
In frumosul decor natural de la Ponoarele Mehedinților

CÎNTEC, JOC, DAR §1 SPORT 
LA „SĂRBĂTOAREA FLORILOR DE LILIAC“

O splendidă demonstrație a tinereții, înscrisă sub egida 
Festivalului național „cintarea României" $i & „Daciadei"

Printr-o veche tradiție, locui
torii Mehedințiului se adună, 
cu mic cu mare, in fiecare an, 
în luna mai, la Ponoarcle, pen
tru „Sărbătoarea florii de li
liac". De ce la Ponoarele ? 
Pentru că există acolo, în acest 
loc de confluență • între lanțul 
munților care coboară spre 
Dunăre și marele fluviu, cîte- 
va frumuseți de excepție : mai 
întîi, un pod de piatră, natu
ral, modelat de ape, apoi un 
lac (Zaton), singurul din țară 
de origine carstică, și — punc
tul central de atracție — o pă
dure de liliac, unică și ea prin 
întindere (aproape 30 de hec
tare !) și paletă coloristică : o 
duzină de nuanțe, de la albul 
imaculat la violetul cel mai 
intens. Iar din loc în loc, in 
cuprinsul pădurii — sporind 
interesul vizitatorilor — bos
chete cu lalele negre, arbori 
de cărpiniță și frăsinică.

Duminica trecută un... flu
viu de oameni de toate vîrste- 
le, mehedințeni, dar și de prin 
alte meleaguri, au urcat pe 
„platoul" Peșterii (în fapt, un 
alt punct de atracție al Po- 

noarelor : pe sub platou se în
tinde o peșteră de aproape un 
kilometru, avînd pereți împo
dobiți cu stalactite și stalag
mite de dimensiuni și forme 
diferite), locul de desfășurare 
a manifestărilor cultural-spor
tive organizate cu prilejul 
.Sărbătorii florii de liliac" puse 

sub egida Festivalului național 
„Cintarea României" și a marii 
competiții sportive „Daeiada". 
La actuala ediție, între forma
țiile artistice și sportive pre
zente s-au aflat și cîteva din 
Gorj, nu numai ca o mărturie 
a unor strînse legături, dar și 
ca o evocare a faptului că Tu
dor Vladimirescu, neînfricatul 
revoluționar de la 1821, a cu
noscut și el aceste locuri, le-a 
străbătut cu pandurii săi.

Pe lingă cintec și jocuri 
populare, participanților li s-a 
oferit și un bogat program 
sportiv. In primul rind, prin 
demonstrațiile susținute de fiii 
Ponoarelor. Printre ei, repre-
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Astăzi, etapa a 33-a a Diviziei A de fotbal

LIDERUL, A S. A. Șl C. S. TÎRGOVISTE 
SUSȚIN MECIURI DECISIVE ÎN DEPLASARE

• La Satu Mare, OLIMPIA speră într-o victorie, 
pentru a rămîne in cursă • La Baia Mare, TIRGOVIȘ- 
TENII luptă pentru un punct, iar Condruc ți Mateianu 
— pentru onoare • Pe stadionul Steaua, un meci în 
care ambele echipe vizează, pentru final, „impresia 
artistică" • La Timișoara, ultima speranță a lui Boloni
• La Bacău, două echipe cu „conturile încheiate” •
La Slatina, intre nevoia de puncte a gazdelor și pres
tigiul Cupei Balcanice • La Galați, F.C.M.-ul 
zează un „record de eficacitate" C ‘ ~
NAMO are în vedere, în
• La Rm. Vîlcea, liderul

I vi-
• La București, Dl- 

continuare, Cupa U.E.F.A. 
speră să devină campion 
în minutul 90.

CLASAMENTUL
1. UNIV. CRAIOVA 32 17 9 6 64-23 43
2. Steaua 32 15 10 7 69-42 40
3. F.C. Argeș 32 16 6 10 50-36 38
4. Sportul stud. 32 15 5 12 43-32 35
5. F.C. B. Mare 32 16 3 13 53-49 35
6. Dinamo 32 13 8 11 47-35 34
7. S.C. Bacâu 32 11 11 10 39-46 33
8. Polit lași 32 15 2 15 41-41 32
9. Chimia Rm.V. 32 14 4 14 40-47 32

10. Jiul 32 12 8 12 24-36 32
11. „Poli" Tim. 32 14 3 15 45-45 31
12. „U- Cj.-Nap. 32 13 4 15 39-38 30
13. F.C. Olt 32 13 4 15 44-48 30
14. F.C.M. Galați 32 11 8 13 43-56 30
15. A.S.A. Tg. M. 32 12 5 15 38-45 29
16. C.S. T-viște 32 11 7 14 41-49 29
17. Olimpia S.M. 32 10 8 14 32-45 23
18. Gloria Buxâu 32 4 7 21 22-56 15

La sosirea sportivilor noștri de la C. E. de judo
--------------------- PROGRAMUL ETAPEI ----------------------

PRIMIRE PLINĂ
Ieri după-amiază. in Gara de 

Nord, animație ca întotdeauna. 
Dar, iată că se anunță sosirea 
trenului internațional de la 
Viena. Spre peronul respectiv 
au început să se îndrepte nu
meroși tineri și vîrstnici, mulți 
dintre ei cu frumoase buchete 
de flori. Din capitala Austriei, 
se întorceau cu un prețios bu
chet de medalii sportivii noștri 
care au participat la Campio
natele europene de judo. Pen
tru prima oară în scurta isto
rie a judo-ului din țara noastră, 
un român a cucerit cununa de 
lauri la competiția continentală 
și tocmai la o ediție preolimpi- 
că, la care și-au încercat șan
sele concurenți dintr-un număr 
record de țări : 29 ! Cei veniți 
în întimpinarea sportivilor noș
tri — reprezentanți ai condu
cerii C.N.E.F.S., antrenori, co
legi de cluburi, rude, prieteni 
— le-au făcut o primire calda, 
emoționantă.

...Cu lacrimi de bucurie în 
ochi, inginerul Gheorghe Gujbă. 
venit cu puțin timp în urmă 
de la Făgăraș, și-a îmbrățișat 
îndelung elevii săi de la Nitra- 
moaia, Nicolae Vlad, pe al că
rui piept strălucea medalia de 
aur, șl Mircea Frățică, medaliat 
cu bronz. Dinamoviștii bucu- 
reșteni l-au ridicat de cîteva 
ori în sus, cu brațele, pe co
legul lor Constantul Niculae, 
pentru prima sa medalie de 
bronz.

Toate privirile erau ațintite, 
firește, spre Nicolae Vlad, a-

De Joi pînă sîmDâlă, un important test prcolimpic:

CAIACIȘTI Șl CANOIȘTI DIN 11 ȚĂRI 
LA STARTUL „REGATEI SNAGOV"
După Campionatele balcanice 

desfășurate la sfîrșitul lunii a- 
prilie, Snagovul găzduiește o 
nouă competiție internațională 
de caiac-canoe de anvergură. 
Este vorba de tradiționala 
„Regată Snagov", concurs pres
tigios, care figurează de mulți 
ani în calendarul oficial al 
F ederației Internaționale de 
Caiac-Canoe, și la care au par
ticipat, de-a lungul edițiilor 
disputate pînă acum, numeroa
se vedete ale padelel și pagaei, 
campioni olimpici, mondiali și 
continentali.

Ediția din acest an. pe care 
o vom urmări incepînd de joi 
și pînă sîmbătă, are o impor
tanță deosebită, întrucît este 
programată la mai puțin de 
două luni de startul Jocurilor 
Olimpice de la Moscova. Pen
tru mulți dintre participanți. și 
mai ales pentru fruntașii caia
cului și canoei de la noi, ca și 
pentru tehnicienii care se ocupă 
de pregătirea lotului, „Regata 
Snagov" este un test foarte 
util, o verificare a pregătirilor 
efectuate pînă acum, un punct 
de plecare pentru ultima pe-

DE CĂLDURĂ, EMOȚIONANTĂ

Constantin Niculae, Nicolae Vlad și Mircea Frățică, cu medaliile 
și cupele de la „europene" Foto : Vasile BAGEAC

saltat de ziariști, reporteri de 
la radio și televiziune, fotore
porteri. Blondul făgărașean, 
fără a alege cuvintele, oferea 
primele sale declarații. „A fost 
greu, se înțelege, ca la orice 
mare competiție. Dificil fiecare 
meci pentru că fiecare adversar 
intilnit își dorea victoria. I-am 
învins insă, cum desigur știți, 
pe toți. Mulțumesc din suflet 
primului și actualului meu an
trenor. tovarășul inginer Gheor
ghe Gujbă. Acum trebuie să 
mă pregătesc și mai mu'.t pen- 

rioadâ, decisivă, a pregătirilor 
în vederea participării la Olim
piadă.

Pe adresa federației noastre 
de specialitate au sosit confir
mări de participarea din partea 
unor organizații similare din 
10 țări : Bulgaria, Cehoslovacia, 
Cuba, Danemarca, Franța, Ita - 
lia, Olanda, Polonia, Ungaria și 
Uniunea Sovietică. Sportivii 
oaspeți se vor întrece, alături 
de componenții lotului nostru 
olimpic, de alți sportivi români 
remarcați în debutul actualului 
sezon, în cele 13 probe ale 
programului (pe distanțele de 
500 și 1 000 m) eșalonate în 
trei zile de întreceri, după cum 
urmează : JOI, de la ora 9,30 : 
seriile probei de 500 m ; de la 
ora 12, recalificări la 500 m ; 
după-amiază, de la ora 15 : 
serii în cursele de 1 000 m ; de 
la ora 18.30, recalificări la 1 000 
m ; VINERI : dimineața, de la 
ora 9,30 : semifinale la 500 m ; 
ora 14,30 : FINALELE probelor 
de 500 m ; de la ora 18 : semi
finale la 1 000 m ; SÎMBĂTĂ : 
dimineața, de la ora 9,30 : FI
NALELE probelor de 1000 m. 

tru a mă putea prezenta cit 
mai bine la Jocurile Olimpice 
de la Moscova".

Emoționat cum n-a fpst nici
odată, prof. Anton Muraru, se
cretarul Federației române de

Costin CHIRIAC

(Continuare In duo 2-3)

Eficienta turneelor internaționale de tenis

A CRESCUT ARIA DE SELECȚIE 
PENTRU LOTURILE REPREZENTATIVE
Două competiții internaționa

le de tenis succesive au polari
zat, timp de două săptămîni, 
interesul iubitorilor sportului 
alb din țara noastră. în deasa 
țesătură a turneelor, aproape 
fără întrerupere pe întreg glo
bul, însăși organizarea a două 
concursuri cu participarea unor 
sportivi din 9 țări reprezintă 
un succes care ar trebui să 
încurajeze federația de specia
litate la lărgirea ariei unor a- 
semenea întreceri și popularea 
lor cu valori mereu crescute.

Unele meciuri, in special în 
fazele de virf ale celor două 
turnee internaționale, de o rară 
frumusețe și disputate cu în- 
dîrjire, ne-au dovedit că tenis 
de bună calitate se poate vedea 
și la București, și la Brașov ! 
(Dealtfel, eforturile organizato
rice în cele două localități — 
cu splendide arene centrale de 
tenis — merită toată lauda).

îmbucurător este și faptul că 
la startul celor două competiții 
internaționale au putut fi vă- 
zuți — cu mici excepții — cei 
mai buni jucători români. Pre
zența membrilor echipelor na
ționale (feminină și masculină) 
a ridicat nivelul disputelor și 
a sporit caracterul atrăgător al 
partidelor. Din punctul nostru

Olimpia Satu Mare

F.C. Baia Mare
Steaua

„Poli” Timișoara
S.C. Bacău
F.C. Olt
F.C.M. Galați 
Dinamo

Chimia Rm. Vilcea

Toate partidele vor lacepe la ora 17,15.

