARE MAI VALOROASĂ CA ORICiND
declară secretarul F.R.P., Ladislau Szocs

((

In aceste zile premergătoare 
campionatelor mondiale de po
pice, am- solicitat un interviu 
prof. Ladislau Szocs, secre
tarul F.R.P., căruia i-am adre
sat cîteva întrebări referitoare 
la „cotele valorice" la care 
se vor ridica apropiatele con
fruntări de pe litoralul româ
nesc.

— Ați fost prezent la majo
ritatea „mondialelor". Vreți să 
ne spuneți cîteva cuvinte des
pre creșterea valorică a re
zultatelor în arena . internațio
nală ?

— Am urmărit din 1959, a- 
dică de la ediția a IV-» a 
C.M.. întrecerile acestei pres
tigioase competiții. Apariția 
pistelor, popicelor și bilelor 
din material plastic tn arena 
eompetițională a' modificat 
substanțial cerințele de fond 
ale jocului, eliminîndn-se ori
ce urmă de intîmplare tn ob
ținerea performanțelor. Obliga
tivitatea impusă de forul In
ternațional suifrem ca întrece
rile campionatelor europene, 
campionatelor mondiale, C.C.E. 
și altor mari concursuri (anli- 
cată din 1976 la cea de a XI-a 
ediție 
parate 
numai 
de joc 
atunci 
palele 
Jleosebite în acest

Noi a trebuit să 
care să contribuie 
narea elementelor 
Iosif Tismănar și Ilie Băiaș au 
devenit la Viena campioni 
mondiali la proba de perechi, 
sportivii români continuînd si 
pe piste de plastic să se nu
mere printre principalii 
maiori.

— Ce diferență există 
pistele din plastic șl cele 
asfalt ?

— Spre deosebire de arene
le cu piste din asfalt, pe care 
se formează cu ușurință dife
rite particularități de natură 
să-i ajute pe sportivi in ob
ținerea rezultatelor mari, cele

a „mondialelor' desfă- 
la Viena) să aibă loc 
pe piste șl cu materiale 
din plastic a avut darul 
să avantajeze 
echipe, cu

prinei- 
palmarese 

spart.
găsim soluția 
la perfecțio- 
de tehnică.

ani-

tntre

din plastic planeitate
perfectă și o duritate Identică 
și ele necesită o tehnică avan
sată în lansarea bilei, elimi- 
nîndu-se astfel jocul șanselor 
și avantajul terenului propriu.

— Cum apreciați confrun
tările de la Mangalia-Nord ?

— După părerea mea, va fi 
cea mai valoroasă ediție din 
Istoria „mondialelor". Dacă în 
1978, Ia cea de a Xll-a edi
ție de la Lucerna s-au aliniat 

ta 
ta 

vor reintra tn 
scurtă tatreru- 

cehoslovaci, de-

R.F. Germania, Iugoslaviei și 
Austriei, fapt reflectat de cla
samentul general pe medalii. 
Echipele țărilor menționate au 
realizat în C.C.E., „Cupa Po
lar", „Cupa Carpați", „Cupa 
Sandhausen" sau „Trofeul Iu
goslavia" rezultate în jurul a 
2 500 p d la feminin 
masculin, cifre care 
evidentă creștere a 
performanțelor.

— în acest context, ce pă
rere aveți despre posibilitățile 
popicarilor rimâni în întrece
rea pentru medalii 7 „

— Reprezentanții țării noas
tre s-au pregătit eu dorința 
fermă de a depăși bilanțul 
performanțelor obținute ta Lu
cerna (2 medalii de aur, 3 de 
argint și 2 de bronz). Iosif 
Tismănar, deținătorul titlului 
suprem, și Elena Andreescu, 
vicecampioană mondială, sint 
lideri ai echipelor noastre re
prezentative. De asemenea, 
Ana Petrescu, Margareta Căti- 
neanu, Vasilica Pințea. Elena 
Rană. Gheorghe Silvestru. Iu- 
Iiu Bice. Alexandra Cătinea- 
nu și Hie Hosu au • reală 
clasă internațională, annnțîn- 
du-se printre principalii candi
dați ta un loc pe podium.

Interviu realizat de 
Traian IOANIȚESCU

și 5 500 la 
indică o 

nivelului

ARE PRIETENI DE NĂDEJDE..
La școala generală nr. 36 din Capitală, un reușit experi
ment și multă preocupare pentru perfecționarea măiestriei

Faptele atestă : copiii îndră
gesc gimnastica, pun suflet în 
fiecare exercițiu, mulți dove
desc aptitudini pentru acest 
sport deloc ușor ta ciuda efor
turilor îndelungate și stăruitoa
re care li se cer pentru a atinge 
cotele împlinirii, ei rămîn cre
dincioși disciplinei îndrăgite. 
Și cum unii conving mj numai 
prin talent, ci și prin muncă, 
ne fac să ne gîndim cu opti
mism la perspectivă...

Sînt numai câteva din reflec
țiile determinate de concursul 
organizat recent pentru grupele 
de copii ale clubului sportiv 
Steaua și colectivul Școlii ge
nerale nr. 36.

Din capul locului, o sublinie
re : caracterul cu totul inedit 
al întrecerii din sala de gim
nastică a clubului Steaua, la 
start, sportivi, pînă la 8 ani. 
Preșcolari și elevi din clasele 
I și a H-a. Performer in mate
rie de _ vârstă. Silviu Stan, 6 
ani. Un adevărat spiriduș ! 
L-am întrebat pe micuțul Silviu 
de ce îi place gimnastica. „Pen
tru că vreau să mă fae puter
nic și frumos, ca nenea Mar
cel..." (Nenea Marcel fiind fos

la start 10 reprezentative 
masculin și 6 
Mangalia-Nord 
arenă, după o 
pere, sportivii 
tinători a 5 medalii de aur, 6 
de argint și 5 de bronz. In ul
timii ani cele mal bune echipe 
au fost selecționatele Ungariei,

Inițiativa forului 
de a Introduce ta 
concursurilor te 
curse rezervate

COPIII AU DAT 0 LECȚIE
MARICELOR

la feminin. te resort 
programul 

motocros 
poeesoriloc 

te motorete „Mobra" a avut 
(tarul să atragă la startul (U-. 
verselor reuniuni numeroși 
copii Intre 10 șl 10 ani. Aceste 
Întreceri au constituit o ade
vărată școală a curajului șl 
tademlnărfl la care ș^au for
mat mulți dintre actualii a- 
lergători fruntași.

La toate concursurile desfă
șurate până în prezent, cla-

pilotau, și-au disputat tatâle- 
tatea cu ardoarea specifică 
verstei lor. Ba mal mult, 
Fk>rian Pop, Paul Schmidt, 
Eugen Moașa, Ionel Stoica, 
Marcel Butuza, Tratau Ctm- 
pan, Csaba Toinpa, ca să a- 
mtatim numai o parte dintre 
principalii animatori, au fost 
aplaudați ta scenă deschisă 
pentru curajul șl aptitudinile 
cu care atacau pantele, eon- 
trapanitele sau „cocoașele* 
unul traseu alunecos din cau
za ploii. In schimb, colegii lor

(Urmare din pag. 1)

tul Internațional 
Marcel Simion). îm
preună cu un alt 
fost gimnast frun
taș, Petre Mihaiuc, 
șl cu prof. Con
stantin Pîrvu, Mar
cel Simion s-a de
dicat muncii cu cei 
mal mici gimnaști. 
După ce îi desco
peră • și îi mode
lează, cei trei pre
gătesc terenul pen
tru performanță. 
Concursul a avut 
ca obiectiv reali
zarea punctajului 
pentru obținerea 
primei clasificări 
„Micuțul gimnast". 
Prima treaptă spre 
devenire.

Stadiul avansat 
de pregătire a 
micilor concurenți 
ne-a fost relevat 
de felul cum cei 
dintre ei au executat o se
rie de elemente dintre cele 
mai pretențioase : ronde, răs
turnări înainte și înapoi. Sal
turi. în toate cazurile, grijă 
pentru ținută, pentru corecti
tudine, pentru acurateță. Și, ta 
fel, ambiția de a încheia me
reu în frante, la fiecare apa
rat Mihai Stoica a dat tonul 
(deși nu sînt decît trei luni de 
cind a intrat Intr-o sală de 
gimnastică), dar l-au _ urmat 
prompt . Anișor Paraschîv, Ll- 
viu Atânasie, Samoilă Pîrvu, 
Florian Olaru, Cornel Lucian 
șl Iulian Pîrvulescu, situați de
altfel pe primele locuri, pentru 
că au realizat — și chiar depă
șit — punctajul cerat de re
gulament.

