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în „Regata Snagov“ la caiac-canoe
a avutIn ziua de 22 mai 

loo ședința comună a Comite
tului Politic Executiv ' "
al P.C.R., Consiliului de Stat 
și Guvernului Republicii So
cialisto România prezidată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

In cadrul ședinței comune a 
fost dezbătută activitatea de
legației Republicii Socialiste 
România la lucrările Comite- 

Politic Consultativ al 
la Trata- 

care s-au 
de 14—15 
Republicii 
Comitetul 

de

al C.C.

tulul 
statelor participante 
tul de Ia 
desfășurat 
mai in 
Populare 
Politie Executiv, Consiliul 
Stat și Guvernul au aprobai 
în unanimitate și au dat • 
înaltă apreciere activității des
fășurate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în cadrul consfă
tuirii, modului strălucit în 
care secretarul general al 
partidului, președintele Repu
blicii a expus poziția Româ
niei socialiste în problemele 
discutate, subliniind că aceasta 
corespunde pe deplin hotâriri- 
lor Congresului al XH-lea al 
P.C.R., intereselor poporului 
român, cauzei generale a so
cialismului, păcii, destinderii, 
securității și colaborării in 
Europa și în întreaga lume.

In ședința comună a fost 
aprobată în unanimitate sem
narea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a celor două 
declarații ale statelor partici
pante la Tratatul de la Var
șovia și S-a manifestat acordul 
deplin față de conținutul . a- 
cestora, care pune pe primul 
plan grija față de promovarea 
cauzei păcii și destinderii, a 
dezarmării, dorința țărilor par
ticipante de a acționa pentru 
soluționarea pe cale politică, 
prin tratative, a problemelor 
litigioase dintre state, pentru 
întărirea securității și dezvol
tarea colaborării pe continen
tul european și în întreaga 
lume.

S-a apreciat că, în actuala 
situație internațională, cind se 
accentuează Încordarea și creso 
tendințele de revenire la po
litica războiului rece, țărilor 
socialiste le revine o mare 
răspundere față de menținerea 
Păcii în lume, că trebuie făcui 
totul pentru oprirea agravării 
vieții internaționale, 
soluționarea problemelor 
flictuale numai și numai 
calea tratativelor, pentru 
luarea șl dezvoltarea politicii 
de destindere, colaborare și 
pace, bazată pe respectul ne
abătut al independenței $î su
veranității naționale a tuturor 
popoarelor.

Comitetul Politic Executiv, 
Consiliul de stat și Guvernul 
apreciază câ o importanță ho- 
tăritoare o are promovarea 
cauzei destinderii, dezarmării, 
securității șl păcii pe continen
tul european, a colaborării și 
păcii intre popoare. A fost ex-

Varșovia, 
în zilele 
capitala 
Polone.

pentru 
con- 

pe 
re-

primată satisfacția față de o- 
rientarea de bază a conținutu
lui Declarației statelor partici
pante la Tratatul de la Varșo
via, care se pronunță împotriva 
divizării Europei in blocuri mi
litare, pentru desființarea con
comitentă a N.A.T.O. și a Tra
tatului de la Varșovia, pentru 
dezangajare militară și dezar
mare, pentru unirea eforturilor 
tuturor statelor în vederea pro
movării unul climat de încre
dere, securitate $1 colaborare 
pașnică intre toate națiunile 
lumii. S-a dat o înaltă aprecie
re faptului că in Declarație 
sint afirmate cu putere princi
piile noi de relații în viața in
ternațională — deplina egalita
te in drepturi, respectul rigu
ros al independenței și suvera
nității naționale, neamestecul 
în treburile Interne și avanta
jul reciproc, nerecurgerea la 
forță sau la amenințarea cu 
forța — singurele pe care se 
pot clădi relații trainice intre 
state, pacea și securitatea in 
întreaga lume.

Au fost de asemenea apre
ciate propunerile conținute in 
Declarație de a se acționa pen
tru convenirea unui acord în
tre statele europene, de a nu 
spori efectivele forțelor arma
te in zona definită prin Actul 
final de la Helsinki, de a se 
respecta neabătut 
acestui acord.