FINALELE CAMPIONATELOR DE SCRIMĂ,
VERIFICARE CONCLUDENTA A STADIULUI 

DE PREGĂTIRE PENTRU J.O. •
Odată cu decernarea ultime

lor două titluri individuale de 
campioni naționali (sabie și flo
retă masculin) și desfășurarea 
etapei a Il-a a Diviziilor A și 
B — întrecerile pe echipe se 
vor încheia în toamnă — se 
poate spune că pregătirile lotu
rilor reprezentative de scrimă 
pentru J.O. din această vară au 
intrat în faza decisivă. Această 
corelare dintre principalele com
petiții interne și cea mai pres
tigioasă intrecere internațională 
a anului nu o facem de circum
stanță, ci pe baza disputatelor 

de vedere, ar trebui să mai 
subliniem încă o consecință fe
ricită a acestei împrejurări : în 
condiții de joc, de luptă directă 
pe teren, selecția se face mult 
mai obiectiv, renunțîndu-se la 
jocul steril al ierarhiilor pe 
puncte.

Astfel, am ajuns la subiectul 
observațiilor noastre. Ce forțe 
are tenisul nostru în perspecti
va principalelor competiții mon
diale pe echipe : „Cupa Davis" 
și „Cupa Federației", ca și a 
tradiționalelor întreceri anuale 
(campionatele europene de a- 
matori, Balcaniadele etc.) ?

în rindurile băieților, evi
dent clasa crescîndă a tinăru- 
lui Florin Segărceanu ne dă 
convingerea în alcătuirea unei 
redutabile echipe, întemeiată 
firește. în primul rind, pe va
loarea incontestabilă a lui Uie 
Năstase. încurajator este faptul 
că în ariergardă avem acum cel 
puțin 2—3 jucători pe care se 
poate oricînd conta. Dumitru 
Hărădău — învingător la Bra
șov și finalist la București — 
rămîne jucătorul sigur, cu ca-

Victor BANCiULESCU 
Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. 2—3)

- „U“ Cluj-Napoca
(meci televizat)

- C.S. Tirgoviște
- Politehnica lași 

(stadion Steaua)
- A.S.A. Tg. Mureș
- F.C. Argeș
- Sportul -studențesc
- Gloria Buzău
- Jiul Petroșani

(studion Dinamo)
- Univ. Craiova

și animatelor întreceri din sala 
Floreasca, unde Întregul eșalon 
al performanței a fost prezent, 
cu arme și bagaje (de cunoș
tințe) într-o veritabilă verifica
re a stadiului său de pregătire.

La recentele finale s-a remar
cat tinărul floretist Fernando 
Bucur (Viitorul București, an

trenor Z. Gered).
Și putem spune, ca o primă 
concluzie, că în ceea ce priveș
te lotul reprezentativ — la toate 
cele patru arme — se observă, 
in general, o vădită detașare 
față de ceilalți competitori, 
care nu vine, evident, numai 
dintr-un plus de valoare, ci și 
dintr-un mai mare volum de 
muncă, dintr-o mai judicioasă 
și mai consecventă pregătire 
decit în anii trecuți. Dar ceea 
ce este pozitiv pentru lotul re
prezentativ (convingerea noas
tră este că în urma analizei 
critice pe marginea ultimei edi
ții a C.M., cantitatea și calita
tea sporite ale antrenamentelor 
beneficiază de un aport mult 
mai responsabil al sportivilor) 
subliniază, implicit, că lotul 
rămîne cel mai bun... club din 
țară și că majoritatea secțiilor 
de scrimă prezente în Divizia 
națională se complac în conti
nuare cu mediocritatea sau cu 
falsa iluzie a performanței ba
zată doar pe aportul (sporadic) 
al selecționabililor.

Paul SLAVESCU

(Continuare în pag. 2-3)



La clubul Metalul București

DIALOG DESPRE PERFORMANȚE, DAR Șl DESPRE
OAMENI DESPRE FORMAREA LOR CA CETATENI

Metalul București este un club 
cu nume de rezonanță in spor
tul nostru de performanță. De 
multe decenii, sportivii săi s-au 
numărat printre protagoniștii 
competițiilor interne, au repre
zentat cu cinate țara în confnm- 
tări internaționale, repurtînd suc
cese la J.O., campionate mon
diale, europene și balcanice. In 
prezent, în cele 8 secții ale sale 
— atletism, box, canotaj, fotbal, 
lupte, moto, tir și handbal — ac
tivează 5€0 de sportivi (seniori, 
Juniori, copii), de a căror in
struire se ocupă 11 antrenori în
cadrați cu normă întreagă și 15 
retribuitj cu ora. Mulți dintre 
sportivii clubului au urcat în ul
timii ani treptele afirmării, prin
tre ei numărîndu-se canotoarea 
Valeria Cătescu — medaliată cu 
bronz la C.M. de la Bled, boxe
rul I. Budușan și motociclistul 
Gh. Sora — campioni ai țării. 
Fac parte din loturile reprezen
tative I. Budușan, Valeria Cătes
cu, atleta Tudorița Nedelea, 
luptătorul Gh. Glonț, trăgătorul 
8. Manea, boxerii Gh. Butnaru 
șl I. Crăciun — care în prezent 
își satisfac stagiul militar — cu 
toții crescuți și formați de clu
bul metalurgist.

Fiind vorba de o mare unitate 
sportivă, să vedem oare sînt 
preocupările clubului în formarea 
de sportivl-cetățeni, cu o ’ ’
pregătire sportivă, dar și 
alese însușiri morale, a 
comportare pe terenul de sport 
și în afara lui să se situeze la 
nivelul cerințelor de azi, în spi
ritul codului eticii și echității so
cialiste. Deci, cum se ocupă clu
bul, conducerea lui, antrenorii, 
membrii secțiilor de educația 
sportivilor, de formarea viitori
lor muncitori sau tehnicieni, a 
oamenilor bine pregătiți de care 
societatea noastră are nevoie ? 
Am încercat să aflăm răspunsul 
într-o recentă discuție avută cu 
tovarășul Gheorghe Mirea, cel 
care la 1 august 1®79 a fost in
vestit cu funcția de președinte 
al duhului.
• Așadar, prima 

Cum se desfășoară procesul in
struct! v-educa  tiv la clubul Meta
lul ? • Noi apreciem că ne
aflăm pe un drum bun. Au fost 
destule rămîneri în urmă, care 
au influențat în mod. negativ pro
cesul de instruire, de formare a 
tmor sportivi care să corespundă 
din toate punctele de vedere, nu 
numai al performanței realizate 
pe stadion. Dealtfel, acesta .*  fost 

organele 
înlocui
au gust 

analize, 
se mul-

mele lor de muncă, cum lucrea
ză, cum slnt priviți de colective
le de producție, cum sînt apre- 
ciați. Am constatat că, deși me
ritau, unii sportivi nu primiseră 
o gradație, o treaptă de retribu
ție, de ani de zile. Unor spor
tivi li se cereau performanțe, dar 
ei nu aveau rezolvate 
bleme de viață. Am 
diat măsuri- pe unii, 
aveau locuință, i-am 
căminul clubului, am 
le oferim condiții de 
bune, așa cum ne străduim să 
Ie asigurăm totul pentru a se 
pregăti (mă refer la boxeri. In 
special). Pe unii l-am Indnimat 
să-și termine școala, pe alții să 
se califice tntr-o meserie. N-am 
făcut lucruri spectaculoase. dar 
tot ce am realizat plnă acum este

pro- 
ime- 

nu 
in

unele 
luat 
care 

cazat 
căutat să 
viață mal

• Sportivilor să le cerem 
rezultate, dar să ne

bună 
cu 

căror

întrebare:

S motivul pentru care 
drept au procedat Îs 

rea vechil conduceri, în 
IB79. S-au făcut ample 
B-a constatat că oamenii __ ___
țumeau eu puțin, că își îndreptau 
privirile doar spre rezultatul de 
pe teren, neglljlndu-se serios 
calitatea muncii. Ce ani făcut 
noi 1 In primul rtnd, am extins 
controalele, nu numai din do
rința de a depista lipsurile, ci șl 
de a Îndruma, de a da ajutorul 
necesar în procesul de pregătire 
și în cei educativ; cînd a fost 
cazul am luat șl măsuri, am și 
sancționat, cunoscînd șl rolul 
educativ al sancțiunii. • Care 
este starea de disciplină din rtn- 
dul sportivilor dumneavoastră. 
Aveți oameni cu probleme deose

bite, sportivi-,,cazuri" 7 • In dis
cuțiile cu antrenorii, n-am ne
glijat partea de educație, cetim- 
du-le în permanență să se Inte
reseze de elevii lor șl după ce 
aceștia trec dincolo de poarta 
bazei noastre sportive. Șl au 
început să ne preocupe proble-

(Urmare din pag. 1)

lități de luptător, a cărui hăr
nicie va compensa unele slă
biciuni în momentele ofensive. 
O plăcută surpriză ne-a oferit 
revenirea treptată a lui Andrei 
Dîrzu și ne întrebăm și acum 
de ce, față de excepționalele 
însușiri fizice ale acestui tînăr, 
nu se fac investigațiile știin
țifice necesare pentru a-i în
drepta acele tare care-1 împie
dică pentru moment să devină 
un mare jucător ?

într-un lot lărgit, care poate 
fi util în orice împrejurare 
echipei*  naționale, ar trebui să 
clasăm pe Traian Marca, Lau- 
rențiu Bucur, Jean Bîrcu, Oc
tavian Vîlcioiu, Eduard Pană — 
jucători fie cu multă îndemi- 
nare. fie cu bune calități, dar 
nedesăvîrșiți. Un progres mai 
rapid se așteaptă din partea 
foarte tinerilor Cristinel Ștefă-

TINERII LUPTĂTORI ROMÂNI 
AU PLECAT LA BALCANIADĂ

c

interesăm și cum muncesc 
și trăiesc • De ce a avut 
M. Dobre o pauză de3 luni? 
• C. Cardași uitase
că este... tată • Vrea
echipa de fotbal să
promoveze ?• „Să nu uităm 
că sub culorile clubului
au evoluat Lia Manoliu,
Nicolae Linca, Iod

Voinescu.„"

util șl, mal ales, necesar. • 
Clubul Metalul își desfășoară ac
tivitatea pe lingă marea Între
prindere „23 August", apreciată 
șl respectată In întreaga 
pentru rezultatele doblndite
procesul de producție. Aici lu
crează un mare număr de mun
citori. Cum sînt sportivii dum
neavoastră influențați de spiritul 
muncitoresc al marii întreprin
deri 7 • In primul rtnd, prtn- 
tr-o legătură mai strinsă cu co
lectivele de muncă, sudură pe 
care vrem s-o realizăm din ce 
In ce mai bine. Învățămîntul' po
litico-ideologic, de pildă, ee des
fășoară la clubul întreprinderii, 
ei bune rezultate. X necesar să 
organizăm mal multe întUnlri cu 
oamenii muncii, cu tineretul din 
întreprindere, să le vorbim de 
preocupările noastre, de ajutorul 
pe care-1 așteptăm de la tinerii 
dfn întreprindere, pentru îmbu
nătățirea bazei materiale, amena
jarea unul teren de antrenament, 
de pildă. • Cum ați rezolvat, 
totuși, diferitele cazuri apărute 
printre sportivi 7 • Dtscutinda-le, 
înoercînd. pe toate cine, să-î fa
cem pe sportivi să fie discipli
nați, corecțl, muritori. Cînd a 
fost cazul, am kxat șl măsuri. 
M. Dobre, un talentat sportiv al 
secției de moto, • fost suspen
dat trei kml pentru Dpsă de se

nescu, Bogdan Toma, Mihai 
Șovar etc.