Cum ținea să sublinieze prof. 
Pîrvu, „concursul a constituit 
un reușit experiment, sprijinit 
de federație, de inspectoratul

La cai cu minere, 
clasa I, fruntaș Ia invț 

• afirmi antrenorul său, 
un ambițios gimnast.!

mai mulți școlaf al J 
rești, 
vățămint", 3 
36 ar fi ud 
directoare in 
ria Radu) q 
înțelegere n 
gimnasticii i| 
Receptivitate 
ramură de si 
mai largă ; J 
generale nr. 
te din Seen 
din carflerali 
tăți școlareJ 
mulți copii J 
și ai căroti 
toarta impo 
un «interes 
țientarea cJ 
acest spart, 
familia este 
drumul spre 
in sport —I 
dată, învins

BAZELE DE AGRE

forței de muncă". Loc pitoresc, 
căsuțe rustice, înot, pescuit, 
tatreceri de volei, tenis de 
clmp, cu sute de oameni ai 
muncii din combinat. ■ Deci, 
■port și sănătate, odihnă ac
tivă !

Cu o frumoasă bază sportivă 
proprie, cu oameni competenți 
tn consiliul asociației sportive, 
cu atitea întreceri organizate 
tn cadrul „Daciadei", Chimis
tul a trecut de la sportul de 
masă la cel de performanță. 
Handbalistele Combinatului, 
■pre exemplu, care au cîștigat 
de două ori finala pe țară a 
„Cupei U.T.C." participă la 
meciurile de calificare în Divi
zia B. Iar Nieolița Băzărîncă, 
tot elevă a antrenorului Con
stantin Cincă, evoluează In 
prima divizie, la Universitatea 
București. Echipă în „A“ are 
și Chimistul, la lupte greco- 
romane. De pregătirea acestor 
•portivi se ocupă mecanicul 
Hie Popa, ișr un alt mecanic 
din Combinat, Nicolae Mătă- 
■aru, pregătește — pe 12 sal
tele ! — „schimbul de mîine", 
copii din Vaideeni, băieți cres-

cuți în aerul tare al muntelui. 
„Formulă” nouă în cadrai 
Chimistului, dar cu aceleași 
două elemente de bază : sport 
și sănătate.

Da, asemenea marelui combi
nat, A.S. Chimistul se dezvoltă 
continuu în cadrul de muncă 
statornicit nu numai tn folo
sul prezentului, ci și In cel al 
viitorului. Școala generală din 
Vaideeni, Școala generală nr. 
2 din Rm. Vîlcea . (antrenor 
Silviu Grecu) sînt doar mlni- 
pepiniere, adevărata secție a 
schimbului de mîine fiind Gru
pul școlar de chimie Rm. Vîl
cea, cu peste 
toți Iubitori

Iubitori ai 
vechi „state 
renurile de 
Gavrilescu, 
tei asociații, 
Nicolae și 
maiștrii Marin Nistor și Au
gustin Oros, președinții (în or
dine) secțiilor de fotbal, lupte, 
handbal și volei. Cu mai noi 
pasiuni, pentru activitatea în 
aer liber : handbalista Elena 
David (laborantă), fotbaliștii
Constantin Oancea (operator
chimist), Dumitru Drăgănes- 
eu (laborant) și atîți alțl frun
tași în muncă și sport din 
Combinatul chimic Rm. Vâlcea.

(Urmare din vag. 1)

1000 de elevi, 
ai sportului, 
sportului... Cu mal 
de servid“ pe te- 
joc : ing. loan 
președintele aces- 
tehnicienii Radu 

Emil Croitorescu,

Patru „fugari" în cursa juniorilor din cadrul penultimului con
curs de motocros de la Moreni, conduși de feroviarul plo
ieștean Ion Cruceanu (31) Foto : Dumitru F. DUMITRU

sete viitorilor performeri 
fost ’ ’ * ’ ’
tifle . ______  __ _____
ghe, I.R.A. Tg. Mureș, LT-A.. 
Tg. ~
C.S.M. Borzeștl, Steagul ro^j 
Brașov, Poiana Cimptoa, Fla
căra Automecanlca Moroni și 
Locomotiva Ploiești avînd cei 
mal mulți reprezentanți In 
confruntă iile micilor moto- 
enosiști. Dacă pînă acum ju
niorii iși măsurau forțele de-a 
lungul a 15 minute, plus două 
ture. în campionatul național, 
ediția ’1930, inaugurat dumi
nica trecută la Sf. dheorghe, 
M s-a dublat durata dispute
lor, ei fiind triațl în două 
manșe, flecare a cîte 15 mi
nute plus două ture. în a- 
ceste condiții, 34 de concu
renți, unii parcă mal mid 
dedt motoretele pe care le

au 
cele mai populate, sec- 
moto Electro St. Gheor-

Jiu, Torpedo Zărnești,

DUMTTRU 

mai mari, cd de ta ti
neretului, unde din la coo- 
eurenițl au corespuns tear 
Alexandru ilieș șt ta mal 
mică măsură Zsolt FtUop șl 
Toma Dulea, nu s-au bucurat 
de aceleași aprecieri dta par
tea publicului. întrecerile kx- 
au fost anoste, fără nerv, 
te parcă tinereii — și te ce 
n-am spune-o șl chiar unii 
dintre seniorii noștri (te re
gulă aceștia Iau startul tn 
comun) — parcă nu mai «tn* 
ambițioși, rămtnînd ta coate 
cursei chiar clin primul tur. 
Ca și ta alte concrarstad, co
pta au dat duminică o lecție 
te combativitate multor mo- 
tocroriști dta categoriile mal 
mari.

T. ANDROMACHE

nica, pentru care s-au pregă
tit aproape 100 de ambarca
țiuni. La multe alte ștranduri, 
totul este pregătit — debarca
dere, vestiare, ambarcațiuni, 
bazine, unități comerciale. De 
pildă, la Floreasca, .Tel, Tine
retului (aici sînt 7 bazine). Bă- 
neasa, Titan, Drumul Taberei, 
Ciurel sau la Dumitrana (o mi
nunată oază turistică, pe ma
lul Argeșului, la numai 12 km 
de București).

CIRCA 40 DE TERENURI 
SPORTIVE 1

Complexul cultural-sportiv 
studențesc „Lacul Tei“ este 
foarte bine dotat cu baze 
sportive. „Punem un mare ac
cent pe activitatea de divertis
ment și recreare a studenților 
— ne spunea tovarășul Ion Ște- 
fănescu, directorul adjunct, al 
complexului — în care sportul 
are un rol primordial". Ne-am 
dat seama că este așa dnd 
ne-a fost prezentat planul de 
competiții sportive ce se vor 
organiza aici... pe apă și pe 

- - ■ - „cel
mai 

JA),

ta urmă. E 
preluată a 
este mult d 
de terenuri I 
de ga^asri 
panouri efe 
E greu să 
se va face 
necesar dos 
ponsabilului 
da^ta-și al c 
trebăluiesc 
nerea la pt 
malul lacul, 
neapărat, d< 
tulul U.T.t 
Altfel...

AMENA

SCORURI MARI IN ETAPA
(Urmare din pag I)

o încercare ; Ale- 
trei transformări ; 
drop. Pentru oaspeți 
Tudose de trei ori

dine cîte 
xandru, 
Țața, un 
a punctat 
din l.p. A condus bine P. Io- 
nescu.

r.c. grivița Roșie — 
ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE 
26—8 (15—0). Nu ne-ar mira 
de fel (ba chiar dimpotrivă) 
ca diferența de scor să-i lase 
cu gura căscată pe intimii 
rugbyului. Aceasta, desigur, în 
cazul celor care n-au putut fi 
prezenți în Parcul copilului — 
dar cîți spectatori au putut 
veni la un meci programat în 
mijloc de săptămînă, la 9,30 ?!? 
Pentru martorul ocular însă 
presupusul echilibru valoric a 
existat doar opt minute, pînă 
în momentul primului eseu al 
bucureștenilor. După care am 
văzut o echipă grivițeană cu 
suficientă poftă și disponibili
tate- de joc și o alta, băimă- 
reană, nearătînd nimic, inter
naționalii săi fiind în . teren 
doar cu... numele (ce-'i drept

e drept : oaspeții au avut șl 
ceva Însemnate indisponibili
tăți). Un, ..nor.-corn bat” ce ne-a 
surprins șl ne-a mihnit tn e- 
gală măsură. Un med antici
pat ca derby — neonorat Vor
ba cuiva, ne-am dus zadarnic 
la pomul lăudat..