Comitetul Politic 
Consiliul de Stat 
nul consideră 
de o mare actualitate buna 
pregătire a reuniunii de la 
Madrid, subliniind necesitatea 
intensificării și aprofundării 
schimbului de păreri in acest 
scop, astfel ca incă înainte de 
începerea reuniunii să existe 
un consens cu privire la mă
surile practice menite să ducă 
la transpunerea in viață, ca un 
tot unitar, a Actului final de 
la Helsinki. De o mare impor
tanță pentru întărirea încrede
rii și securității pe continent 
este și propunerea organizării 
unei conferințe pentru dezan
gajare militară și dezarmare in 
Europa, desfășurării de efor
turi susținute pentru realizarea 
unor înțelegeri în cadrul nego
cierilor in vederea limitării ar
mamentelor și încetării cursei 
înarmărilor. A fost subliniat în 
mod deosebit punctul de ve
dere exprimat în Declarație 
privind necesitatea întreprinde
rii de noi eforturi pe scară in
ternațională pentru a se ob
ține interzicerea folosirii armei 
nucleare, oprirea amplasării de 
noi rachete șt arme de distru
gere tn masă tn Europa, lichi
darea bazelor militare și retra
gerea trupelor de pe teritoriile 
străine, reducerea forțelor ar
mate și a armamentelor, crea
rea de zone denuclearizate și 
zone ale păcii in diferite regi
uni ale lumii, inclusiv pe con
tinental european.

prevederile

Executiv, 
și Guver- 
ca fiind

în Declarație

(Continuare In pag. 2-3)

PRELIMINARII FĂRĂ SURPRIZE
Astăzi finalele în probele de 500 m

Caiadști și canoiști din 11 
țări — Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.P. Chineză, Cuba, Danemarca, 
Franța, Italia, Olanda, Ungaria, 
Uniunea Sovietică și România 
— sint prezenți la Snagov la 
întrecerile tradiționalei regate 
internaționale cu același nume. 
Ieri, la debut, a fost o zi plină 
pentru mînuitorii podelelor și 
pagaelor; dimineața — serii 
in probele de 500 m și apoi 
recalificări, iar după amiază un 
program asemănător pentru cei 
care au ales probele de 1000 m.

Cursele preliminare ne-au 
edificat intr-o bună măsură 
asupra favoriților la ediția din 
acest an. Fără excepție, aceștia 
au obținut calificarea direct în 
semifinale. Ne-au impresionat, 
dintre sportivii români canoiștii 
Ivan Fatzaichin (mereu neobo
sit, a luat Și acum startul în 3 
probe) șl Petre Capusta. Prin
cipalii lor adversari în cele două 
probe de dublu se anunță a fi 
tot echipaje românești : Dobre 
Nenciu—Toma Simionov (la 500 
m) și Mihai Marcov—Gheorghe 
Simiocenco alături de perechea 
fraților Simionov (la 1000 m).

La caiac, în probele de sim
plu, singurul care ar putea 
contesta superioritatea primelor 
noastre „padele", Vasile Diba și 
Ion Bîrlădeanu, este profesorul

de educație fizică din Cremo
na (29 de ani), Oreste Perri. 
Italianul, fost campion mondial 
la jumătatea deceniului trecut, 
pare să fi regăsit forma de 
virf. O parte a răspunsurilor o 
vom afla chiar astăzi (de 1a 
ora 9,30 și 14,30) cind sînt pro
gramate semifinalele și finalele 
pe distanța de 500 m.