Aproape ca în flecare primă
vară, am avut posibilitatea să 
trecem în revistă cele mai bune 
valori ale tenisului nostru fe
minin. Acum, Vlrgtnlei Boziei 
1 se alătură cu tot mal multe 
veleități Lucia Romanov, care 
și-a făcut un ta renume in are
na fatemațională și nimeni nu 
s-a mai mirat cînd ea a dștigat 
detașat concursul de la Brașov. 
Pentru completarea unei valo
roase formații feminin» se poa
te conta pe experiența compe- 
tițională indiscutabilă a Floren
ței Mihai și pe cBrzenia tn joc 
a Măriei Romanov. Păcat că 
timlșoreanca Nadia Becherescu 
(învinsă doar de jucătoarea Li 
Xin Yi din R.P. Chineză, fina
listă a turneului de la Bucu
rești) nu și-a putut confirma 
progresul real In care se află, 
dîndu-ne speranțe Intr-un lot 
feminin ceva mai consistent.

riozitate șl manifestări necores
punzătoare la lot. A considerat 
că nu e cazul să ia parte la o 
analiză la federație. I-am dat 
timp de gindire. Cu atletul C. 
Cardași am stat mult de vorbă, 
l-am reamintit obligațiile lui fa
miliale. pe care le cam neglijase, 
Îndatoririle lui ' ' •
Laura Niculau 
nuța Drag emir 
după or sie de__ ______ .. . _
șl dacă ne vor arăta că doresc 
să aibă o comportare corespun
zătoare că slnt hotărtte să obți
nă rezultate bune, atunci vor 
reintra In secțiile noastre. • 
Aveți o secție de box cu tradiție.
In acest sport apar însă uneori 
cazuri mal grave. De curtnd, trei 
boxeri, de la alte cluburi, au 
fost excluși din viața sportivă. 
A fost discutat acest caz in sec
ția dumnevoastră 7 • Da, am 
făcut acest lucru, din dorința de 
a preveni asemenea acte In sec
ția noastră. Dacă munca de edu
cație la box va suferi, dacă 
goana unora după căpătuială nu 
va Înceta, vom lua măsuri severe, 
plnă la excludere. 1 Budusan, 
de pildă, a călcat pe alături des
tul de des. S-a stat de vorbă 
cu el, a fost făcut să înțeleagă 
faptul că unui campion nu 1 se 
poate tolera o comportare ne
corespunzătoare în blocul care 
locuiește. A fost discutat și în 
colectivul de oameni ai muncii 
din oare face parte. • Pentru 
că vorbim de educație, de mo
dul cum unii privesc întrecerea 
sportivă, am vrea să ridicăm o 
problemă destul de delicată: se 
spune că echipa 
de 
să
se 
în

de iată. Atleta 
și canotoarea Le
se vor pregăti, 
producție smgur e

dumnevoastră 
fotbal nu este prea interesată 
promoveze in Divizia A, că 
mulțumește cu un loc călduț 
Divizia B. Care e adevărul ? 
Cînd lucram tn întreprindere 
mie mi-a trecut prin cap o 

Cred că ea nu
Și 
asemenea idee.____ ________ ___
corespunde adevărului.' Poate că 
măsurile care s-au hiat pînă 
acum n-au fost suficiente, dar 
lipsa de disciplină, de dăruire 
de care au dat dovadă Marin Ion 
sau Ion Ion au fost sancționate, 
la un moment dat, cu scoaterea 
lor din lot Nu a existat o con
secvență, căci in secția de fot
bal apele au fost cam tulburi. 
Ele s-au limpezit, Insă, atmosfera 
este acum bună. lată după ple
carea ‘ ‘ '
echipa 
credeau 
plină e 
tronăm 
trebuie_ _____ . _____ ... __
însă prin arbitraje Vădit părtini
toare cum a fost cel prestat de 
constănțeanul Gh. Ispas la re
centul meci de la Slatina, care a 
viciat rezultatul șl a eliminat pe 
nedrept doi dintre jucătorii 
echipei noastre. In ceea ce ne 
privește, ne străduim să elimi
năm carențele din munca noas
tră, să îmbunătățim activitatea 
politlco-ldeologică, să organizăm 
mai bine timpul Hber al sporti
vilor, să le lnsufiăim dorința de 
autodepășire. Cu ajutorul Comi
tetului de partid, al conducerii 
întreprinderii, ne vom strădui să 
formăm adevărați sportivi, cetă
țeni care să se integreze cores
punzător în viața întreprinderii, 
tineri cu care să ne putem mîn- 
dri, pe bună dreptate. Să nu ui
tăm că sub culorile clubului Me
talul au evoluat Lla Manoliu, 
Nicolae Linca, Ion Volncscu, A- 
lexaadru Ene, remarcabili, deo
potrivă, ca sportivi șl ca oameni.

celor doi juicătorl, 
nu s-a prăbușit, cum 
unii. Spiritul de dlsci- 
excelent. Dar ca să in- 

o atmosferă șl mal bună 
să fim șl ajutați. Nu

Constantin ALEXE

începind de joi, Istanbulul 
va fi gazda Campionatelor bal
canice de lupte greco-romane 
și libere, ediția 1980. Este cu
noscut faptul că la această dis
ciplină sportivă întrecerile bal
canice se dispută la nivel de 
echipe de juniori (pînă la 20 
de ani). Cele două formații 
care au făcut deplasarea au 
următoarea componență, în or
dinea celor zece categorii (gre
co-romane) : Marian Ștefan, 
Florin Diaconescu, Doru Spetcu, 
Vasile Tudor, Gheorghe Vasile, 
Sorin Herțea, Petre Ursu. Ilie 
Matei, Ion Hanu, Marin Tofan

(antrenori : Marin Belușica și 
Eugen Hupcă) ; libere : Nicu 
Hîncu, Constantin Ciucioiu, A- 
drian Băloiu, Traian Marinescu, 
Tudor Drăgan, Claudiu Tămă- 
duianu, Arpad Maftei, Aurel 
Panait, Gheorghe Pop, Cîprian 
Ungureanu (antrenori : Petre 
Coman și Alexandru Geantă), 
în concursul 
vor participa 
Sulimovici, Șt. Nicolae 
co-romane, S. Arîeșan, 
hidican, L. Nederu, L. 
FI. Neagu la libere.

Competiția începe joi și se 
încheie duminică.

rezervat copiilor 
și M. Bulf, M. 

la gre- 
D. Chi- 
Gergcly,

LA „SARBATOAREA
(Urmare din pag I)

FLORILOR DE LILIAC1'

zentanții uneia din „Expediți
ile Cutezătorii", purtători ai 
cravatei roșii cu tricolor. După 
ce au străbătut pitoreșțile așe
zări din jurul Ponoarelor, ei 
s-au încumetat să facă cunoș
tință cu aproape toți munții 
patriei. Anul trecut au ajuns 
în Piatra Craiului, anul acesta 
vor să „atace" Făgărașii. Doi 
inimoși profesori, Dumitru 
Borloveanu și Dumitru Ghinju, 
le sînt îndrumători apropiați 
în toate proiectele.

Reprizele de gimnastică, box 
și lupte ale reprezentanților u- 
nor cluburi din Drobeta-Turnu 
Severin au completat prograr 
mul. Aplauze pentru elevele 
prof. Mihaela Georgescu, gim
nastele Melania Rus, Daniela 
Sucitu și mai ales pentru Ma
riana Talpeș, mezina Clubului 
sportiv școlar (clasa a H-a, Li
ceul pedagogic). Fiica sudoru
lui Ion Talpeș, de Ia I.L.I.F., 
a demonstrat și acolo, la Po
noarele, că răinîne cea mai 
grațioasă sportivă a Meliedin- 
țiului ! în replică, elevii prof. 
Tomiță Ponoran și îndeosebi 
terțetul celor din clasa I, Ion 
Olaru, Ion Lăudan și Ion Pă- 
trașcu, și-au etalat cu convin
gere multe virtuți sportive pes-

te nivelul vîrstei lor. Semne 
bune pentru „mîine" în gim
nastica sportivă mehedințeană, 
așa cum își dorește prof. Po
noran. venit din Lugoj.

Boxerii cunoscutului maestru 
Constantin Drăghici, 
doka ai instructorului 
Bălăci, și luptătorii de 
ai antrenorului Marin 
cu, în aproape toate 
elevi în diferite școli . 
industriale sau tineri muncito
ri, care îndrăgesc atletica grea, 
au demonstrat, la rîndul lor, 
vocația pentru sport, și, mai 
ales, perspectiva de a ajunge 
cît mai repede în rîndul Nun
tașilor. Năzuințe tinerești, les
ne de împlinit astăzi, cînd ai 
în preajma ta tehnicieni de 
nădejde, devotați profesiei lor.

Spre seară, fluviul de oame
ni care a urcat pe platoul Peș
terii a făcut cale-ntoarsă. A 
părăsit Ponoarele, îndreptîn- 
du-se spre Baia de Aramă, cu 
satisfacția de a fi trăit citeva 
ore plăcute în mijlocul naturii 
atît de primitoare, în cîntec, 
sport și voie bună, cu bucuria 
de a fi participat la o datină 
străbună, și, firește, cu dorința, 
de a revedea aceste locuri mi
nimate. Nu ne-a surprins, de 
aceea, auzind nu o dată rostin- 
du-se cuvintele „La revedere, 
la Ponoarele, în 1981 !...“.

micii ju- 
Nicolae 

,, clasice" 
Dobres- 
cazurile 
și licee

PRIMIRI PLINA DE
(Urmare din pag. 1)

judo și conducătorul delegației, 
cel care a coordonat de mulți 
ani pregătirea lotului nostru 
reprezentativ, prezent adesea In 
kimono pe tatami, ne-a mărtu
risit că la Viena a trăit cea mai 
frumoasă zi din viața sa cînd 
pe cel mai înalt catarg a fost 
înălțat tricolorul românesc în 
acordurile Imnului de stat al 
țării noastre. „Am așteptat cu 
încredere această clipă, în care 
poate puțini sperau. Șl ea a 
venit Ia numai cițiva ani de la 
prima participare Ia campiona
tele europene, spre surpriza tu
turor specialiștilor aflați în 
marea sală din Viena”.

Tînărul antrenor Gheorghe 
Ilie, asaltat și el din toate păr
țile, răspundea fericit Imbrăți-

șărilor. felicitărilor sincere ce-i 
erau adresate de cuno6cuți sau 
necunoscuți. «Numai eu știu 
cite nopți n-am dormit — ne-a 
spus, cu sinceritate, modestul 
antrenor — pentru a-mi explica 
de ce nu-i reușea un anume 
procedeu tehnic unuia sau altu
ia dintre judoka. Și a doua zi, 
Ia antrenamente, n-aveam liniș
te pînă ce nu izbuteam".

Treptat, treptat, pe peron s-a 
așternut liniștea. Cu brațele 
încărcate de flori, admirabilii 
noștri sportivi au plecat spre 
casele lor. Ducînd cu ei bucu
ria unor frumoase împliniri, dar 
și dorința de a-și spori efor
turile pentru 
pregătirilor 
reprezentări 
se și la 
Olimpice.

perfecționarea 
In vederea unei 
cît mal prestigioa- 
apropiatele Jocuri

FINALELE CAMPIONATELOR DE SCRIMĂ
(Urmare din pag. I)

Să nu aruncăm Insă — vorba 
proverbului — odată cu copaia 
p copilul. Pentru că am avut, 
la sfîrșitul săptămînii trecute, 
plăcuta surpriză a tinerilor sa- 
breri de la Slobozia (pregătiți 
de N. Mihăilescu), care au în
vins redutabila echipă dinamo- 
vistă, a unui nou talent preco
ce din pepiniera sătmăreană, 
floretistul de 15 ani Atila File, 
pregătit toi de o țînără antre- 
noare (Eva Lengyel), ambiția 
remarcabilă a floreiistului A. 
Marcvart (Progresul) — locul 2 
in campionatul național — și a 
sabrerului dinamovist M. Frun
ză — locui 3 — de a demonstra 
in compania selecționabililor că 
nu și-au spus ultimul cuvînt 
(dealtfel, ultimul a și fost re
chemat la lotul olimpic). Aces
tor surprize plăcute li se a- 
daugă comportarea promițătoa
re a juniorului Fernando Bucur

(Viitorul București), care s-a 
dezvoltat foarte mult in acest 
an în Care a lucrat alături de 
cei mai buni floretiști ai țării, 
locul 3 în finala seniorilor 
fiind o elocventă dovadă in 
acest sens.