„Demiul" grivițenilor, stimu
latul de selecționeri Anton, a 
deschis scorul fmin.e8), eseul 
său fiind transformat de 81- 
mion. Acesta din urmă a bă
tut, șase minute mai târziu, cu 
precizie o Lp., pentru ca abia 
în min. 21 să consemnăm tn- 
tiiul atac băimărean și o ten
tativă de drop Cantea! O fază 

Podărăscu (eseu + 
stabilit scorul 
după reluare, 

iarăși bine o 
(min. 55) și 

60) au înscris 
șl cu. aceasta 

părut mulțu- 
cu ei înșiși, permițând 

reducă handica- 
Cantea (min. 77) și Moț 
73). Arbitrul Șt Rădu- 
— întotdeauna pe fază, 
foarte bine.

semnată 
transformare), a 
reprizei. Imediat 
Simion execută 
l.p. Apoi, Stroe 
Podărăscu (min. 
cîte un eseu 
bucureștenii au 
miți 
oaspeților să 
pul : 
(min. 
lescu 
deci :

DE RUGBY
RAPID — DINAMO 8—20 

(3—6). Bună evoluția ferovia
rilor, chiar foarte bună tn pri
ma repriză., Jucînd fără nici 
un. fel de complexe, ei au 
stat multă vreme ta terenul 
advers și doar lipsa de inspi
rație a transform erului lor a 
făcut ca eforturile lor să nu 
fie fructificate ‘în sfertul de 
oră inauguraL Precis a fost, 
in schimb. Ion Constantin (Lp. 
In min. 21), pentru ca reușita 
acestuia să-1 stimuleze, parcă, 
și pa Boiangiu, care a execu
tat excelent o Lp. din poziție 
foarte dificilă (min. 38). In ul
timul minut, al reprizei, inter
naționalul dinamovist a hiat 
din nou avans în duelul trans- 
formerilor. După pauză, ac
tivul Rovența (min. 46), Borș 
(min. 52) și Aldea (min. 75) 
au consfințit prin eseuri fo
nul transformat de Petre) su
perioritatea valorică a echipei 
lor. care a avut și ieri ab
sențe remarcabile. A mai 
punctat tot Boiangiu (Lp., min. 
58). A condus cu inexactități 
P. Niculescu.

Geo RAETCHI

FARUL — POLITEHNICA 
IAȘI 41—7 (16—0. Joc ta dis
creția gazdelor, deși acestora 
le-au lipsit șase titulari (acci
dentați). Au marcat: Boghea- 
nu S, Ioniță, Malacca, Plotchi
— încercări, patru transforma
te de Bucos, care a mai reu
șit Și trei Lp„ respectiv Petru
— încercare 
Arbitru : A.
PA, coresp.).

și Green — Lp. 
Găgeatu. (C. PO-

VULCAN — R.C. SPORTUL 
STUDENȚESC 18—12 (0—12) I 
Joc frumos, Încheiat cu o sur
priză. Realizatori: Frățilă 2, 
Pavel — încercări, toate trans
formate de Ciucă, respectiv 
C, Ilari ton încercare, transfor
mată de Co j ocara, care a mai 

^’marcat din 2 Lp. Arbitru : FL 
Dudu. (D. MORARU-SLIVNA)

RULMENTUL BlRLAD — 
C.S.M. SIBIU 9—3 (3—0) șl 
UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — C.FJR. BRAȘOV 15—H 
(7—3). Corespondenți : E. IO- 
VU, C. CREȚU.

Situație neschimbată în frun
tea clasamentului : 1. STEAUA 
60 p, 2. Dinamo 57 p, 3. Fa
rul 54, p, 4. R.C. Grivița Ro
șie 53 p.

uscat („Cel mai iute", 
mai bun înotător". ,,Cel 
bun săritor în înălțime" 
dar mai ales cînd am constatat 
că tn acest complex 
peste 40 de terenuri sportive 
de : fotbal (3), volei, handbal, 
baschet (o platformă cu 8 co
șuri), tenis de cîmp (24 tere
nuri. cu zgură și bitum), bazi
ne de înot ș.a. Acestea, în a- 
tara ambarcațiunilor, a unei 
săli mari cu mese de tenis, a 
porticurilor de gimnastică.

DE LA „FOARTE BINE" 
LA „NECORESPUNZATOR"
Am vizitat două baze 

grement (situate pe 
unor lacuri) aparținînd 
tetului municipal U.T.C. 
rești. Foarte frumoasă, 
dotată cu tot ceea ce este ne
voie, baza de la StrăuleștL 
Afli acolo vegetație bogată, o 
plajă frumoasă, locuri de joa
că. cu diferite aparate (balan
soare, leagăne rotative ș-a.) 
pentru copii, bărci, sală-res- 
taurant, cabine, un camping cu 
40 de căsuțe, terenuri sportive. 
O bază model, putem spune. 
Cealaltă, tot a U.T.C., situată 
pe malul lacului Tei, formată 
de fapt din patru baze vechi 
(care au aparținut unor între
prinderi și n-au fost bine gos
podărite), are un cadru natural 
splendid ; aici se află circa 15 
terenuri sportive (unele din 
ele neîngrijite, sufocate de iar
bă), bazine ș^a. La acest
ștrand, însă, pregătirile pentru 
noul sezon sînt rămase mult

există

de a- 
malul 
Comi- 
Bucu- 

blne

Ar fi de I 
spune — ca 
agrement, 11 
xiste, In fu 
existent, tea 
simple pord 
că, ori mesJ 
tenis. Cu ț 
două baze 
— ale U.T. 
dențesc Tel 
nica) ta ac 
ptitem spunJ 
cupare : la 
există -ftknic 
retului nuna 
beton pentrl 
trana doar, 
pe nisipul 
Floreasca o 
ruptă ș.a.m.d

Deși niște 
lele, spalie 
chiar mici n 
tenis ar tre| 
tutindeni.

ATI i
Agenții 

sport văl 
(ie pînă 
1980.

FIECAJ 
POSIBIlJ 
OBȚINE I 
me „Daci 
25.000, 10 
Excursii 
limpice J 
sau In 1

SE q 
EXTRA Q 
TOTAL 5 
Biletele J 
ta pârtiei 
tragerile

NU P 
TRE M4 
și prorai



inir un
Ia Plopeni

DE ENERGIE ?LOTUL REPREZENTATIV METALUL 0-0

imprecis. 
fost un 
combativ 
în unele 
trenorul

M. 
Io- 
în- 
ln-

Metalul Plopeni 
partener extrem 
și, deseori, chiar 
acțiuni ofensive. 

Dridea II a

și măî ■ mult 
fizi- 

Cind și-au creat ocazii.

prilejuri, 
pînă și

^Puncte
vedere

PLOPENI, 14 (prin telefon), 
continuarea pregătirilor 

pentru meciul de la Brno, . cu 
prima echipă a Cehoslovaciei, 
lotul nostru reprezentativ a 
susținut miercuri, la Plo
peni. un meci test cu divizio
nara B din localitate. Metalul.

Selecționabilii au început 
jocul în următorul „11“ : Cris
tian — Lică, Ștefănescu. Sa- 
meș, Munteanu II — Țicleanu, 
Boloni, Cîmpeanu n — FL 
Grigore, A. Ionescu. M. Rădu
canu. Cum se vede, încercări 
premeditate de noi formule în 
liniile mijlocașilor și înainta
șilor, precum și în comparti
mentul apărării imediate, unde 
— în locul lui Tilihoi, deve
nit indisponibil — a fost in
trodus Lică. Repetînd, se pare, 
o lecție pentru Brno, lotul re-

prezentativ a acționat pe par
cursul primei jumătăți de par
tidă cu oarecare prudență în- 
cercînd să relanseze jocul, 
să-i dea cursivitate din ultima 
linie. însă a greșit destul de 
des la capitolul „pasă deci
sivă".

La reluare, antrenorii lotu
lui au efectuat cîteva modifi
cări, după cum urmează : Ior- 
dache, Al. Nicolae, Bălăci, Că
mătarii și Crișan i-au înlocuit 
pe Cristian. Munteanu II. Cîm- 
peanu IL A. Ionescu și 
Răducanu Din min. 70 A. 
nescu a reintrat în teren, 
trucit Cămătaru a făcut o 
tindere musculară. Selecționa- 
bilii au acționat mai ofensiv 
in această repriză, dar, ca și 
în prima parte, s-au dovedit 
confuzi în preajma porții ad-

verse. (Această sterilitate este 
explicabilă mai puțin prin te
renul alunecos 
printr-o evidentă cădere 
că). ‘ . ___________ ,
Cămătaru, FL Grigore. Crișan. 
Boloni și AL Nicolae au șutat

de 
abil 
An- 

folosit 
următoarea echipă : Andrei — 
Gruber, Negoescu. Bobe, Toma 
— Lazăr. Trache. Rob — Flo- 
rea. Eparu. Manolache. în re
priza secundă au mai fost fo
losiți Dobrescu. Constantin, 
Mocanu, Istrătescu și Popa, ul
timii doi de la Petrolul Plo
iești.

Gheorghe NICOLAESCU

eoaldă din 
ri — cum 

Pîrvu — 
data ..

Iul Bucu- 
ăți-Tfe ta- 
merală nr. 
acestea. O 
(prof. Ma- 

deosebită 
promovarea 
iasele mici, 
de această 
, însă, mult 
â și școlile 
și 129, toa- 
mai exact 
. Sftit uni
ți tot mai 
gimnastică 

— lucru 
manifestă 
pentru co
lor spre, 

acolo unde 
de școală, 

rare — și 
vedit nu o 

opreliști...
u STAMA
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CLASAMENTELE AU CUVÎNTUL
• Unde a pierdut Steaua ? • A. S. A. și contraatacul lui Fazekaș
• Echipe care marchează mai puțin de un

Ca întotdeauna, clasamentele acasă și în deplasare sint 
de sugestii. Motiv pentru care, In această scurtă pauză de 
pionat, vi le punem față In față.