★
Iată ciștigătorii seriilor- <113

fiecare probă : proba de 500 m : 
K 1 — V. Diba 1534 ; L Birlă- 
deanu 1:51,7; VL Koliș (U.R.S.S.) 
1:52.4 ; C 1 — L. Varabiev
2:03,7 ; R. Blazik (Ceh.) 2:02,9 ; 
Gh. Titu 2:07,1 ; K 1 F : Maria 
Ștefan 2:04,3 ; Agafia Buhaev 
2:05,1 ; Adriana Tarasov 2:05,6 ; 
K2 - U.R.S.S.....................
Romanovski) T:!
(Zafiu—Giura)

. (Astapkovici — 
:38,7 : România 

1:39,9 ; Franța

(Lebas—Hervien) 1:39,4; C 2 — 
România (Patzaichin—Capusta) 
1:48,8; România (Nenciu—T. Si
mionov) 1:48,5 ; Cehoslovacia 
(Vrdlovec—Kubicek) 1:50,1 ; K 2 
F —"România (Ștefan—Buhaev) 
1:50,5 ; România (Băbeanu — 
Boccănea) 1:55,3; U.R.S.S. (Ve- 
retențeva—Riciago) 1:59,7 ; pro
be de 1000 m : K 1 — Birlădea- 
nu 4.-08,5 ; Geantă 4:09,6 ; O. 
Perri (It.) 4:06,1 ; C 1 — Pat
zaichin 4:25.5 ; Varabiev 4:24,8 ; 
Nenciu 4:31,0 ; K 2 — Cuba 
(Marerro-Reyna) 3:41,5; U.R.S.S. 
(Romanovski — Astapkovici) 
3:47,0; România (Giura—Ticu) 
3:53.4 ; C 2 — România (Simio
nov—Simionov) 4:10,3; România 
(Marcov 
România 
4:10,6 ;
România

— Simiocenco) 4:04,3 ; 
(Patzaichin—Capusta)

K 4 Franța 3:24,3 , 
3:24,6 ; Olanda 3:22,5.

CONCURSURI

PENTRU
DE VERIFICARE

ATLEȚII NOȘTRI
La sfîrșitul acestei săptămini, 

atleții noștri concurează în trei 
competiții importante. Astfel, la 
Pitești, ca și anul trecut, vor a- 
vea loe finalele campionatelor 
republicane universitare, la care 
vor n prezenți șl cîțiva dintre 
candidațil noștri olimpici (Ma
ria Samungi, Mihaela Dumitres
cu, Eva Z6rg3-Raduly, Corina 
Girbea, Horia Toboc, Iile Flo- 
roiu ș.a.). In Capitală, pe Sta
dionul Republicii (sîmbătă de la 
ora 15 șl duminică de la ora 9), 
se vor desfășura întrecerile Con
cursului republican de primăva
ră al juniorilor de cat. L cu 
participarea celor mai valoroși 
atlețl al noii generații. In sfir- 
șit, la Sofia, pe stadionul „Vâsli 
Levskl", la tradiționalul concurs 
internațional al ziarului „Narod- 
na Miadej", vor lua parte și 
cițlva dintre atleții noștri. de 
asemenea candidați olimpici 
(Adrian Proteasa, Daniel Albu, 
Iostt Nagy, Ion Zamfirache, 
Cornelia Popa, Mihaela Loghln, 
Florența Tăcu, Mariana lonescu).

Sameș, venit tn sprijinul coechipierilor din linia I, va trimite 
balonul, cu capul, spre poarta ieșenilor. Fază din meciul Steaua 

— Politehnica Iași, disputat miercuri în „Ghencea".
Foto : I. MIHAICA

Campionatul Diviziei A de fotbal In la(a finișului

»» POLII** CLASAMENTULUI ÎN FEBRA
ULTIMELOR CALCULE TEORETICE

Pe stadionul Voința din Capitală

Zilele trecute, pe stadionul 
Voința din București au avut 
loc competiții sportive in ca
drul etapei de vară a _ Dacia - 
dei", la care au participat peste 
500 de tineri din cooperativele 
meșteșugărești din Capitală. 
S-au desfășurat întreceri de 
cros, volei, . handbal, popice și 
fotbal. Au participat reprezen
tanți ai asociațiilor sportive din 
cooperativele meșteșugărești 
„Tehnometalica", „Sporul", „Igie
na", „Tricotextil". „îmbrăcă
mintea". „Arta populară". ..în
călțămintea manuală", „Maro- 
chineri", „Electrobobinajul", 
„Mobilă și tapițerie" ș.a.