Dealtfel, prezența masivă a 
tineretului in loturile reprezen
tative constituie o caracteristică 
a anului olimpic" 1980 și — mai 
ales — o Certitudine pentru 
viitorul ciclu olimpic. în circui
tul performanței au intrat deja 
floretistele Gabriela. Betuker, 
Otilia Hochdorfer, Elisabcta Guz
ganii, Rozalia Oros, floretiștii 
Sorin Roca și Zsolt Huszti, sa- 
brerul Florin Păunescu, spada
sinii Rudolf Szabo și Nicolae 
Bodoczi. Toți aceștia — ca și 
ceilalți aspiranți la inalta per
formanță — sînt însă angajați 
pe un drum care necesită efort 
perseverent și conștient, dărui
re și maturitate responsabilă. 
La capătul căruia stă scris :

VALOARE. Numai astfel pro
misiunile Gabrlelei Betuker sau 
ale lui Florin Păunescu (ca să 
dăm doar două exemple), pri
vite cu simpatie și încurajate 
concret, se vor valida în timp 
pe planșele internaționale și nu 
vor intra în umbra uitării sau 
transforma în blazare timpurie. 
Mai ales că semne negative 
sînt, ceea ce trebuie să dea de 
gîndit atît antrenorilor, cît — 
mai ales — sportivilor în cauză.

Timp 
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LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AȚI JUCAT LA LOTO 7

Astăzi și MliNE se mal pot 
procura bilete pentru tragerea 
obișnuită Loto de vineri 23 mai 
1930. Marile cîștiguri în AUTO
TURISME și BANI răsplătesc cu 
regularitate perseverența 
spirația participanților la 
tradițional șl avantajos 
de joc. Cel mai recent

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 

18 MAI 1980

și in- 
acest 

sistem 
succes

aparține participantei Iordana 
Teleanu din Sibiu, care a obți
nut un autoturism „Dacia 1300“ 
Ia categoria " 
mai a.c., pe 
la aceeași 
trageri, alți 
cîștigat cîte 
achitate în 
La tragerea 
a.c., se vor 
noi succese

I a tragerii din 9 
un bilet jucat 100% ; 
categorie a acestei 
trei participant! au 
17.500 lei pe bilete 

cotă de 25 la sută, 
de vineri, 23 mal 
consemna, desigur, 
asemănătoare sau

chiar mal mari. Cum Insă NU
MAI CINE JOACĂ POATE CÎȘ- 
TIGA, procurațl-vă astăzi șl 
inline bilete cu numerele prefe
rate !

■ir
Tragerea obișnuită Pronoexpres 

de astăzi, 21 mal 1980, se televi
zează In direct lncepînd de la 
ora 17.05.

Categoria 1 : (13 rezultate) 2 
variante 25% autoturism „DA
CIA 1300".

Categoria 2 : 
51,75 variante

Categoria 3 s
833,25 variante

REPORT
139.309 lei.

a
(12 rezultate) 
3.473 lei.

(11. rezultate) 
324 lei.a

CATEGORIA 1:

ORICINE JOACA 
POATE CÎȘTIGA : 

AUTOTURISME
„Dacia 1300"
- 50.000, 25.000,

10.000 lei etc.
- EXCURSII pe ru

ta R.S. Cehoslovacă 
— R.P. Ungară sau in 
R.P. Polonă
FORMULĂ TEHNICĂ 

AVANTAJOASĂ :
- 5 extrageri cu un 

total de 42 numere
— Biletele de 15 

varianta participă 
toate extragerile
- Se cîștigă șl

3 numere din 18 sau
24 extrase I
PROCURAȚI DIN VREME BILETE CU NUME 
Agențiile Loto-Pronosport vă stau la dispo: 

24 mai 1980.

tragen



IONATE • COMPETIȚII
DISPUTE STRÎNSE IN ÎNTRECEREA JUNIORILOR 

DE MASA

I
JMF" 
1TICĂ LA TENIS I

Penultima etapă 
a Diviziei A

în Capitală, 
Uttiamf" la 
I întrecerea, 
lie, a reunit 
PȘti ’ 
|Rm. Vîlcea,

La categoria 
Le frumoasă, 
zenit echipei 
ti (antrenoa- 
k). Pe cele-

Triumf și 
Clasamentul 

categorie : 
C.S.Ș. nr. 2 
ovac (C.S.Ș. 
agan (C.S.Ș. 
Lana
5. 

fef),
nr. 2 Buc.).
bine exe- 

mări și în 
r care au 
categoriei a 
hîștigat spor- 
icăra roșie 
B formațiile 
Triumf și 
e mal bune 
hl : 1. Pe- 
S.Ș. Triumf, 

I VHcu-Buru- 
fan (FI. ro- 
atrichi (Fl. 
| Dimitrescu

(patru

Mureș,

Ploaie 
Mihaela 
6. Mi-

La Cluj-Napoca s-a desfășu
rat timp de patru zile Campio
natul republican de tenis de 
masă pe echipe de juniori (tu
rul), la care și-au disputat șan
sele cite 14 echipe de fete și de 
băieți. Antrenoarea federală 
Ella Constantinescu (coordona
toarea pregătirilor pentru „euro
penele" de Juniori, din august) 
aprecia că In întrecerile de la 
Cluj-Napoca disputa pentru pri
mele locuri a fost mai animată 
ca oricând, valoarea multora din
tre juniorii și junioarele remar
cate acolo fiind promițătoare la 
o vîrstă mai mică decât a cole
gilor care s-au afirmat la pre
cedentele ediții ale campionau- 
tului. O remarcă aparte s-a 
făcut pentru fetele din genera
ția ,,mică“, care se dovedesc spe
ranțe autentice. La fete, după 

concursului, primul

precară la încheierea ediției 
precedoite a campionatului Di
viziei A, pentru ca acum, în în
trecerea juniorilor, să ocupe po
ziția a șasea !

CLASAMENTE — fete : 1. C.S. 
Arad 10 victorii ; 2. C.S.Ș. Sla
tina 8 v ; 3. Gloria Buzău 8 v ; 
4. Voința Buzău 8 v ; S. C.S.Ș 
Pitești 6 v ; 6. înfrățirea Tg. 
Mureș 8 v ; băieți : L Universi
tatea Craiova I 10 ▼ : 2. Voința 
Sarj Mare 9 v 
Napoca II 8 v 
helu Secuiesc 
Bistrița 6 v ;
5 v.

Returul se 
ceputtil lunii

J. C.S M Cluj 
i 4. C.S.Ș. - 
7

«.
▼: s.
Gloria

disputa

Odor- 
C.S.Ș. 
Buzău

la în-va ___
septembrie.

In med restanță din 
campionatului Dtvlzld A. 
Cluj-Napoca (masculin) a 
în deplasare pe Progresul 
reștl cu 9—7, 8—7, deși a jucat 
cu doi juniori in formație (Ovi- 
dlu Mesaroș șl Horațlu Pin tea), 
alături de Șerban Doooși și Iosif 
Bohm.

In întrecerea feminină 
Arad n — CLS.Ș. Rm. 
8—1. 5—L

SĂRITORII, LA ULTIMUL CONCURS 
IN BAZIN ACOPERIT

încheierea _
loc a fost ocupat de C.S. Arad, 
neînvinsă, ca și Universitatea 
Craiova I la băieți. Intre revela
țiile turului campionatului, la 
băieți, Voința Satu Mare, pe lo
cul n, deși nu participă In 
campionatul divizionar, iar la 
fete, înfrățirea Tg. Mureș, for
mație care a avut o situație

cadrul 
C.S.M.
Învins 
Bueu-

C.S. 
VDcea

• Activitatea în bazin acoperit 
a săritorilor se încheie prin 
concursul de verificare a car.oi- 
daților pentru participarea U 
Jocurile Olimpice (Buxândra Hu- 
ciotă, Felicia Cirstea, Mariana 
Marc, Alexandru Hagiu) și ia 
campionatele europene de ju-

Isabela
Cornel
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TELEGRAFIC - DIN CELE 18 TABERE
C OLIMPIA va alcătui cea mai 

bună formulă de echipă, toți Ju
cătorii fiind valizi. La „U“, două 
indisponibilități mai vechi : Do- 
brău și L. Mihai. Va reintra 
Suciu, care nu a Jucat in me
ciul de la Pitești.
• F.C. bala MARE, revenită 

cLn turneul in U.R.S.S., va alinia 
echipa completă. C-S. TIKGO- 
VIȘTE vs incepc jocul cu Pitaru 
și Sava. Filipescu nu poate juca, 
având două cartonașe galbene.
• STEAUA va alinia formația 

standard, mai puțin Zahiu, sus
pendat două etape pentru acumu
larea a 4 cartonașe galbene. 
POLITEHNICA IAȘI a sosit de 
ieri in Capitală, și cu Dănilâ, și 
cu Costea, care vor juca.
• ,»POLIa are tot lotul valid 

Uiumul rezultat obținut de echi
pă. 2—0. în amicalul de simbătă. 
cu Jiul Petroșani. A.S.A. nu are 
indisponibilități in lotul său. ast
fel că va alinia cea mai bună 
formație.

• La SC. BACĂU va absenta 
Șoșu, suspendat pentru două car
tonase galbene. Echipa a făcut 
antrenamente obișnuite, fără ..cla
sicul- meci-scoală care să pre
ceadă etapa. F.C. ARGEȘ are 
mari probleme de alcătuire a for
mației, intrucît D. Nicolae, Radu 
n, lovănescu și Ivan n sint ac
cidentat:.
• F.C. OLT a susținut antre

namente zilnice șl așteaptă cu în
credere ultima sa evoluție acasă. 
Întregul lot este valid. SPORTUL 
STUDENȚESC, reîntoarsă afn ja. 
goslavia șl Italia, a efectuat, în 
cursul dimineții de ieri, un an
trenament pentru redobîndirea 
prospețimii fizice. Incertă toic- 
strea lui Cățoi.
• F.C.M. GALAȚI nu are In- 

disponibilitățl exceptlr.du-1 pe 
fundașul central M. Olteanu, care 
a fost operat de apendicită. An
trenorii C. Teașcă șl C. Arde- 
leanu au Insistat (la antrena
mentele șl jocurile disputate în...

măririi 
echipei.

familie) pe problemele 
capacității ofensive a
GLORIA BUZĂU va pleca ’azi 
spre Galati fără trei jucători :

Petrache — în continuare indis
ponibil, Toma — a acumulat 
două cartonase galbene si N. Ma
rin — suspendat.
• DINAMO are întreg efectivul 

apt de joc. D. Georgescu și Măr
ginean, reintorși de la lotul care 
a evoluat la Perugia, s-au reîn
cadrat în programul echipei si 
vor face parte din 11-Ie care va 
fi aliniat astăzi. Nu va juca Dinu 
care a acumulat două cartonase 
galbene. JIUL nu îi va putea fo
losi pe Bucureșcu și Miculescu, 
suspendați, și nici pe Enescu, ac
cidentat. Este, de asemenea, in
certă participarea la joc ă iiil 
Lixandru.
• CHLMIA, care s-a . pregătit 

cu atenție in perioada de între
rupere a campionatului, va alinia 
echipa standard, cu Savu fundaș 
central. UNIVERSITATEA CRAIO
VA se află de luni la Rm. Vilcea, 
unde au făcut joncțiunea jucă
torii plecați; la Brno cu cel care 
au evoluat in reprezentativa de 
tineret în Bulgaria sl Italia si cu 
cei rămași acasă. Cămătaru si 
Crișan sînt refăcuți ; se pare că 
azi va juca și Tilihoi.