ACASĂ
I. UNIV. CRAIOVA

ri
«.
7.
8.
9.

10.
II.
12.
12.
14.
ÎS.
16.
17.
ÎS.

I
I
I

„Poli" tați
F.C. 3aia Mare 
F.C. Argeș
F.C. Olt 
Chimia
„Poli“ Timișoara 
A.S.A.
Steaua .
S.C. Bacâu 
F»C.M. Galați 
Sportul stud. 
Dinamo *
C.S. Tîrgoviște 
Jiul
„U- Cluj-Nap. 
Olimpia
Gloria

pline 
cam-

DEPLASARE

16 U 2 0 50- 6 36 1. STEAUA 16 3 3 6 19-24 13
14 1 1 33-10 29 1. Univ. Craiova 16 3 7 6 14-22 13

1? 13 2 1 39«13 28 3. Sportul stod. 16 4 4 • 12-20.12
16 12 3 1 33- 9 27 4. Dinamo 16 4 3 9 14-21 11
16 13 1 2 33-11 27 5. F.C Argeș 16 4 3 9 17-27 11
16 13 1 2 32-12 27 6. WU- Chij-Napoca 16 3 3 10 12-26 9
16 13 0 3 32- 8 26 7. Jiul 16 3 3 10 7-30 9
16 11 4 1 31-15 26 8.-9. S.C 'Bocâu 16 2 4 10 15-36 8
16 10 3 1 50-18 25 Olimpia 16 2 4 10 11-32 0
16 9 7 0 24-10 25 10. F.C Baia Mare 16 3 1 12 14-36 7
16 10 4 2 27-15 24 11. CS. Tîrgovișt® 16 2 2 12 10-35 6
16 11 1 4 31-12 23 12. F.C.M. Galati 16 1 4 11 16-41 6
16 • 5 2 33-14 23 13. Polk Timișoara 16 1 3 12 13-37 1
16 9 S 2 31-14 23 14. Chimia 16 1 3 12 8-35 3
16 9 5 2 17- 6 23 13-16. A^JV. M 1 1 14 7-30 3
16 10 1 5 27-12 21 Poli, lași 16 1 1 14 0-31 1
16 1 4 4 21-13 20 17. F.C Olt 16 0 3 13 11-37 3
16 4 3 7 14-18 13 10. Gloria 16 0 2 14 0-38 2

• Prima este »-

baza a fost 
acest an și 

(amenajări 
ă, reparații 

unor 
rupte ș-a.). 

dă însă că 
ea ce este 
ju torul res- 
bun gospo- 

feir.e-'^a
Pentru pu- 
>azei de pe 
este nevoie, 
iul Comite- 
ectorului 2.
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I
I
I
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ORTIVE 
iC .
necesar, ara 

e bazele de 
duri, să e- 
ie spațiul 
portlve sau 
e gimnast i- 
etcn pentru 
repții (cele 
ilețti și Tei 
plexul »tu- 
ar.dul Cer- 
recție nu 
-’"-â o preo- 
1 Ixvor nu

- fi ne
meșe din 
la Dumi- 

pi de volei 
la ștrandul 

de tenis

fixe, 
nghii,

para
ta 

au mese de 
existe pre-
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constatare
ceea că echipele bucureștene 
au poziții foarte slabe în cla
samentul pe teren propriu. Ast
fel, Steaua se află abia pe locul 
9, cu nu mai puțin de șapte 
puncte pierdute, urmată de 
Sportul studențesc (locul 12) și 
Dinamo (locul 13) cu cite 9 
puncte irosite. Care să fie ex
plicația faptului că nu mai pu
țin de opt 
acumulează
Steaua pe teren propriu, iar 
Dlnamo și Sportul studențesc 
realizează
F.C.M.
luptă pentru evitarea retrogra
dării chiar și in aceste ultime 
două etape 7 Această situație 
paradoxală este’ o notă bună 
pentru arena bucureșteană, tn 
care oaspeții se simt mult mai 
dezinvoiți decît aiurea. Se poate 
afirma, de asemenea, că și ar
bitrajele par influențate, într-o 
anumită măsură, de atitudinea

echipe provinciale 
mai mult decît

mai 
Galați,

puțin decît 
echipă care

spectatoruluia
care iși împarte

mai degajată 
bucureștean, 
simpatiile In mai multe direcții.

• Confruntarea celor două 
clasamente pune într-o lumină 
nefavorabilă atacurile unor echi
pe în deplasare. Este vorba în 
primul rînd de Jiul, A.S.A., 
Chimia, Politehnica Iași șl, 
bineînțeles, Gloria, toate credi
tate cu numai un gol .in două 
meciuri sau chiar mai puțin, 
în acest sens surprinde declinul 
ofensiv al mureșenilor conside
rați pînă ieri maeștri ai con
traatacului. Cu numai 7 goluri 
în 16 meciuri, sterilitatea echi-

gol In 180 de minute
pel hri Boloni alimentează 
ideea că cedarea lui Fazekas a 
fost realmente o greșeală.

• Duelul Universitatea Cra
iova—Steaua, ca și rezolvat 
înainte de penultima etapă, ca
pătă o explicație suficientă în 
această confruntare de clasa
mente. în timp ce Universita
tea Craiova n-a „Iertat" aproa
pe nimic, tnregistrînd doar 
două puncte pierdute, Steaua a 
cedat pe teren propriu, așa cum 
se vede, nu mai puțin de 7, a- 
dică un plus care a dus la 
pierderea titlului. Să arătăm, în 
legătură cu aceasta, că Steaua 
nu se poate prevala doar de 
ideea că pe terenurile bucu- 
reștene avantajul terenului este 
mult mal puțin... productiv. Să 
ne amintim de acel 4—4 cu 
S.C Bacău și chiar de acel 
2—2 cu F.C.M. Galați, care sînt 
mai curînd o probă de superfi
cialitate din partea echipei care 
a învins Craiova cu 4—0.

• Să mai notăm că echipa 
cea mai „echilibrată" pare a G 
S.C. Bacău, care ocupă locul 
10 în clasamentul pe teren pro
priu și 8—9 în cel al jocurilor 
din deplasare. Această situație 
pledează mai curînd pentru o 
stereotipie tactică de pe urma 
căreia au suferit mai ales su
porterii băcăuani ai echipei, care 
au asistat’ la destule meciuri 
fără victorie...

SPORTUL STUDENIESC A CUCERIT CUPA BALCANIGi
(Urmare din pag. 1)

CIND VA DEVENI CAMPIONATUL 
UN STIMULATOR
întotdeauna, în perioada 

de pregătire a unui joc ■ in
ternațional, așa cum este 
cazul meciului de duminică, 
cu puternica echipă a Ceho
slovaciei, se pune problema 
„adunării forțelor", a mo
bilizării energiilor. Cu alte 
cuvinte, este nevoie întot
deauna de o campanie spe
cială, mai ales după o eta
pă de campionat în care 
echipele fruntașe, furnizoa
re de internaționali (Uni
versitatea Craiova și Stea
ua), au LÎNCEZIT pe te
ren, . Irosind 90 de minute 
de Joc.

Campionatul nostru oferă 
deseori asemenea 
punînd la îndoială 
ideea că el repre
zintă prinăpalul 
mijloc de călire a 
unei echipe națio
nale.

Am mai dezbă
tut deseori ideea 
la campionatul 
ehipele joacă 
văret cam 
din cele 34 de etape. Aceas
tă cifră este (și ea) dimi
nuată uneori de jocurile 
lipsite de viață, de acele 
remize fără luptă, așa cum 
se tatimplă uneori în cam
pionatele de șah, cind ju
cătorii lși string mina după 
10 sau 11 mutări, ca nu 
cumva să piardă filmul...

Probabil că și de astă 
dată „tricolorii" vor încerca 
să^ compenseze acalmia pe 
care tot ei o instaurează în 
campionat și să refacă In 
cîteva zile un spirit deseori 
absent In jocurile etapelor.

Capacitatea de luptă este 
o problemă de zi cu zi, o 
problemă 
nuu, de 
tă. Iată, 
cent ne 
multe 
engleză Arsenal, la capătul 
unui sezon de-a dreptul 
extenuant, n-a slăbit nici 
o clipă tensiunea jocului. 
Deși avea în perspectivă 
finala cu Valencia (după 
meciuri dificile în Cupa cu
pelor), deși se afla printre

*■

fruntașele Ligii engleze (în 
cadrul unui campionat în 
care se joacă 42 de etape, 
dintre care cel puțin 30 pe 
noroi), Arsenal s-a bătut, 
riscînd poziția în campio
nat și chiar finala Cupei 
cupelor, pentru a ajunge în 
finala Cupei Angliei. Me
morabile vor rămîne, chiar 
și în Anglia, cele patru 
meciuri consecutive susținu
te cu Liverpool în semifi
nala Cupei Angliei. Patru 
meciuri în care ..tunarii" au 
aruncat totul în luptă, fără 
nici un calcul, fără mena
jamente, înfruntînd bărbă- 
tește ideea că cele patru 
șocuri cu mașina Liverpool- 
ului le

că
nostru e- 
cu ade- 

o jumătate

de efort eontl- 
dăruire permanen
tul exemplu re- 

scutește de prea 
comentarii. Echipa

vor diminua șan
sele de victorie în 
finala cu 
Ham United.