întrecerile de cros au fost 
cîștigate la fete de cooperativa 
„Arta populară", iar la băieți 
de „Tehnometalica". La volei,

(Continuare In pag 2-3) Aspect din desfășurarea disputatului cros al fetelor

Se aude, parcă, vocea gravă 
a crainicului invizibil, din ga
lele de box : „Eliberați ringul, 
urmează ultima repriză Ur
mează, așadar, ultima etapă ! 
Campionatul nostru cel de toa
te duminicile (șl miercurile) a 
ajuns in fața finișului. în ma
re, lucrurile par clare. Și to
tuși, „calculul probabilității" 
mai spune destule. în virful 
piramidei, și la bază.

...UNIVERSITATEA CRAIO
VA este, practic, campioană I 
Cu două puncte avans și un 
golaveraj de +36, liderul are 
cinci șanse din șase în disputa 
cu Steaua. Cinci șanse să de
vină campioană : L Victoria ; 
2. Egalul ; 3. Infringerea la un 
gol diferență; 4. Infringerea la 
două goluri ; 5. Infringerea la 
trei goluri. Anul trecut, la Cra
iova, a fost 0—0. Acum, învin
gătoare? lui Leeds vrea să

primească tricourile 
pioană în ținută de

de cam- 
gală !

de puncte...STEAUA, cu 42 
șl +29 la golaveraj, are doar 
o șansă. O știe toată lumea. 
Să învingă la 4 goluri diferen
ță ! Șansa practică a Stelei 
pare... semifinala „Cupei", de 
miercuri.

...F.C. ARGEȘ nu poate scă
pa „treapta de bronz" a po
diumului decît dacă pierde, 
acasă, partida cu Chimia, iar 
F. C. Baia Mare cîștigă la Pe
troșani, ceea ce pare mai mult 
de domeniul... logicii simbolice.

,..F. C. BAIA MARE (37 punc
te, golaveraj +5), DINAMO (35 
P, golaveraj +12) și SPORTUL

(Continuare In pag. 2-3)

Duminică un concurs tradițional

PE CAPITALA
A „MARȘULUI FACTORILOR POȘTALI"

„Marșul factorilor poștali" este 
de-acum o competiție Intrată în 
tradiție. Desfășurată anual, pri
măvara, sub genericul „Dacia- 
dei“, această ' întrecere reunește 
purtători, de toate vîrstele, ai 
tolbelor încărcate cu scrisori (și 
cu atîtea altele), oameni ai mun
cii care depun cotidian, în înde
plinirea îndatoririlor de serviciu, 
un apreciabil efort fizic. Desem
narea finaliștllor pentru faza pe 
țară — 1930, Care urmează să se

desfășoare tn frumosul oraș 
Deva, este în toi : în unele ju
dețe, el se cunosc deja, In altele 
vor fl stabiliți curînd. în aceas
tă ultimă categorie se Încadrează 
și viitorii reprezentanți ai Direc
ției de poștă a municipiului 
București : duminică, pe Stadio
nul tineretului, de la ora 9, are 
loc faza pe Capitală. Organizato
rii anticipează o întrecere viu 
disputată.
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PE MALUL LACULUI TEI, 0... OAZĂ A TINEREȚII, A

(Urmare din pag. I)

Comitetul Politic Executiv, 
Consiliul de Stat și Guvernul 
au reafirmat hotărîrea Româ
niei socialiste de a face totul 
pentru a-și aduce întreaga con
tribuție Ia înfăptuirea unei se
curități reale și durabile in 
Europa, la promovarea unei 
largi și neîngrădite colaborări 
pe continentul nostru și în în
treaga lume, la realizarea unei 
politici noi, de deplină egali
tate, încredere și respect între 
națiuni, la edificarea unei lumi 
mai bune și mai drepte pe. pla
neta noastră.

în cadrul ședinței comune 
au fost examinate, totodată, u- 
nele- probleme actuale ale ac
tivității economice interne.