C.S.Ș.
. 2 Buc., 3. 
urești.
L REPUBLICAN DE AUTOMODELE

nlnli trecute, 
le pista Cen- 

de la Bă- 
Tlneretulul 

kt loc între- 
hmplonatulul 
nodele. Ceea 
Impetlțla din 
la cea de a 
kt o creștere 
îicipanțl față 
ce dovedește 
e lent — șl 
Ihnlco-sportl- 

bază mal 
I întrecerile 
Isemenea, că 
l el și cali- 
[îmbunătățire 
Ltatea auto- 

fiind de 
I îndemînarea 
lucerea lor 

șl primii 
pmandă, mo
ps de Inde- 
flctor Mano- 

Buc.), Unc
iei (Voința 
gorlncu Bog- 
l). Radlo-co- 
plce, seniori 
B.T.A. BUCU- 
u elice, mo- 
F-1Worl “

DRUL“ 
| MAI 
LEȚI

Adrian Georgescu (Voința Pi
tești). Automodele cu elice, mo
toare de 2,5 cmc, seniori — Mir
cea Szali (Cimentul Turda). 
Automodele cu tracțiune pe roa
tă, motoare de 2,5 cmc, senfc.-i 
— Val cri u Virlanovici (Semănă
toarea București). Automodele cu 
tracțiune pe roată, 5 cmc — 
Nițu Constantin (Politehnica 
București). Automodele cu trac
țiune pe roată, 10 cmc — Con
stantin Stroe (Semănătoarea 
București). Echipele clștigătoare: 
elice aeriană, juniori — Voința 
Pitești, tracțiune pe roată, se
niori — Semănătoarea București, 
radlocomandate, tademînare — 
Semănătoarea București, radloco- 
mandă, viteză — C.S.T.A. Bucu
rești.

BASCHETBALISTELE

nlori (Luiza N'icolacscu, 
Berearu, Cristina Timar, ______
Pop șl Valentin Urse). Testul va 
avea loc simbătă (de la ora 16) 
șl duminică (de la ora 10), la 
bazinul „23 August*  din Capitală.
• La 1 Iunie se vor desfășura 

primele antrenamente In aer li
ber, bineînțeles dacă va permite 
starea vremii Pînă la 15 iunie 
vor avea loc întrecerile fazei 
municipale a campionatelor na
ționale de seniori (In Capitală, 
la Cluj-Napoca, Oradea șl Sibiu), 
ale căror finale se vor disputa 
la București, totre a $1 25 iu
nie.
• Prima participare la un con

curs internațional in aer liber 
este programată pentru 7 șl 8 
iunie, dnd se vor desfășura, la 
Brno, Campionatele internațio
nale ale Cehoslovaciei. Tara 
noastră va fl reprezentată de 
oandidațil olimpici șl de slbianul 
Dan Oprean.
• Din calendarul lunii iunie 

am mai notat debutul săritorilor 
români la „Cupa Suediei" 
iunie), concurs care va 
elita din Europa a acestui

JUNIOARE IN LUPTA
PENTRU

(14—15 
reuni 
sport.
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LA PERUGIA, SELECȚIONA TA DE TINERETPenalty-ul de la Brno 
prezintă mai 
„morala- unei 
Duminică, echipa națională a I 
ratat un rezultat prețios de 
palmares In fața campioanei 
Europei ..en titre- pentru că 
— incredibil, imposibil de •’ 
conceput — un jucător ajuns 
in prima reprezentativă a țâ
rii (Marcel Răducanu) NU A 
CUNOSCUT------- ----- *
pe care II
ne amintim bine, cu ani in 
urmă, la Helsinki, pierdeam 
un punct — pînă la urmă 
decisiv în preliminariile cam
pionatului mondial — pentru 
că portarul de atunci al na
ționalei (Necula Răducanu) 
n-a cunoscut nici el regula
mentul - și a ținut mingea mai 
mult decît permite regula 
jocului, iar arbitrul, firesc, a 
dictat o lovitură liberă in
directă din interiorul careu
lui.

Exemple ar mai fi ! Impor
tantă este însă 
Oare cît vom mai 
menea exemple și 
întreprinde nimic ? 
în cauză invocă, 
de apărare, că așa___
nuit cu arbitrii noștri,

A-B.C.-ul jocului 
practică 1 Dacă

A FĂCUT UN JOC APRECIAT
declară antrenorul C. Drăgușin

După cum se știe, lotul de ti
neret a jucat duminică in Italia, 
La Perugia, in compania echipei 
cu același nume din campionatul 
italian. Au asistat 12 000 de spec
tatori, pe o vreme friguroasă. 
Reamintim „ll“-le reprezentativei 
noastre: Boldici — Andreicuț, Fl. 
Pop, C. Solomon, Mîncu — Ba
dea, Suciu fGeolgău), Bozeșan 
(Mureșan) — Terheș, D. Geor
gescu, Ciobanu. La înapoiere, an
trenorul C. Drăgușin ne-a de
clarat următoarele: „A fost un 
meci foarte bun, apreciat de 
spectatorii și tehnicienii prezenți. 
In ciuda rezultatului de 0—0, nu 
s-a jucat închis, dar ambii por
tari, în formă deosebită, au pa-

rat șuturi ce păreau goluri. Unei 
echipe mature, dornică de vic
torie, care a pus și probleme 
speciale, jucînd cu două -vîr- 
furi», formația noastră i-a opus 
un joc de mobilitate, cu accente 
ofensive, trimițind 19 șuturi la 
poarta adversă, dintre care 12 pe 
spațiul porții, și 5 comere. Au 
existat și trei ratări mari ale Iui 
D. Georgescu, Mureșan și Cio- 
banu, ca să nu mai vorbesc de 
• bara>- lui D. Georgescu d'o nain. 
9. Pe fondul unei prestații in ge
neral bune s-au detașat Boldici, 
Fl. Pop, Solomon, Badea, Geol- 
gău și D. Georgescu (in prima 
repriză)".

concluzia, 
avea ase- 
nu vom 
Sigur, cei 
din reflex 
s-au obiș- 
’ * care

La Rijeka și AscoliI APLAUZE PENTRU SPORTUL STUDENȚESCTITLU
Universitatea Timișoara, 
cu Rapid București ;
72—64 cu Universitatea, 76 64 cu 
Politehnica C.S.Ș. > ț Politehnica 
C.s.Ș. 2 : 81—62 eu Universitatea; 
GRUPA B : Steaua i 70—68 cu 
C.S.U. Brașov, 96—92 eu Urbls 
București, ăl—7*  cu LC.E.D.
București ; LCJU). i 86—63 cu
Urbls, 89—76 cu 
88—77 eu T"L. 
neu al grupelor 
va desfășura — 
șl duminică — 
(grupa A), Brașov (grupa 
Sibiu (grupa Q șl Galați .

• Turneul final al Diviziei 
școlare șl de junioare se des
fășoară, in Sala sporturilor din 
Galați, de astăzi pînă duminică, 
la el partidplnd echipele : 
C.S.Ș. Galati (antrenoare : Ane
ta Popescu), C.S.Ș. Satu Mare 
(Gabriela Both), C.S.Ș. 2 Poli
tehnica București (Cornelia Mir- 
clolu), C.s.Ș. 2 Oradea (Uona 
Ghlță), C.S.Ș. Mediaș (Marieta 
Madler), C.S.Ș. Brașovia (Gh. 
Roșu), C.S.Ș. Dej (P. Stăvarlu), 
C.S.Ș. Ploiești (G. Năstase).
• Rezultatele înregistrate In 

primul turneu al gurpelor A și
B, semifinale, ale *
niei“ : GRUPA
București : 114—52 cu Politehnica
C. S.Ș. 2 București, 111—76 cu
S-A ÎNCHEIAT CAMPIONATUL DIVIZIEI B LA RUGBY, 

ÎNCEPE TURNEUL DE PROMOVARE IN „A"
Campionatul Diviziei B la 

rugby, ediția ”19—'80. s-a Încheiat, 
doar două partide restante fă- 
cînd... notă seiparată. A fost o 
competiție cu o masivă infuzie 
de tinerețe, vlreta limită de par
ticipare fiind — după cum se știe 
— severă (26 de ani).

întrecerea care s-a încheiat du
minică a fost caracterizată de o 
luptă strlnsă pentru primul loc 
în toate cele patru serii. In pri
ma, între Dunărea Giurgiu și 
Gloria București ; In a doua — 
Intre Gloria P.T.T. Arad si C.F.R. 
Cluj-Napoca ; in a treia, între 
Rapid București șl C.S.M. Sucea
va ; în grupa constănțeanâ, între 
Constructorul șl CJ.R. Și, după 
«fum se poate vedea din ierarhii
le de mă jos, pozițiile de frunte 
au fost ocupate ,Ja mustată”, <-u 
totul specială fiind situația din 
seria a treia, ciștlgată de buzo- 
leni datorită unui singur punct 
marcat în plus in IntBnirile di
recte I ! 1

Despre niveilul calitativ nu am 
văzut sau auzit prea multe lu
cruri bune. S-a jucat, in general, 
modest, actele de nesportivitate 
nu au lipsit, comisia de discipli
nă avînd destule subiecte de dis
cuție. Au existat însă șl partide 
spectaculoase (cum a fost, spre 
pildă, darbyul Gloria — Dunărea), 
alături de protagonistele compe
tiției o bună impresie lăslnd și 
alte cîteva echipe, cum ar fi 
Rulmentul Alexandria — antre
nată de un medic I — și Pes
cărușul Tulcea.

Dar iată cum arată, in partea 
superioară, clasamentele : serial:

„Cupei Româ- 
A : Dinamo

100—86 
Rapid : I

I
CLS.U. ; C.S.U.: 
" doilea tur- 

____2---- II. se 
vineri, simbătă 

la Timișoara 
— _ ____ l B),

.. _ ____ _ .___. (grupa
D). Ultimul turneu va avea loc 
Intre t șl I iunie ; turneul final 
se va disputa in Capitală, între 
20 și 22 iunie.

Urbis. Ăl doilea 
ipelor semifinale

L DUNĂREA K a 1 Gloria 47 p 
(un meci mal puțin disputat), * 
Rulmentul 40 p, L OUmpla 38 
(două jocuri restanță) ț seria 
n-a : 1. GLORIA P.T.T. 85 p. 
CJ.R. 52 p. 8. Electrotlmlș 46 
4. politehnica CI ca 46 p,
seria a IH-a : L BUZĂU
49 p, 2. USJkL Up,». Politeh
nica n laș! 40 p, 4. Automobilul 
Galați 38 PI aerfa a IV : 1. 
CONSTRUCTORUL 7» p, 2. C.F.R 
69 p, 3. T.C. Ud. M p, 4. Pes
cărușul 59 p.

Primele clasate participă ia tur
neul de promovare în Divizia A. 
care începe mane cu următoarele 
meciuri : Dunărea — Gloria P.T.T. 
șl Constructorul — Rapid (cuplaj 
pe stadionul OWnpta, de la 
ora 16).

Rezultate din Bltima etapă : 
știința Buc. — R.C. Sportul stu
dențesc n 7—4, Ș.N. Oltenița — 
R.C. Grivița Roșie H 23—10, Rul
mentul — Dunărea 66—01 (oaspeții 
au prezentat mulțl juniori). Pe
trochimistul Pitești — Aeronauti
ca Buc. 0—24 1 (seria I) ; Dacii 
I.P.A. Sibiu — Electrotimlș 9—0. 
Metalurgistul Cugir — Minerul 
Lupeni 48—0 1, I.O.B. Balls — Con
structorul Alba Iulia 16—13, Poli
tehnica Cluj-Napoca — Unirea 
Săcele 28—3 feeria a n-a) ; ’ Chi
mia Bacău — Politehnica H Iași 
10—4, C.SJÎ. Suceava — U.R.A. 
Tecuci 92—18 1 (seria a m-a) : 
Constructorul — Pescărușul 20—3, 
Chimia — T.C. Ind. 8—12, Dada 
— Rapid C.F.R, Fetești 24—0 (se
ria a IV-a). Rezultate Comunicate 
de C. Cocor, L. Măgureanu, Ol. 
Lazăr, I. Boțocan.