Multe din 
pele noastre 
par dispuse 
răspundă solicită

rilor sezonului de fotbal, 
cultivînd deseori mena
jarea pe anumite perioa
de, In cadrul . unor 
minici dinainte stabilite 
chiar pe parcursul unui 
pe care-1 consideră 
seori rezolvat în 20—30 
minute. Toate aceste încer
cări de menajare se întorc 
ca un bumerang împotriva 
echipelor care refuză să ad
mită bătrînul principiu va
labil și în fotbal: cu rit 
sapi mai adine, cu atit iese 
apă mai multă. Așa se face 
că asistăm deseori la etape 
de relache, ca aceea de du
minica trecută, etape care 
subminează capacitatea de 
luptă a jucătorilor și în
crederea spectatorilor. După 
care e .nevoie de un efort 
special, mereu special, ast
fel îneît învinșii lui Grea
ca sau Isaia, ea și semi- 
învinșii lui Petre sau Șoa
rece să-i poată înfrunta pe 
Masny sau Nehoda.

Ce trebuie făcut pentru 
ca și campionatul nostru să 
devină un stimulator de e- 
nergie ? Iată o problemă 
care merită discutată.

loan CHIR1LA

West

echi- 
nu 
să

du- 
sau 
loc 
de- 
de

Ieri, la Pemik BULGARIA - ROMÂNIA
(echipe de tineret) 1-0 (0-0)

Ieri, pe ’ stadionul din Pemik. 
s-a disputat totilnirea amicală 
de fotbal dintre reprezentati
vele de tineret ale Bulgariei și 
României. Echipa gazdă a clș- 
tigat ta limită, scor 1—0, prin 
golul marcat de extrema stin
gă V. Vasilev (min 65). Este a 
doua partidă de verificare pe ,VasilevJ
care tinerii noștri fotbaliști o 
pierd în acest sezon, după ce 
ta începutul lunii aprilie în
registraseră același scor, tot In 

In fața selecționatei 
R. D. Germane. Ca 
echipa noastră s-a 

exactitate multă vre- 
atacat cind a intrat

în posesia mingii, fără să poa- • 
tă finaliza Insă cu succes.

La fluierul arbitrului local 
J. Jejov s-au aliniat formațiifej

BULGARIA: Donev — Be- 
rinski, Marinov, P. Vasilev.’ 
Balevski — Doicev, Valkov.’ 
Toskov — Pacev, Arghirov. V.'

ROMÂNIA : Boldici — An- : 
dredeuți, Solomon, Badea.’ i 
Mincu — Pop, Gcolgău, Boze- 

■șan — Suciu, Terheș, Ciobanu.’ 
Fotbaliștii noștri se întorc 

astăzi, la București, urmînd ca 
mîine să plece spre Perugia. î 
pentru un nou meci, în com- i 
panta echipei cu același nume 
din campionatul italian.

raru — Tănăsescu, Cazan, Gri- 
gore, Cățoi — Șerbănică, O. 
Ionescu, Iorgulescu — Stroe 
(M. Marian), M. Sandu, Chl- 
haia.

N.K. RIJEKA : Radnici — 
Monetici, Makin, Jerolimov, 
Sugar — Juridci, Grecian (Le- 
kiei), Radovici — Mijac (Ml- 
lenkovlci), Ruzid, Tomici.

țlat jocul omogen al echipei 
Sportul studențesc. Acțianlnd 
toarte precis, cu o bună circu
lație a balonului, fotbaliștii ro
mâni au reușit să infirme pro
nosticurile, care o instalaseră 
ca favorită pe N.K. Rijeka și 
să obțină un rezultat de egali
tate cu dare a intrat în pose
sia trofeului balcanic. Scorul a 
fost deschis de gazde, prin 
TOMICI (min. 33). Golul ata
cantului de La Rijeka a fost 
urmarea unei perioade de do
minare a gazdelor după ce 
prima parte a reprizei fusese 
echilibrată. După pauză, Spor
tul studențesc a jucat cu mult 
aplomb, a echilibrat situația 
și, în min. 66, a egalat prin 
M. SANDU care a șutat pu
ternic din afara careului.

Arbitrul Sefcet Kasli (Alba
nia) a —— —Llr—- -
SPORTUL’ STUDENȚESC: Mo-

deplasare, 
similare a 
șl atunci, 
apărat cu 
me și a

ȘTIRIȘTIRI
0 F.C. BAIA MARE A PLECAT 

IN U.R.S.S. Divizionara _A“ F.C. 
Baia Mare efectuează în aceste 
zile un ‘turneu în Uniunea So
vietică, la invitația clubului Iva- 
no Frankovsk. Fotbaliștii băimă- 
reni urmează să susțină două me
ciuri, primul ca echipa din Iva
novo Frankovsk, al doilea cu o 
formație bot din această locall- _ . -----

• •• • ••

tate. F.C. Baia Mare revine 
țară luni 19 mai.
• ASTAZI, la brașov. 

cadrul campionatului Diviziei
în 

___________ ...__________________ B, 
seria I» se va disputa ps Stadio
nul Tineretului, de la ora 18, 
partida* dintre F.C.M. Brașov, și 
Delta Tulcea, meci contînd pen
tru etapși a 30-a. Meciul va fi 
condus de M. Salomir (CluJ-Na- 
poca).

condus echipele :

înaintea ultimelor 180 de minute

DIVIZIA „A“ ÎN CÎTEVA DATE STATISTICE
■DOBR1N Și D. GEORGESCU - 
FATA IN FAȚA CU DOUĂ CI
FRE: 400 Șl, RESPECTIV, 200

In clasam catul prezențelor în 
Divizia A, plteșteanul Dobrin s-a 
distanțat de principalul său ur
măritor, steUstuS Vlgu, apropiin-

T NUMERELE PREFERATE?
to-Prono- 
t dispozi- 
ă 17 mai

TMcrnrA sfsculX
PROmOEXPRES

OLIMPICmvU!lmaa
,ET — O 

DE A 
lutoturis-
• 50.000, 

i etc. • 
:urile O-

Moscova 
irmană.
EAZA 
CU U
ITJMERE! 
si varian- 
toate ex-

excursii la 
JOCURILE OLIMPICE 

; de la MOSCOVA '80 
excursii in R.0.Germona

1 PRILEJUL DE A VA NUMĂRĂ PRIN- 
ÎȘTIGATORI ! Consultați prospectul tragerii 
i vreme biletele 1

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CINE l| va urma

EXEMPLUL ?
• La concxrsul Pronosport 
duminică II 'mai 1980, un singur 
participant — Ștefan Iorga din 
București — a reușit să indice 
pronosticuri exacte la toate par
tidele. Jucînd o combinație de 
două „triple" și patru „duble" 
(144 variante), achitată în cotă 
de 25 1a sută, ei a obținut un 
autoturism „Dacia 1300“ la ca
tegoria .1 și o suită de elștiguri 
la celelalte categorii. De remarcat» 
că pentru concursul următor s-a 
reportat suma de 1*29.539 lei la 
categoria I ! Așadar, perspective 
dintre cele mai frumoase pentru 
participautii la nu mai puțin a- 
tractivul concurs de duminică 18 
mai a.c., cărora le oferim — ca 
sursă suplimentară de inspirație 
— pronosticurile făcute de Adrian 
Vasiliu, redactor La ziarul 
„Sportul" :

1. Cehoslovacia — România 1 ; 
2. Nitramonia — I.C.I.M. Bra
șov 1 ; 3. Petrolul — Progresul-V. 
1, 2 ; 4. Rapid — Met. Plopeni
1 ; 5. F.C.M. Giurgiu — Mec.

de

Fină 1, X ; Min. Cavnic — 
U.T. Arad 1 ; 7. Aurul Brad — 
F.C. Bihor 1 ; I. Min. Anina — 
Gloria B-ța 1, X, î ; I. Lecce — 
Lanerossi X ; 10. Monza — Cesena 
1 ; 1L Samtoenedettese — Samp- 
cioria X ; 12. Spăl — Atalanta 
1, 2 ; 13. Ternari a — Taranto 1, X.

Ap JUCAT LA LOTO »
Agențiile Loto-Pronospor^________ w v4 

mal stau la dispoziție doar astăzi 
pentru a vă elibera bilete cu nu
merele preferate ' 
bișnultă Loto de 
1930. Nu pierdeți 
vă număra mtlne 
clștlgători 1

NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA 
DIN 14 MAI

Extragerea
25 42.

Extragerea
6 36 14.