în domeniul investițiilor s-a 
indicat Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Socia
le, Guvernului, organelor jude
țene de partid și de stat, orga
nizațiilor de masă și obștești 
să ia măsuri și să acționeze 
ferm, în spiritul hotărîrilor a- 
doptate, pentru concentrarea 
tuturor forțelor în direcția rea
lizării obiectivelor care au toate 
condițiile de a fi puse in func
țiune in acest an sau in anul 
viitor. S-a cerut să se respecte 
neabătut măsurile adoptate cu 
privire la reducerea obiective
lor de investiții, în primul riad 
a investițiilor neproductive și 
a investițiilor mici, să nu se 
mai înceapă lucrări la noi in
vestiții pină nu sint terminate 
toate pregătirile necesare rea
lizării lor într-un timp cit mai 
ecurt.

Analizindu-se modul în care 
se îndeplinește programul pri
vind reducerea consumurilor 
materiale, energetice și de 
combustibili, s-a indicat să se 
ia măsuri ferme și imediate 
pentru a se asigura încadrarea 
in normele de consum și a se 
reduce mai accentuat consu
murile materiale, în vederea 
realizării indicelui general de 
reducere a costurilor din eco
nomie.

în cadrul ședinței s-a sub
liniat că o problemă de im
portanță deosebită pentru e- 
eonomia noastră o constituie 
realizarea sarcinilor de ex
port S-a atras atenția asupra 
■eeesitâții luării tuturor mă- 
nritor pentru a se asigura o 
balutâ comercială și o ba
lanță de plăți active, așa cum 
s-a stabilit in plan.

O tlnoțir deosebită a fost 
acordată realizării la timp și 
to base eoodttâooi a procra- 
■riar dr toccusert și repa
rata capttaje a ■aria ilar și 
af8»Jrtor.

*—ic s£ad-al exeeo- 
tării lacrârilor acrirata de pri
măvară — io eaadrtiile clima
terice ale acestui an — t-a 
indicat organelor și organizați
ilor de partid, consiliilor popu
lare, tuturor factorilor de răs
pundere din domeniul agricul
turii să ia măsuri energice pen
tru impulsionarea și realizarea 
la timp, și in cele mai bune 
condițiuni a lucrărilor, punin- 
du-se un accent deosebit pe în
treținerea culturilor în scopul 
obținerii unor recolte bune.

ÎNTRECERI ale tinerilor cooperatori In
(Urmare din pag. I)

pe primul loc „încălțămintea 
manuală" la băieți și „Igiena." 
la fete. La handbal învingătoa
re au fost la fete „încălțămin
tea manuală", iar la băieți — 
„Arta aplicată". La popice, cei

PE MICUL ECRAN
S1MBATA 24 MAI, ora 13,

In cuprinsul emisiunii ,,Mo
zaic*4 : „Ultima ștachetă44 — 
un film despre o speranță o- 
limpică: Adrian Proteasa; Is
toricul Jocurilor Olimpice (e- 
pisodul 5); Marele premiu de 
steeple-chase de la Liverpool; 
Fotbal internațional (manșa a 
n-a a finalei Cupel U.E.F.A.: 
Eintracht Frankfurt — Borus- 

i sia Mdnchengladbach) și Cursa 
I automobilistică de la Monte

Carlo pentru Campionatul 
j mondial al piloților de for

mula L
DUMINICA 25 MAI, ora 

n»15: Fotbal, Universitatea
Craiova — Steaua. în ultima 

a Diviziei naționale A 

Totodată, s-a indicat să se a- 
plice ferm măsurile stabilite, 
privind cultivarea fiecărui me
tru pătrat de pămint, atit la 
sate, cît și la orașe, în cartie
re, in perimetrele întreprinde
rilor și instituțiilor, toți deți
nătorii de terenuri agricole 
avînd obligația de a cultiva a- 
ceste terenuri și de a realiza 
produse agricole vegetale și a- 
nimaiiere pentru consum.

în continuare, s-a examinat 
stadiul îndeplinirii programului 
de locuințe indicindu-se să se 
concentreze toate forțele. în 
vederea realizării în bune con- 
dițiuni a sarcinilor stabilite in 
acest domeniu.