TURNEELE FINALE DE VOLEI ALE JUNIORILOR

3.
P
a

2. 
P. 
p;
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în eea de a treia zî. a turneelor 
finale de volei ale juniorilor s-au 
înregistrat următoarele rezultate.

BUCUREȘTI — Sala Olimpia 
(turneul fetelor), CJS.Ș. Constan
ța — C.S.Ș. Lie. N. Titulescu 
Craiova 1—3 (0, —10, —11, —12). 
După primul set pierdut la zero, 
craiovencele s-au mobilizat, 
jucat hotărlt șl 
merit. Remarcate : 
(Craiova) șl Anca 
(Constanța).

C.S.Ș. Sibiu — 
(—11, —11, 14, ÎL
mare luptă, în care bucureșten- 
cele au avut, m setul trei, meci- 
bal la B. Au condus șl în setul 
următor cu 9—3. Remarcate :
Elisabeta Marinescu șl Viorica 
Nlculescu de la Învingătoare, res
pectiv MIrela Fopovlcl șl Iolanda 
Răceanu.

Lie. N.

au
au cîștigat pe 

Viorica nisei 
Constantinescu

Viitorul 2 -3 
—6). Joc de

3.

C.S.Ș. Rm. Vîlcea — C.S.Ș. Llc. 
D. Cantemlr 0—3 (—13, —3, —5). 
(N. MATEESCU).

PLOIEȘTI — Sala Victoria 
(turneul băieților). C.S.Ș. Uc. 
N. Titulescu — C.S.Ș. Tg. Mureș 
3—0, (1B, 4, MO. învingătorii au 
evoluat net superior. Prin victo
ria lor, elevii antrenorului Ion 
Combei îșl păstrează șansa pen
tru primul loc. S-au evidențiat : 
D. Pas cu, A. Zaha (de la Craio
va) șl M. Tutelez (Tg. Mureș).

C.S.Ș. Steaua — C.S.Ș. „U« Ti
mișoara 2—3 (—16, 14. 6, —6, —11). 
Joc dramatic, sub semnul echi
librului, pînă In ultimele secun
de. Remarcați : Ponoran șl Roșea 
(Timișoara), V, Bujor (Steaua).

C.S.Ș. Tricolorul Ploiești — 
CJ8.Ș. Sibiu 0—3 (-«, —5, -7),
(I, TĂNĂSESCU)

I
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închid mereu ochii la destule 
Încălcări ale regulamentului 
(„zidul" de la 9,15 metri, de 
pildă, se așază permanent, In 
ochii tuturor, la 4—6 metri), 
care încălcări se transformă 
în mari handicapuri pe plan 
Internațional, acolo unde 
„cavalerii fluierului" judecă 
în spiritul scris al legii. Dar 
nu numai arbitrii start de 
vină I ANTRENOan IGNORA 
EI, PRIMII, ÎN CADRUL 
PREGĂTIRII TEORETICE, 
PRELUCRAREA REGULA
MENTULUI CU JUCĂTORII. Și 
asta începmd cu 
de la echipele de 
juniori, acolo unde _ „__
bazele personalității viitorului 
jucător, iar dacă acolo, 
jucătorul mal este lăsat 
„joace după ureche", el tre
buie să fie învățat măcar în 
vîrful piramidei să cunoască 
regulamentul. Altfel pierdem 
puncte, pierdem meciuri și 
ne mai facem și de ris — 
cum spuneam — pe motive 
de abecedar al fotbalului...
Am făcut dndva o propu
nere : la testarea dinaintea 
campionatului, jucătorii pri
mei divizii să fie obligați să 
susțină șl un examen teore
tic de cunoaștere a regula
mentului. cine nu stăplnește 
..notele" să nu mal „cînte"... 
în prima divizie, cu atît mai 
puțin In echipa națională !

antrenorii 
copii și 

se pun

Mircea M. IONESCU

Luni după-amiază s-a Înapoiat 
în țară formația Sportul studen
țesc, câștigătoare, recent, a Cu
pei balcanice intercluburi. Cîteva 
impresii șl aprecieri asupra ln- 
tflnirii oficiale de la Rijeka, pre
cum și a celei amicale de la 
Asooli ni le-a comunicat, la so
sire; vicepreședintele clubul’ii 
bucur eștean, prof. Eugen Ban- 
ciu: „La Rijeka meciul a fost 
foarte greu pilă în momentul 
în care noi ani reușit egalarea 
(min. 66) și cfnd, practic, ne 
puteam considera ciștigători ai 
trofeului. Aceasta ne-a și permis, 
dealtfel, să ieșim mai mult Ia 
joc, să construim spectaculos, 
ceea ce a atras aplauzele unui 
public obiectiv șl generos. Com
partimentul forte al echipei a 
fost apărarea, In frunte cu por
tarul Moraru, dar victoria în 
ansamblul dublei partide cu Ri
jeka se datorează, după părerea

MllNE, ETAPĂ INTERMEDIARĂ 
IN SERIA A V-a A DIVIZIEI C
în seria a V-a („bucureștea- 

nă“) a campionatului Diviziei C 
mîine după-amiază se dispută 
etapa (intermediară) a 29-a. Cap 
de afiș este meciul dintre frunta
șa seriei, Sirena (36 p). si Auto
matica — - -• — -
In celelalte 
tnttlnt ;
rea 
FER OM 
- Ș.N. 
Voința, ___
tomatica, Danubiana 
șl Electronica — 
Jocurile încep ' _

(locul doi, cu 35 p). 
partide se vor

Abatorul — Dună- 
Călărași, TJHfi. —
Urziceni, Flacăra roșie 
Oltenița, I.C.SJ.M. — 
Viitorul Chirnogi — Au-

— Viscoza 
Luceafărul.

încep la ora 18.

SE ALCĂTUIEȘTE SELECȚIONATA DIVIZIEI B
După cum am mai anunțat, inli

ne se vor disputa, în cuplaj, la 
București, pe stadionul Dinamo, 
partide între selecționata seriei I 
a Diviziei B și Metalul București 
șl între selecționatele seriilor 
a H-a și a Hl-a tot din cam
pionatul secind. Acțiunea are ea 
scop depistarea de noi jucători 
talentat! care să alcătuiască un 
„11" reprezentativ al eșalonului 
secund, capabil să atace șl me
ciuri internaționale.

In vederea realizării acestui 
amplu trial au foot convocat! ur
mătorii jucători :

SERIA I (antrenori : M. Ale
xandru, V. Stancu, Gh. Făinlță, 
C. Marinescu) : Eftenie (Progre
sul Brăila), Paraschiy (Unirea 
Focșani) — portari ; Cristescu 
(Mineriți Gura Humorului), Oprea 
(Progresul Brăila), Radu (C.S.M. 
Suceava), Cănănău (Viitorul Vas
lui), Bozi (C.S. Botoșani), Cara- 
malău (Portul Constanța) — 
fundași ; Darie (Progresul Brăi
la), Alexandru (Unirea Focșani). 
Avădanei (C.S.M. Suceava), Pet- 
cu, Ignart (F.C. Constanta) — mij
locași ; Taramache (F.C. Constan
ța), Răchițeanu (C.S. Botoșani). 
Rotam (Delta Tulcea). Moldovan 
(Tractorul Brașov), Șișcă (I.C.I.M, 
Brașov) — înaintași.

SERIA A n-a (antrenori : V. 
Copil, C. Ștefan, F, Gavri-

lă, P. Radulescu) : Za-
rfceu (Chimia Tr. Măgurele), Pa- 
raschiv (Autobuzul) — portari ; 
Ignat șl Pană (Rulmentul Ale
xandria), Bana (Chimica Tîrnă- 
veni), ~ 
Lazăr 
dași ;
Popa 
(Chimica 
CProgr^uâ)

Pancu (Poiana Cîmpina). 
(Metalul Plopeni) — fun
ii. ionescu (Autobuzul).
(Mecanică fină), Matefi 

Timăvenl). Nectilce 
— mijlocași ; Parvel 

(Poiana Cîmpina), Cahanu (F.CAI. 
Giurgiu). TigZariu (Gaz me
tan Mediaș), Predear, u' (Auto
buzul) , Rus (Flacăra Moreni), 
Osmani (Petrolul) — înaintași.

SERIA A m-a (antrenori : E. 
Jenei, A. Constantinescu, L. Vlad,
B. Cosmoc) : Moraru (Ind. s.
C. Turzii), Ducadam (U.TA) — 
portari ; Murar și Dubinduc (Au
rul Brad), Iovan (F.C.M. Reșița), 
Kiș și Cabal (F.C. Bihor) — 
fundași ; Mureșan (F.C. Bihor), 
Stingă și Uncu (Aurul Brad) — 
mijlocași ; Nicolae (Gloria Bis
trița), Nichiniș (Unirea Alba lu- 
lia). Dragomirescu (Minerul Cav- 
nkr), Radu (CJ*Ji.  Cluj-Napoca), 
Vesa (Ind. s. C. Turzii) — 
intași.

Se precizează câ nu au 
selecționați jucători de la 
pele care conduc în cele 
serii ale Diviziei B (F.C.M. 
șov. Rapid București șl Corvinul 
Hunedoara).

îna-

fost 
echi- 

trel 
Bra-

mea, valorii colective a forma
ției, ajunsă, fcl prezent, la o cotă 
competițlonală care li permite 
să-și impună stalul de joc, per
sonalitatea sa, chiar și in fața 
unor adversari puternici pe plan 
internațional.
• Cum a fost la Ascoli 7 In 

compania unei echipe cel puțin 
egale, dacă nu chiar mai valo
roase decit Rijeka, am realizat 
un joc și mai bun, aplaudat șl 
aici „la scenă deschisă" Am con
dus cu 1—9, printr-un gol de 
excepție înscris de Chihaia — șut 
violent de la 25 m direct în vin- 
clu — și am avut ocazia să mă-; 
rim avantajul la 2—3 goluri di
ferență. Italienii au luptat cu 
multă ambiție pentru egalare, pe 
care au și obținut-o, au încercat 
să forțeze apoi și victoria, pe 
care nu au reușit-o, din cauza 
jocului foarte exact al apărării 
noastre".

Așadar, două partide, susținute 
în fața a doi adversari valoroși, 
în care Sportul studențesc s-a 
dovedit a fi o demnă ambasa
doare a fotbalulil nostru.

PRIMELE REZULTATE ÎNTIOTL

FINAL AL JUNIORILOR
ieri a Început la Cluj-Napoca 

turneul final al campionatului 
republican al juniorilor. în prima 
zi s-au Înregistrat următoarele 
rezultate :

GRUPA I : C.S.S. Brașovia — 
C.S.S. Sighet 5—1 (4—1). Au mar
cat : Medve (min. 14, 20 și 55), 
Codreanu (min. 8), Berteanu (min. 
35), respectiv Moiș (îmin. 32) ; 
Corvinul Hunedoara — Metalul 
București 1—0 (1—0). A marcat : 
Tîmoveanu (min. 33).

SERIA A ll-a : ------- '
rești — C.S.S.
(1—0). Au 
(min. 30 și 
ceanu (min. 
S.C. E__
pută etapa 
(Mircea RADU — coresp.).

. Dinamo Bucu- 
Timișoara 2—1 

marcat: Nicoljcioiu
76), respectiv Secă- 

i ^unui. 66) ; F. C. Argeș —- 
Bacău 0—0. Joi se va dis- 

a H-a a turneului.

MECIID1 AMICALE
O ECHIPA VORWĂRTS

: RANKFURT PE ODER, din 
t.D. Germană, șl-a încheiat tur

neul în țara noastră, 
ultimele două meciuri la 
șl Tg. . Mureș, încheiate cu 
mâtoarele rezultate : Șoimii 
biu — Vorwărts 0—1 (unicul 
al partidei a fost 
Otto, . în min. 55) și 
Mureș

euețlnînd 
Sibiu 

ur- 
Si- 
gol 
de 

, _ .... . . Tg.
Mureș — Vorwârts 1—2 (pentru 
gazde a înscris Both H, in min 
39, iar pentru oaspeți Otto, în 
min. 10 șl 65). (C. ALBU —
coresp.)
• C.S. TÎRGOVIȘTE — F.C. 