FOND TOTAL DE
GURI : 974.755 lei din 
83.762 lei. REPORT LA CATE
GORIA 1

la tragerea o- 
mline, 16 mai 
prilejul de a 
printre marii

LA
PRONOEXPRES 

1980 
I : 27 7 1 29

a II-a : 3 40 33

CÎȘTI-
care

du-se toarte mult de Invidiata 
cifră de 400 de meciuri jucate in 
primul eșalon. Dar iată cum se 
prezintă acest clasament : DO
BRIN 388, Vigu 371, Cornel Dina 
368, Dembrovschl 356, Antonescu 
3%, Adam 364, Domide 342, Ivan 
H 335, R. NunweiUer 332, R. Cîm
peanu 323, Lereter 3Z7, Deleanu 
325, Birău, N. Răducanu șl Anca 
316, I. Jenei 315, Broșovschi 214, 
Dumitru 312, Lucescu 309, M. 
Constantin eseu 307, Sătmăreanu I 
șl Hajnal 306, O. ionescu 304, 
Pescarii 301, N. Naghl șl Bădln 
300 etc.

La rtndul săa, Duda Georgescu 
face ultimii pași în tentativa de 
a atinge cifra de 200 de goluri 
marcate. TI conduce in clasamen
tul absolut al golgeterilor Diviziei 
A eu 189 de puncte, fiind urmat 
de Oblemenco 170, Adam 
Ozon 157. Gh. Constantin 
Dumitrache 145. M. Dridea 
Dobay șl Iordănescu 130, 
125, N. Naghl 118, Ene n 
FL Voinea 115, Bodola 114, __
nescu 107, Dobrin șl Dembrovschl 
106. Ene 1 103, Baratkl șl Bro
șovschi 100. Piteșteanul Radu n 
se află la un pas de a intra șl 
el tn ..grupul 100“, avtnd tn pre
zent 99 de goluri marcate.

„TROFEUL PETSCHOVSCH1*
Odată eu apropierea finalului tn 

Divizia A, o altă Jntrecere lși 
derulează ultimele secvențe din 
actuala ediție. Este vorba de tra
diționala „dispută de la distanță" 
a spectatorilor, angajați tntr-un 
pasionant duel pentru cucerirea 
„Trofeului Petsehovschl", decer-

nat anual de ziarul nostru celui 
mai sportiv public. lată cum se 
prezintă acest clasament înain
tea ultimelor două etape :

L Bacău 9,50 ; 2. Slatina 9,37 5 
3. Baia Mare 9,31 ; 4—5. Buzău șl 
Cluj-Napoca 9,18 ; 6. Craiova 9,12; 
7. Timișoara 9,06 ; 8. Galați 8,93 J 
9-10. Petroșani șl Satu Mare 8,81; 
ÎL lași 8,75 ; 12. Tîrgoviște 8,62 ; 
13. Tg. Mureș 8,56 ; 14. București 
8,47 ; 15. Pitești 8,37 ; 16. Rm.
Vîlcea 8,18.

CINE VA MARCA GOLUL
24 000 î

i«o,
149,
142, 

Vaczl 
vis, 

I. Io-

lată o întrebare la care vom a- 
fla răspunsul miercuri 21 mai, 
cind se va disputa etapa a 33-a 
a primului nostru eșalon. Pînă 
tn prezent, în Divizia A s-au 
Înscris 23 991 de goluri. Cine va 
fi autorul golului 24 000 ? Vă rea
mintim -jucătorii care au marcat 
ultimele „golurl-mil" : Nistor — 
20 900, Augustin — 21 000, Roșea — 
22 000, Romiiă n — 23 000.
• In actuala ediție a Diviziei A 

s-au Înscris pînă acum 774 de go
luri : 558 gazdele șl 216 oaspeți.
• Golurile cu numere de jalon 

ale campionatului în curs de des
fășurare au fost marcate de 
Mânu (nr. 1), Cioacă (nr. 100), 
Koller (nr. ZOO), Bărbulescu (nr. 
300), Bolba (nr. 400). lovănescu 
Onr. 500). M. Sandu (nr. 600) 
FI. Grigore (nr., 700).
• Din cele 288 de partide 

pătate în acest campionat, 
au revenit gazdelor, 56 s-au 
cheiat la egalitate, iar în 40

Si
dls-

192 
în- 

_____ ___ _______,__ ___ vic
toria a fost de partea oaspeților.



Simbătă și duminică, la «Tirgoviște TELEX
ROMANIA CUBA POLONIA, SUCCESE ALE CAIAOSTILOR
LA GIMNASTICA MASCULINA

Iată, a venit și rindul gim- 
naștilor să debuteze în meciu
rile internaționale inter-țări, 
intilniri menite să verifice po
tențialul și nivelul tehnic a- 
tins de candidații noștri olim
pici în vederea apropiatei con
fruntări. într-adevăr, simbătă 
și duminică are loc la Tîrgo- 
viște, un important triunghiu
lar de gimnastică masculină, 
care angrenează echipele re
prezentative ale României, Cu
bei și Poloniei. Programat cu 
două luni înaintea Jocurilor 
Olimpice de la Moscova, acest 
concurs reprezintă un impor
tant test pentru tehnicienii și 
antrenorii care pregătesc cele 
trei reprezentative.

Lotul rtbstru s-a antrenat 
ta ultimele zile la Tirgoviște, 
sub conducerea unui colectiv 
alcătuit din Adrian Stoica, an
trenor coordonator, Gheorghe 
Condovici, Vasile Coșariu și 
Iosif Hidl, punîndu-se un ae-

cent deosebit pe repetarea 
exercițiilor integrale care vor 
fi prezentate în viitoarele în
treceri oficiale și pe realizarea 
acelui automatism atît de ne
cesar In marile concursuri. 
Dan Grecu, Kurt Szilier, 
relian Georgescu, 
Bucuroiu, Sorin Cepoi. 
Oprescu, Radu Branca 
briei Popescu s-au 
bine Ia condițiile de 
s-au dovedit receptivi *la 
drumările specialiștilor și 
motive să se spere că ei 
lua un start bun.

Gimnaștii cubanezi sînt 
marți seară in țară, iar 
miercuri la Tirgoviște, 
nîndu-se împreună cu 
tivii români. Echipa 
și-a anunțat sosirea pentru azi 
după-amiază.

Simbătă. de la ora 17, sînt 
programate exercițiile impuse, 
iar duminică dimineață, de la 
ora 10,. cele liber alese.

Au- 
Romulus 

Nîcolae 
și Ga- 
adaptat 

lucru, 
ta

stat 
vor

de 
de 

antre- 
spor— 

Poloniei

CONCURSUL DE PENTATLON MODERN DE LA BUDAPESTA

SI CANOlSTiLOR
BAMBERG

Caiaciștii și canoiștii români 
au obținut 9 victorii la Regata 
internațională Amsterdam prin 
Vasile ~~ ............................—
m), 
Maria 
beanu 
biev (CI — 
zaichin (C 1 
zaichin — Petre 
— 1000 m), Dobre. Nenciu — 
Toma Simionov (C 2 — 500 m) 
și echipajul de caiac 4-^500 m 
(Diba. Zafiu, Giura. Dimofte).

★
La Regata Bamberg, toate 

probele de caiac au fost ciști- 
gate de sportivii români : Ion 
Bîrlădeanu (K 1—500 și 1000

Diba (K 1—500 și 1000
Maria
Ștefan
(K 2

Ștefan (K 1 F), 
Elisabeta Bă- 

Lipat Vara- 
m), Ivan Pat- 
1000 m), Pat- 
Capusta (C 2

F).
500

LA AMSTERDAM,
SI LINZ

m), Agafia Buhaev (K 1 
Buhaev — Adriana Tarasov 
(K 2 F), Buhaev — Tarasov — 
Nastasia Buri — Tecla Borcă- 
nea (K 4 F), Policarp Malihin
— Beniamin Borbandi (K 2 —
500 m), Anghel Coman — Ma
rian Dineu (K 2 — 1000 m), 
Bîrlădeanu — Eșeanu — Bor
bandi — Malihin (K 4 — 500
m), Susoi — Pamacai — Ște
fan — Eșeanu (K 4 — 1000 m).

★
La Linz, Ion Geantă 

gat proba de caiac 
1 000 m, iar echipajul
— Marian Ciobanu — 
Ticu 
de caiac 4

F),

a cîști- 
simplu 
Geantă 
Nîcolae 

Stefan Popa pe cele 
500 și 1000 m.

Azi, ia Viena

ÎNCEP CAMPIONATELE EUROPENE DE JUDO
BUDAPESTA, 14 (Agerpres).

Proba de tir din cadrul con
cursului de pentatlon modern 
de la Budapesta a fost cîști- 
gatâ de vest-germanul Sta- 

• mann cu 1.132 p. ta clasa-

mentul general pe primul loc 
a trecut cehoslovacul Adam cu 
3 065 p. urmat de Benonov 
(U.R.S.S.) — 3 037 p și Dumi
tre Spîrlea (România) — 
3035 p.