ARGEȘ 1—0 (1—0). Unicul gol al 
partidei a fost marcat de Ma
rinescu (mta. 5). (M, AVANU — 
coresp.)

marcat 
A.S.A.

BILETELE DE INTRARE la 
meciul Steaua — Politehnica 
care^ se dispută astăzi pe 
dionul din Bd. Ghencea, 
pus în vînzare la casele 
nulto.

Iași, 
sta- 
s-au 

obiș-.



„Cupa țărilor latine și Greciei44,

UN TEST UTIL ÎN PREGĂTIREA PENTRU J.O.
interviu cu Viorcl Munciu, secretar al r. R. Tir

— Tovarășe Viorel Manciu, 
ați condus delegația trăgători
lor români care a participat la 
„Cupa țărilor latine și Gre
ciei". în ce măsură a contri
buit această competiție la pre
gătirea țintașilor români in ve
derea participării la J.O. ?

— „Cupa țărilor latine și 
Greciei", ediția 1980, a fost cea 
mai puternică de pină acum. 
Au fost prezenți la Sevilla 
sportivi din 15 țări, 10 europe
ne și 5 din America Latină. 
Participanții obișnuiți, in spe
cial francezii, spaniolii, brazi
lienii și grecii, pe care-i cu
noaștem din anii precedenți, au 
■făcut salturi notabile. Cu toții 
au devenit acum adversari re
dutabili, inregistrind compor
tări bune la această competiție 
de prestigiu. Calitativ, întrece
rile au însemnat deci un me
diu stimulativ, cu mai rr.ulți 
favoriți ca altă dată. Trăgăto
rii noștri au făcut, in general, 
față, ciștigind 3 probe: una 
olimpică, o a doua care va de
veni olimpică și pistolul 10 m.

— Au fost înregistrate, însă, 
și eșecuri...

— Lotul nostru a fost foarte 
restrîns, alcătuit doar din 8 
țintași. Aceasta a diminuat 
șansele de a fi mai des pre
zenți in lupta pentru primele 
locuri la diferite probe. In altă 
ordine de idei, luminozitatea 
poligonului a fost chinuitor de 
puternică. Lui Țirloiu i-au lă
crimat ochii minute in șir 
după ce a ieșit de pe standul 
de pistol liber. La noi în țară 
și in toate celelalte concursuri 
la care am participat anul a- 
cesta n-am avut ocazia să in- 
tilnim o lumină atit de puter
nică ca aceasta, din sudul Spa
niei, unde s-au desfășurat în
trecerile. Va trebui să reconsi
derăm problema unor filtre mai 
puternice decit cele pe care le 
avem in dotare. Pușcașii noștri 
nu au un nivel foarte ridicat 
dar, din motivul arătat, ei au 
tras și mai slab decit de obicei.

— Care vi se par principa
lele cîștiguri ale acestei parti
cipări ?

— In primul rind, o evoluție 
in condiții foarte grele, din ca
re sportivii și antrenorii au in- 
vățat multe. Este vorba, apoi, 
de victoria lui Corneliu Ion la 
pistol viteză, care probează re
venirea in formă a campionu-

ECHIPA GICANTILOR HANDBALULUI 
ÎSI VA APĂRA TITLUL PE TEREN PROPRIU

Turneul olimpic de handbal 
masculin de la Moscova — care 
reunește 12 reprezentative națio
nale, împărțite în două serii — 
va fi, fără îndoială, cel mai pu
ternic din istoria acestui sport. 
După cum se știe, handbalul a 
debutat la J.O. In 1936, cu cel tn 
11, revenind pe firmamentul 
olimpic tn 1972, la Miinchen, cu 
locul în 7. Campioanele olim
pice ale handbalului în sală stnt 
Iugoslavia — 1972 șl U.R.S.S. — 
1976, reprezentativa României o- 
cupînd locul ni la Miinehen șl 
locul n la Montreal.

Seria A a Jocurilor din vară 
are — din cele 6 participante — 
cel puțin 4 favorite : România, 
U.R.S.S., RJ>. Germană șl Po
lonia ! Dintre ele, ne vom referi 
astăzi la reprezentativa Uniunii 
Sovietice.

Ascensiunea handbalului mas
culin sovietic a început practic 
în 1976, la Jocurile Olimpice de 
la Montreal, cînd a ocupat locul 
I, deci multă vreme după ce 
cel feminin domina arena mon
dială. Pină atunci, deși puter
nice, selecționatele U.R.S.S. nu 
reușeau să ajungă pe podiumul 
de premiere al campionatelor 
lumii sau al Olimpiadei. Doi ani 
mai tlrziu, In 1978, la campio
natele mondiale găzduite de Da
nemarca, formația sovietică a 
ocupat locul II, după o tafier- 
bîntată finală cu selecționata 
R.F. Germania.

Ce a contribuit la propulsarea 
handbalului sovietic în elită ? In 
primul rind, perseverența. Re
prezentativele Uniunii Sovietice 
au jucat, nelăsîndu-se doborîte 
de rezultate, cu cele mal puter
nice formații din lume, acasă și 
in deplasare, au participat Ia 
toate turneele, îndeosebi la cele 
cu un grad de dificultate ridi
cat. Au făcut-o formațiile de 

lui nostru, foarte necesară pen
tru stimularea încrederii in for
țele proprii, in valoarea sa 
deosebită. Ne-a bucurat, de a- 
semenea succesul juniorului 
Constantin Țirloiu, in intrece- 
rea de pistol 10 m a seniorilor. 
Acest sportiv talentat trebuie 
pregătit, in continuare, cu ma
re grijă. In altă ordine de idei, 
„Cupa țărilor latine și Gre
ciei" ne-a arătat spre ce direc
ții să ne îndreptăm atenția in 
perioada de pregătire ce a mai 
rămas pînă la Olimpiadă. îmi 
exprim încrederea și în pro
gresul pușcașilor, pentru că 
nu se poate ca volumul mare 
de munci și acumulările din 
iarnă să nu se transforme, și 
în cazul lor, într-un salt cali
tativ.

— Următorul obiectiv al ac
tivității competjționale pînă la 
J.O. ’

— Campionatele naționale 
(5—8 iunie, la poligonul Tu
nari), cu o puternici participa
re internaționali, care poate si 
transforme competiția într-un 
test decisiv de alcătuire a lo
turilor noastre olimpice de tir.

Radu TIMOFTE

La G. M. de popice de la Mangalia-Nord

REPREZENTATIVELE UNGARIEI PRINTRE
CANDIDATELE LA MEDALII

— Corespondență specială din Budapesta —
De mult n-a mai avut un 

caracter așa de— tăios campio
natul de popice al Ungariei, ca 
anul acesta. Era și Cresc, deoa
rece sintem in anul «mondiale
lor" și mulți jucători și jucă
toare au vrut să se remarce, 
să intre in echipele naționale.

Lotul masculin este condus 
de un an și ceva de Gyorgy 
Hanko, care, spre bucuria Iui, 
n-a avut— probleme, cu toate 
că au existat două indisponibi
lități, Laszlo Nagy și Janos 
Revesz fiind accidentați. Primul 
s-a refăcut și a intrat in echi
pa națională. Lotul este format 
din jucători cu experiență in
ternațională, debutant fiind

club, selecționatele de juniori șl 
tineret, reprezentativele secunde 
șl primele formații, înîoedeauaa 
acestea fiind însoțite de un nu- 
meros grop de tehnicieni * *1  
metodiști. care an filmat și au 
înregistrat toți adversara tn- 
win-ți Astfel s-a putut alcătui 
un vast material care a cu
prins sisteme de joc și tendințe, 
calitățile unor școli de handbal 
șl posibilitățile de contracarare 
a lor, au fost elaborate planuri 
pentru pregătirea jucătorilor 
fruntași.

IN PROGRAMUL 
INTERNAȚIONAL DE AZI

Azi, la Frankfurt pe Main are 
loc meciul retur al finalei Cu
pei U.E.F.A. dintre Eintracht din 
localitate și Borussia MOnchen- 
gladbach. In primul joc. Borussia 
a cîștigat cu 3—2. Iată șl alte 
meciuri de azi : în campionatul 
Interbritanlc, la Glasgow ; Scoția 
— T»ra Galilor ; amical, la Co
penhaga : Danemarca — Spania.

• După cum anunță agențiile 
de presă, echipa A.C. Milan, im
plicată în afaceri de pariuri clan
destine în campionatul Italian, a 
fost retrogradată în divizia B a 
campionatului.
• In finala Cupei Italiei : 

Roma — Torino 3—2.

Handbalul sovietic și-a sur
prins partenerii prin ridicarea 
mediei de înălțime a echipei re
prezentative. Antrenorul Anatoli 
Evtușenko dispune de trei gt- 
ganți — Alexandr Anpilogov 2,05 
m, Evgheni Ceraișev 2,02 m și 
Serghei Kușnlrîuk 2,00 m —, pre
cum șl de alțl jucători cu talia 
Intre 1,85 m șl 1.97 tn. In acest 
fel, s-a putut constitui un zid 
cvasiimpenetrabil în apărare. Iar 
In atac giganta șutează eu ușu
rință peste blocajul advers. A- 
ceastă tendință — pe care a ur
mat-o șl reprezentativa BJȚ. 
Germania — a pus mari proble
me echipelor eu veleități la pri
mele locuri m marile competiții 
oficiale.

Dar team-ul sovietic nu-șl 
pime nădejdea numai tn gigan
tismul oamenilor săi. Handbaliș- 
tll pregătiți de E-.-t-rșenko au un 
ridicat nivel de măiestrie tehni
că, abilitate, viteză de acțiune $1 
de execuție. Astfel au fost posi
bile succesele din ultimii patru 
ani șl tot astfel se explică șt 
dorința de a domina șl această 
nouă ediție a Jocurilor Olimpice.

Primul meci al turneului de la 
Moscova este, de fapt, o reedi
tare a finalei Olimpiadei rana. 
diene. Se vor întEnl reprezenta
tivele Uniunii Sovietice șl Româ
niei I Anul acesta, cele două 
puteri ale handbalului mondial 
nu s-au întîlnit încă. Vor avea 
prilejul s-o tacă în luna Iunie, 
în cadrul „Trofeului Spaniei*.  
Pînă atunci, rămlne în picioare 
rezultatul din întUnlrea pe care 
au susținut-o tn decembrie tre
cut, In cadrul „Super Cupei" 
campionilor olimpici și mon
diali : România — U.R.S.S. 17—14 
(10-9).

Hristache NAUM

TREI VICTORII ROMÂNEȘTI
LA REGATA VIENA DE CANOTAJ

întrecerile de canotaj din 
cadrul regatei internaționale de 
la Viena, la care au fost pre
zenți sportivi din Cehoslovacia, 
Elveția, Iugoslavia. R.F. Ger
mania, Ungaria, România și 
Austria, au prilejuit reprezen
tantelor țării noastre noi vic
torii. Sanda Toma, actuala 
campioană a lumii, a cîștigat

ECHIPA FEMININĂ DE FLORETĂ A ROMÂNIEI, 
LOCUL II IN PATRULATERUL DE LA LEGNANO
La Legnano (Italia) s-a des

fășurat patrulaterul feminin de 
floretă Franța — Italia — Româ
nia — Ungaria. Iată rezultatele : 
România — Franța 12—1 (Mol
dovan, Dan și Stahl 3 v, Arde
leanu 2. Chezan 1, respectiv 
Latrille 2, P. Trinquet și Be- 
gard 1. Brouquier 0). România
— Italia 10—6 (Moldovan și 
Stahl 3, Ardeleanu și Dan 2, 
respectiv Vaccaroni 3. Spara- 
ciari 2, Batazzi și Mangiarotti 
1). România — Ungaria 4—12 
(Chezan 2, Stahl și Dan 1, Mol
dovan și Ardeleanu 0, respectiv 
Schwarczenberger 4, Kovacs și 
Stefanek 3, Haizer 2), Ungaria
— Italia 10—6. Ungaria — 

doar Lajas Nemeth, care, la 35 
de ani, va îmbrăca pentru pri
ma oară tricoul echipei repre
zentative. el realizing aproape 
la toate meciurile de verificare 
punctaje de peste 900 p.d.