La Viena, pe două tatami. 
Încep astăzi Campionatele eu
ropene de judo, ta prima zi a 
competiției 
vor disputa 
tivii de la 
semigrea și 
programate

„MOSCOVA AȘTEAPTA OLIMPIADA"
MOSCOVA. (Agerpres). Re

cent a ieșit de sub tipar car
tea „Moscova așteaptă Olimpia
da", care cuprinde comentarii 
scrise de cunoscuți sportivi so
vietici, Intre care campionii o- 
limpicl Vaier! Brumei, Lev Ia- 
șin. Aleksandr Berkutov. Car
tea este bogat Ilustrată cu nu
meroase fotografii, care pre
zintă Imagini panoramice din 
capitala Uniunii Sovietice, ale 
construcțiilor sportive, monu
mente de arhitectură rusă, ta
blouri din galeriile Tretiakov fi 
din alte muzee, ansambluri ar
hitectonice etc-

tism (430). Regata olimpici de 
yachting, care se va desfășura 
la Tallin, si competiția de scri
mă vor fi arbitrate de 250 de 
oficiali, peste IM vor fi pre
zent! la tir ți lupte, iar circa 
150 de arbitri vor conduce în
trecerile de box, canotaj ft ea- 
tac-canoe.

continentale Lșl 
tatiietacea spor- 

categoriile mari — 
grea. Vineri sînt 

___ _ întrecerile la cate
goriile semimijlocie și mijlo
cie, simbătă la semiușoară și 
ușoară, iar duminică la super
ușoară și open.

Programate cu puțin timp 
înaintea Jocurilor Olimpice de 
la Moscova, aceste campiona
te europene stat așteptate as 
deosebit interes. Așa se expli
că șt faptul că toate cele 33 
de țări afiliate la Uniunea eu
ropeană de judo și-au anun
țat participarea. Din țara noas
tră au fost înscriși pe foile

de concurs Arpad Szabo (cat. 
superușoară), Constantin Nicu- 
lae (semiușoară), Nîcolae Vlad 
(ușoară), Mircea Frăției (semi- 
mijlocie). Ștefan Toma (mijlo
cie), Daniel Radu (semigrea) 
și Mihai Cioc (grea și open). 
Printre arbitrii internaționali 
selecțonați la recentul • con
gres al U.E.J. pentru C.E. de 
la Viena se numără și
Mihai Platon.

★

Potrivit datelor furnizate de 
comitetul de organizare, între
cerile Jocurilor Olimpice de la 
Moscova vor fi conduse de un 
număr de 1 400 de arbitri, din
tre care 1000 străini și 400 
sovietici. Arbitrii cel ma! nu
meroși (inclusiv cei ajutători) 
vor oficia Ia Întrecerile de atle-

La concursul international de tenis de masa de ia iw

JUNIORII NOȘTRI AU OBȚINUT 
REZULTATE FRUMOASE

ATRACTIVE SEMIFINALE FEMININE IN TURNEUL 
INTERNATIONAL DE TENIS DE LA BRAȘOV

In meci vedetă campioanele României (Lucia Romanov)
si Japoniei (Naoko Sato)

(prin
unor

ori peste 8—10

BRAȘOV, 14 
— In condițiile 
turi de puține 
grade și printre rafale inter
mitente de ploaie, au conti
nuat partidele turneului inter
național de tenis dotat ca 
„Cupa Dinamo Brașov". Intr-o 
organizare fără cusur, asigura
tă de clubul gazdă, programul 
de miercuri a oferit meciuri 
interesante, cu deosebire pe 
tabloul feminin, care a ajuns 
pînă în faza semifinalelor. Du
pă primul tur. rămăseseră 
cursă doar 6 jucătoare 
ce. iar al doilea tur a 
mai sever, promovarea 
nînd-o doar Lucia și 
Romanov și Florența 
Cele mai dificile adversare 
așa cum era de așteptat 
s-au dovedit tenismanele 
R. P. Chineză, extrem de 
demînatice și stăruitoare 
joc. în sferturi de finală, 
campioana României Lucia 
Romanov a întrecut-o în două 
seturi pe Li Xin Yi, dar me
ciul a plăcut, pentru că bucu- 
reșteanca a pasat decisiv, ori 
de cite ori a fost atacată la 
fileu : 6—2. 6—4. în celelalte 
sferturj î Florența Mihai — 
Wan Ping 6—4. 6—2 ; Maria 
Romanov — Hu Na' 7—6. 6—3; 
Naoko Sato (Jap.) — Sun Jing 
Huan (R.P. Chineză) 6—3. 2—6, 
6—3. Astfel în semifinalele 
de joi dimineață (de la orele 
8.30) se întîlnesc: L. Roma-

telefon), 
tempera-

ta 
român- 
triat și 

obți- 
Maria 
Mihai.

din 
ta
ta

ATLETISM e La Phiiadelphla, 
americanul Stanley Floyd a par
curs MM m în 10,24, iar Carl Lewis 
a cîștigat la lungime cu 7,79 m.

baschet • La Geneva, au 
continuat meciurile turneului pre- 
ollmpic masculin: Italia —Franța 
110—34 ; Israel — Suedia 69—62 ; 
Cehoslovacia — spania 70—68 ; 

R. F. Germania — Polonia 77—74. 
în clasament conduce Italia cu

5 P. 
da

6 p urmată de Spania
PENTATLON • Concursul — 

la Helsinki a fost cîștigat de fin
landezul Pekka Șantan en cu 5 25* 
P.

ȘAH • La Zamardi (Ungaria) 
în turneul rezervat maeștrilor, 
după 13 runde, pe primul loc al 
clasamentului a trecut Misia 
(Cehoslovacia), cu 9 p, urmat de 
compatriotul său Lane — B'h p 
(1), .Emil Ungureanu (România) 
81/; p. După 12 runde, în grupa 
marilor maeștri cqnduc Dorfman 
(U.R.S.S.) șl Hausnîr (Cehoslova
cia) — cu cite 7 Ta p, urmați da 
Uhlmann (R. D. Germană) — 
6'/, P (1). Theodor Ghițescu 
(România) și Makropoulos (Gre
cia) — cite 6’/a p.

TENIS DE MASA « La Calcu
la, la campionatele Asiei s-au 
disputat finalele pe echipe. La 
feminin R. P. Chineză — R.P.D. 
Coreeană 3—1. La masculin : R. P. 
Chineză — R.P.D. Coreeană 5—0. 
Selecționata japoniei a ocupat lo
cul 3. „

TENIS • Turneul de la Green
ville (Caroljjia de Sud) a fost 
cîștigat de americanul Bob Luts 
care în finală l-a învins cu 6—L 
6—1 pe compatriotul său Mărita 
Riessen. • Au continuat campio
natele internaționale ale R. F. 
Germania de la Hamburg : vila» 
— Elfer 6—2, 6—4 ; Hodevar (Bra
zilia) — Barazzuttl 7—6, 5—7. 7—SJ 
Smld — Portes 4—6, 6—0, 7—6 5 
Taroczy — Norback 6—3, 6—1 î 
Hutka — Warwick 6—2, 7—5 j
Franulovlci — McNamee 6—2, 
6—4 ; Solomon — McNamara 6—6, 
6—3.

VOLEI ®°în ultima zl a »Tror 
leului iugoslavia" (m) de Ia Za
greb, echipa României (în cars 
au fost utilizați jucătorii de re
zervă) a fost întrecută de Iugo
slavia cu 1—3 (—13, ÎL —7, —11). 
Clasament final : 1. Iugoslavia I 
P, 2. Bulgaria 4 p (6:7), 3. Româ
nia 6 p (5:6), 4. Italia 4 p (4:8).’

NU-I DE AJUNS SA ȘTII TOTUL,

nov — N. Sato și FL Mihai — 
M. Romanov, urmînd ca finala 
să se dispute după amiază. în 
optimi : L. Romanov — L. Să- 
lăjan 6—3, 6—0 ; Li Xiu Yi — 
Kuczinska (PoL) 6—2. 7—6 ;
Sato (Jap.) — Fagyas (Ung.) 
0—2. 6—3 ; Sun Jing Huan — 
Velceva (Bulg.) 6-0. 6-3 ; M. 
Romanov — M. Hadgiu 6—0, 
6—3; Hu Na — A. Dănilă 
8—3, 6—0 ; Wan Ping — Ran- 
ghelova (Bulg.) 6—1, 6—0; FL 

Sieradzka (PoL) 6—3,Mihai —
5- 0.

Paralel 
turneului 
tablou are 
serie : D. 
Chen. Lin 
Gin (R. P. 
Tr. Marcu, 
(Ung.). Iată 
primul tur : 
ban 6—3,
(Bulg.) — 
Pană — Țiței 7—5. 6-4 : Bîr- 
cu — Tăbăraș 6—3. 7—5 ; Tr. 
Marcu — Niță 6—3. 5—7 (de
la 5—21), 6—2 ; Dîrzu — Stă- 
nescu 6—4, 7—6 ; Ștefănescu
— Miciov (Bulg.) 6—3. 6—0 ;
M. Mîrza — Leonte 6—1, 6—4; 
B. Toma — Liu Shu Hua 6—2, 
2—6, 7—5 (!) ; Csepai (Ung.)
— Curcă 4—6, 7—6. 6—1; Vil- 
cloiu — Nlculescu 7—5. 1—6,
6— 0 ; Șovar — Garlinski (Pol.) 
2—6, 7—5, 6—4 ; Li Shu Chen
— Pavel 6—3, 6—1.