Cel mai cunoscut dintre ju
cătorii unguri este vicecampio- 
nul mondial Bela Csânyi (în 
virstă de 30 de ani), compo
nent al echipei Ferencvaros Bu
dapesta, jucător pe postul nr. 
1. El se află intr-o formă spor
tivă excelentă, stabilind un re
cord al sălii in care s-au des
fășurat finalele „naționalelor", 
cu 997 popice doborîte. Csânyi 
a devenit campion al Ungariei, 
ciștigind in fața lui Jdzeef 
Meszâros. un jucător cu mare 
experiență. La începutul pre
gătirilor pentru C.M., Meszăros 
a avut unele dificultăți privind 
concentrarea asupra jocului, 
dar pină la urmă și-a pregătit 
ritmul normal, obținind rezul
tate bune, mai ales că această 
primăvară i-a adus un fericit 
eveniment familiar : soția sa a 
născut doi băieți gemeni și a- 
cum Meszăros este tatăl a trei 
copii. Restul selecționabililor 
(Miklos Makkai, Lajos Tornyos 
și Laszlo Suto) sinț oameni de 
echipă, totdeauna constanți în 
joc.

Dacă la bărbați selecția s-a 
făcut fără mari dificultăți, la

în ultima etapă a grupei C a Turneului U.E.F.A.

JUNIORII NOȘTRI AU
BIAt'.XSBEDRA, 20 (prin tele

fon). La SO de tan da Leipzig, 
pe stadionul Păcii din Braunsbe- 
dra. In fața a aproximativ 4 500 
de spectatori. reprezentativa 
noastră de juniori a început ul
tima sa partidă din grupa C, cu 
selecționata similară a R.F. Ger
mania, hotârîtâ să-șl joace ulti
mele șanse eu toată decizia. Șl, 
In prima repriză, jucătorii an
trenați de L Nunweiller șl Gh. 
Cosma. pe fondul unul joc e- 
chillbrat, au cîteva zvîcnirl o- 
fenslve. tn trei dintre ele Bolba 
(min. I șl 34) șl, mal ades, Red- 
rdc (mln. 27) ratind deschiderea 
scorului, ultimul afllndu-se chiar 
In fața porții goale.

După pauză, echipa R. F. Ger
mania. începe tn forță tar în mln. 
44, la cornerul executat de Scha
fer, Winkelhofer trage puternic, 
portarul nostru este „bătut", dar 
Balint respinge salutar de pe li
nia porții. Peste două minute 
Rednlc are șansa de a înscrie, 
dar se opune Sievers. tn mln. 
49 însă, echipa noastră înscrie: 
D. Zamfir faoe o cursă frumoasă, 
driblează doi adversari, șutează 
In portarul Collmann. mingea 
ajunge la Bolba șl acesta mar
chează. Atacăm tot mal insistent, 
dar adversarul nu renunță la 
luptă șl ne dă emoții în mln. 
74—76, cînd Kflgler și Schafer 

categoric proba de simplu, ca 
și dubloul vîslașelor Olga Ho- 
meghi—Valeria Roșea. Cea de 
a treia victorie în concurs a 
fost obținută de echipajul de 
4+1 vîsle, alcătuit din Aneta 
Marin, Sofia Banovici, Veroni
ca Jugânaru, Maria Macoviciuc 
și Elena Giurcă.

Franța 8—8 (înfrîngere), Italia 
— Franța 10—6. Clasamentul : 
1. Ungaria 2 v (+4). 2. Româ
nia 2 v (+2), 3. Italia 1 v (—4), 
4. Franța 1 v (—12). Patrulate
rul a fost urmat, la Como, de 
trofeul individual „Floreta de 
argint", pe primele trei locuri 
clasîndu-se Vaccaronl (Italia), 
Sidorova (U.R.S.S.) și Losert 
(R.F.G.). Scrimerele românce 
Suzana Ardeleanu, Ecaterina 
Stahl și Marcela Moldovan s-au 
calificat pentru eliminările di
recte, primele două pierzînd 
calificarea tn finală la Sidorova 
(5—8) și respectiv Vaccaroni 
(7—8), clasindu-se pe locurile 7 
șl 8.

femei antrenorul Laszlo B. 
Toth a fost pus la grea încer
care. Din cele 11 jucătoare 
care au început pregătirile, trei 
n-au mai putut fi folosite. Din 
cele opt sportive rămase, doar 
patru au dat satisfacție depli
nă, dubla campioană mnodială 
Zsuzsa Kristyân, Holczeme, 
Megyesine și Vadne, jucătoare 
care de ani de zile fac parte 
din echipa Ungariei. La difi
cultățile selecției a contribuit 
și faptul că federația de spe
cialitate, în dorința de a înti
neri lotul, a renunțat, încă de 
anul trecut, la două dintre cele 
mai bune jucătoare. Tompâne 
și Szalaine (peste 30 de ani), 
care și acum sînt în mare for
mă. Pînă la urmă au fost se
lecționate alte trei sportive mai 
tinere. Măria Abrahăm (de 
două ori medaliată cu bronz la 
C.E. de junioare), Katalin 
Szakâi și Lâszlone BerinkeL

Delegația ungară la C.M. de 
la Mar.galia-Nord (24—30 mai) 
speră ca băieții, in proba pe 
echipe, să urce pe podiumul de 
premiere, iar Zsuzsa Kristyân, 
campioană a lumii la ultimele 
două ediții (Viena și Lucerna) 
să-și reediteze succesele.

ILDIKO BODA 
„Nepsport" — Budapesta

ÎNVINS CU 1-0 ECHIPA R. F. GERMANIA,
DAR NU VOR JUCA
slut aproape de egal are. Jucă
torii noștri reușesc să rezolve 
aceste momente grele șl au chiar 
șansa unul nou gol în mln. 78, 
cînd D. Zamtto H învinge pe por
tarul Collmann, dar se opune 
salvator Siewert. O victorie me
rituoasă a juniorilor noștri, care 
Insă, se vor întoarce acasă, lntri- 
cît tn celălalt meci. Polonia a 
învins cu 3—0 Finlanda șl a 
cîștigat grupa, ealificîndu-se tn 
semifinale.

Arbitrul Iugoslav S. Glavina a 
condus cu greșeli următoarele 
formații : ROMANIA : MoMovan
— Viscreanu. Marinescu, Balint, 
Rednic — Niță, Iliescu, Hie — 
D. Zamfir, Bolba (mln. 74 Csor- 
dasz), Gabor (min. 63 Czika). 
R. F. GERMANIA: Collmann — 
Sievers, Nushoer, Sievert, Trieb
— KGgler, Opltz (mln. 56 Mathy), 
Schafer — Winkelhofer, Thiele. 
Brummar (mln. 56 Bunk).

Clasamentul final al grupei C 
este următorul: 1, Polonia 6 p 
(golaveraj 7—2), 2. România 4 p 
(3—2), 3. R.F. Germania 2 p (8—6). 
4. Finlanda 0 p (3—11).

Laurențiu DUMITRESCU

Celelalte rezultate î Spania — 
Ungaria 2—0, Italia — Norvegia

START ÎN BAICANIADA 
DE VOltl

ATENA, 20 (prin telefon). Azi 
(n.r. — feri) au început, la Ate
na, Campionatele balcanice <ie 
volei, care se vor desfășura pe 
parcurs ui a cinci zile — de marți 
pînă sîmbătă — in două fruinca
se săli, Panellinios (2000 de 
locuri) și Sporting (2200 de 
locuri). Publicul atenian, iubitor 
prin tradiție al sportului — Gre
cia fiind patria Jocurilor Olimpi
ce — manifestă un viu Interes 
pentru această competiție oficială 
importantă, care precede marea 
confruntare de La J.O. din acest 
an. Interesul este cu atît mai 
mare, cu cît echipa masculină a 
țării gazdă, care a cîștigat de 
curind tradiționala competiție eu
ropeană „Spring Cup“ (la care 
au luat parte reprezentative din 
17 țări europene), dorește să-și 
arate valoarea în fața sextetelor 
României, Iugoslaviei și Bulgariei, 
calificate pentru J.O. Ziarele da 
sport („Sport Icho“, „Fos ton 
Spor") și altele redau pe larg 
palmaresul și compunerea echi
pelor, interviuri și comentarii 
privind șansele fiecărei partici
pante.
Primele rezultate: feminin: Bil- 

garia — Albania 3—0 (I®, 11. 2) î 
masculin : Grecia — Albania 3—1 
(—16. 10, 5, 6). Meciul Iugoslavia 
— Bulgaria s-a Încheiat noaptea 
tîrziu.

Miercuri vor intra în Joc 
și echipele noastre, care vor 
întâlni reprezentativele Albaniei*  
în continuare, tn seria băieților 
se va juca meciul Grecia — Bul
garia, iar la fete — Bulgaria — 
Iugoslavia.

Aurelian BREBEANU

OTBBT BUN
AL LUI FLORIN SEOARCEAND

LA ROMA
ROMA 20 (Agerpres). — Marți, 

la Roma, In primul tur al cam
pionatelor internaționale de tenia 
ale Italiei, ce se desfășoară la 
arena Foro Italice, tînărul jucă
tor român Florin Segărceanu l-a 
învins cu 6—4, 6—3 pe Italianul 
Giannl Ocleppo. Alte rezultate : 
Noah — Damianl 6—2, 6—7, 6—3 ; 
Alexander — Maldinl 6—2. 6—1 ;
Teltscher — Mottram 6—0, 1—6, 
6—1 ; Luna — Zugarelll 6—2, 6—4; 
Tulasne — S. Mayer 6—2, 6—3 ; 
Masters — Kholberg 7—5. 6—2.

TELEX • TELEX
CICLISM • Disputată contracro- 

nometru individual pe traseul 
Pontedera — Pisa (36 km), etapa 
a 5-a a turului Italiei a revenit 
rutierului danez Jorgen Marcus- 
sen în 45’07, urmat de francezul 
Hinault, la 14”, norvegianul Knud
sen, la 48 . In. clasament ii gene
ral, pe prim-il loc a trecut Hi
nault, urmat de Knudsen, la 32”, 
Moser la 54”, Marcussen, la 
1’07”, Saronni, la 2'03““.

PQLO • Au continuat întrece
rile turneului internațional de la 
Tbilisi, iată rezultatele înregis
trate : Cuba — România 8—« 
(1—1, 3—3, 2—2, 2—0) ; Cuba — 
Bulgaria 7—4 (1—2, 3—1, 2—1.
1—0) ; U.R.S.S. — România 7—3 
(2—1, 2—1, 2—1, 1—0).
ȘAH • în turneul internatio

nal de de La Bugojno, după 8 
runde conduce danezul Larsen 
cu 5,5 puncte (1), urmat de cam
pionul mondial Karpov (U.R.S.S.). 
cu 5 puncte. în runda a 8-a, Kar
pov a cîștigat la Tal, iar Larsen 
a întrerupt cu Ivkov.

tenis • La Battersea Park 
din Londra s-a disputat me
ciul demonstrativ de tenis din
tre perechile Mariana Simionescu 
(România) — Bj6m Borg (Suedia) 
șl Chris Evert (S.U.A.) — John 
Lloyd (Anglia). Aceștia din urmă 
au obținut victoria cu 6—4, 6—3.

ÎN SEMIFINALE !
1—L Olanda — R.D.G. 0—0, Fran
ța — Bulgaria 7—1, Anglia — iu
goslavia 2—0, Portugalia — Ir
landa de Nard 1—0.

In urma acestor rezultate, vi
itori se vor disputa semifinalele : 
Italia — Polonia (la Gera), si 
Olanda — Anglia (la Halle).
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