Ion GAVRILESCU

se dispută meciurile 
masculin, al 

! următorii
Hărădău.
Shu Hua,

. Chineză), 
A Dîrzu, 

și rezultate 
Hârădâir — Dără-

6—3 : Stamatov 
Nemeș 6—2. 6—2;

cărui 
capi de 

Li Shu 
Ma Ke 

J. Bircu, 
Csepai 

din

care îi pregătesc — Laurențiu 
Gheorghiu și, respectiv, Virgil 
Bălan. După cam ne informează 
antrenorul Gheorghiu, concursul 
a fost de valoare ridicată, la el 
pârtieipînd formații reprezentative 
din Bulgaria, Cehoslovacia, RJ). 
Germană, Polonia, România, Un
garia și Uniunea Sovietică (cu 
mai multe echipe).

Cele mal importante realizări 
ale juniorilor noștri au fost cele 
două locuri n ocupate de echipa 
de fete (învinsă cu greu, la 3—2, 
de prima echipă a țării gazdă) 
și In proba de dublri băieți (1—2 
in finala eu dublul sovietic Po- 
1 ovin ța, Matițîn), Olga Nemeș a 
cîștigat locul m la individual. în 
finală ea a fost Învinsă în trei 
seturi de cunoscuta jucătoare 
cehoslovacă Hrachova, care a e- 
voluat și la recentele europene 
de seniori. Olga Nemeș a avut 
20—19 în setul decisiv, după un 
joc de , .contre" extraordinar, dar 
pkisul de experiență al adversa
rei a hotărît soarta meciului 
„Tița", la cei 11 ani ai săi și^a 
înscris in palmares victorii pre
țioase la junioare de 16—18 ani, 
ca DaniMaviciute (U.R.S.S.), Peli- 
kanova (Cehoslovacia), Bolvari 
(Ungaria) și Stai ev a (Bulgaria), 
din primele reprezentative ale 
țărilor lor, participante la C.E., 
de la Berna. Maria ATboiu a în
vins, la rîndu-1, pe Pelikanova, 
Hrachova șl pe Sidorova (U.R.S.S.).

Echipa de băieți, cu un culoar 
dificil pe tabloul de concurs, a 
ocupat locui V. Mircea NIcorescu 
a obținut victorii prețioase la 
sovietico! Cemîșev și a fost în
vins la Urnită de Rak (Cehoslo
vacia), campion european de ju
niori Meritorie, dar sub posibi
lități, evoluția lui Eugen Flo- 
rescu.

F’oțtpcil
ANGLIA ÎNTRECE ARGENTINA 
Șl R.F. GERMANIA, POLONIA

CU ACELAȘI SCOR : 3-1

Pe stadionul „Wembley" din 
Londra aproape 92 000 de specia- 
torl au asistat la jocul interna
țional amical în care echipa An
gliei a întHnlt formația Argenti
nei, campioană a lumii. Jucînd 
excelent, fotbaliștii englezi au ter
minat învingători cu 3—1 (1—0). 
Cel mai bun jucător englez a 
fost Johnson care a marcat două 
goluri în minutele 42 șl 5L Al 
treilea gol a fost înscris de 
Keegan (min. 69). Oaspeții au re
dus din handicap prin Passarella

IMPDRTANT E SA APLICI TOT CE ȘTII...
La recentul turneu internațional feminin de volei găzduit de 

localitatea Most din Cehoslovacia fi dotat cu „Cupa Eliberării" 
au fost prezente citeva dintre cele mai puternice echipe din 
lume, patru dintre acestea (Cuba, U.R.S.S., R.D. Germană »4 
România) fiind calificate pentru J.O. din vară. Alături de ele, 
alte echipe de certă clasd internațională (Bulgaria, Ungaria, .. , , _ .... . . nos(ru fe(je_

gtnduri. Dar

alte echipe de certă clasă internațională 
Cehoslovacia). Martor ocular a fost ji antrenorul 
ral Vasile Pavel, pe care turneul l-a cam pus pe 
să-t dăm cuvintul...

,,Poate nu atît Inexplica
bila blocare a jucătoarelor 
noastre In meciul cu echipa 
Cehoslovaciei (după ce au 
condus-o cu 2—0 la seturi, 
ratînd însă o victorie absolut 
posibilă șl firească ce le-ar 
- ---------- ■- -•—pe un 

cores- 
reale) 

pluton

fi permis clasarea 
loc — al patrulea — 
punzător valorii lor 
cît desprinderea de ______
a echipelor Cubei șl U.R.S.S. 
m-a pus pe gtnduri. Pentru 
că locul 6 ocupat de repre
zentativa noastră ar putea fi, 
la urma urmei, un joc al în- 
tlmplărll, în timp ce distan
țarea echipelor de vlrf este 
o realitate. M-a Impresionat, 
în primul rînd, această ma
șină perfectă de Jucat volei 
care este campioana mon
dială, Cuba, pe care o soco
tesc cea mal îndreptățită 
candidată la medaliile de 
aur ale J.O. '80. Apoi echipa 
U.R.S.S. Ambele sînt bune la 
toate capitolele șl în toate 
compartimentele. Stat echipe 
omogene, practică un joc în 
forță, în viteză și de mare 
varietate în combinațiile de 
atac, desfășurate pe toată 
lungimea flleulul. De aseme
nea, jucătoarele lor manifes
tă multă siguranță în execu
țiile tehnice de bază (prelua
re, serviciu), corespund exi
gențelor selecției, sînt suple 
șl mobile In apărare, au o 
condiție atletică excelentă șl 
un moral de concurs ridicat. 
Cubanezele le-au întrecut șl

de data aceasta 
grație superiorității __ ____
gabarit și de precizie în exe
cuțiile tehnice. De reținut că 
diferențele față de restul for
mațiilor îl realizează, atît 
Cuba cît șl U.R.S.S., nu nu
mai prin mal buna stăpînlre 
a procedeelor tehnice, d șl 
prin aspectele tactice, aceste 
echipe beneficiind de coordo
natoare de excepție care dau 
o mare varietate și eficacitate 
combinațiilor de atac, dar 
care sînt, în același timp, 
foarte bune la blocaj sau ca 
trăgătoare. Diferența dintre 
ele și trăgătoarele speciali
zate este practic Insesiza
bilă... Am observat la' aceste 
echipe o particularitate dem
nă de luat în considerație : 
folosirea cu precădere a pa
selor întinse pe fileu, la care 

viteză 
„omul 
centru

pe sovietice, 
lor de

se Imprimă mingii 
mare, datorită cărora 
de blocaj" de pe ______
(deci, cel mal bun din linia 
întîl) nu mai are ’practic 
timp să participe eficient la 
blocaj pe extremele flleulul. 
De asemenea, o tehnică foar
te dezvoltată a ...
blocaj (cînd el 
afară...

Nici o noutate _  ,____
concepției de Joc. Toate echi
pele știu totul, numai câ 
unele îl știu mal exact șl 
folosesc tn joc tot ce știu. 
Iar această notă o dau can
titatea și calitatea pregă- 

•țiril...".

atacului din 
este înalt)
în privința

care în minutul 54 a transfor
mat o lovitură de la 11 m.

Arbitrul Brian McGinalay 
(Scoția) a condus formațiile :

ANGLIA : Clemence — Neal
(Cherry min. 77), Watson» Thomp- 

.. son, Sanson, Coppell,LAwilkins, 
Kennedy (Brooking — min. 10), 
Keegan, Johnson, Woodcock :

ARGENTINA: Fillol — Olguin, 
Van Tuvne, Passarella, Taran- 
tini, Banbas (Simon), Gallego, 
Maradona, Santamaria (Diaz), l.u- 
que, Valencia.

•ArPeste 40 000 de spectatori au ur
mărit la Frankfurt pe Main me
ciul internațional amical dintre 
echipele R. F. Germania și Polo-

niel. Fotbaliștii vest-germanl au 
obținut victoria cu 3—1 (2—1) prin 
punctele marcate de Rummenlng- 
ge (min. 6), Allofs (min. 38) șl 
Schuster (min. 57). Pentru oas
peți a înscris Boniek (min. 35).

F.C. VALENCIA A CUCERIT 
CUPA CUPELOR

Aseară, pe stadionul „Heysel" 
din Bruxelles s-a desfășurat fi
nala Cupei cupelor ' ................
tre formațiile F.C.
Arsenal Londra.

După consumarea 
nute de joc, scorul 
Victoria a revenit cu 5—4 echipei 
spaniole. în urma executării lo
viturilor de la 11 m.

Alte amănunte în ziarul de 
mîine.

la fotbal, d±n- 
Valencia ?t