în ședința comună s-a stabi
lit, de asemenea, să se inten
sifice aplicarea măsurilor pri
vind dezvoltarea într-un ritm 
mai rapid a activității coopera
ției. industriei locale, indus
triei mici, cît și a producției 
realizate cu aportul meseria
șilor individuali, precum și 
sporirea substanțială a activi
tății în domeniul serviciilor 
pentru populație.

Comitetul Politic Executiv, 
Consiliul de Stat și Guvernul 
au examinat, de asemenea, une
le probleme ale pregătirii nou
lui plan cincinal.

★
In cadrul ședinței comune, to

varășul Nicolae Ceaușescu a 
informat despre convorbirile 
avute cu tovarășul Hua Guo- 
feng, președintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez, premierul Consiliului 
de Stat al Republicii . Populare 
Chineze.

Comitetul Politic Executiv, 
Consiliul de Stat și Guvernul 
au aprobat întru totul și au 
dat o înaltă apreciere rezulta
telor deosebite ale recentului 
dialog dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Hua Guofeng, care 
se înscrie ca un nou moment 
de marc însemnătate in evolu
ția ascendentă și rodnică a 
relațiilor româno-chineze și 
marchează o contribuție de sea
mă la întărirea solidarității si 
colaborării multilaterale din
tre partidele, țările și popoare
le noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a prezentat, de asemenea, o in
formare cu privire la rezulta
tele intilnirii de la București cu 
tovarășul Ahmed Sekou Tourc. 
secretar general al Partidului 
Democrat din Guineea. pre
ședintele Republicii Populare 
Revoluționare Guineea. Comi
tetul Politie Executiv, Consiliul 
de Stat și Guvernul au dat o 
deosebită apreciere convorbiri
lor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu si Ahmed Sekou Tou- 
re. d importanta
deosebită a acestora pentru 
evalnia mereu ascendentă și 
rodnică a relațiilor dintre Parti
dul Canunist Român și Parti
dul Deasacrat din Guineea, din
tre România și Guineea.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a informat, totodată, despre 
vizita efectuată in țara noastră, 
în perioada 9—12 mai 1980, de 
tovarășul Kim Ir Sen, secre
tar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene.

mai buni s-au dovedit sporti
vii de la cooperativele _Maro- 
chineri", „Tricotextil". „Casa de 
mode", „Artă și precizie". La 
fotbal 6-au evidențiat echipele 
cooperativelor „Electrobcbina- 
jul" și „Tehnomecanica".

(transmisiune directă); ora 
18,00; Rubrica de șah; ora 
19,15 (programul H): Emisiu
nea „Tel crama44.

MIERCURI, 28 MAI, ora 
17,CO: Fotbal: Steaua — Uni
versitatea Craiova în semifi
nalele „Cupei României" 
(transmisiune directă de la 
Pitești), ora 17,45 și 18,45: 
Handbal masculin: aspecte 
din meciul România — Ceho
slovacia (transmisiune directă 
de la Oradea).

JOI, 29 MAI, ora 18,30 : 
Handbal masculin: România
— Spania, repriza a II-a 
(transmisiune directă de Ia 
Oradea).

Comitetul Politic Executiv, 
Consiliul de Stat și Guvernul 
au reliefat cu- satisfacție bi
lanțul rodnic al noului dialog 
româno-coreean la nivel înalt, 
care a pus pregnant în lumi
nă raporturile de trainică prie
tenie, solidaritate militantă și 
colaborare multilaterală din
tre Partidul Comunist Român 
și Partidul Muncii din Coreea, 
dintre țările și popoarele noas
tre. S-a dat o deosebită apre
ciere hotăririlor stabilite de 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen privind amplifica
rea și adîncirea relațiilor ro- 
mâno-coreene, intensificarea 
schimburilor și contactelor pe 
linie de partid și de stat, a or
ganizațiilor obștești, extinde
rea legăturilor economice, știin
țifice, culturale și în alte do
menii.

S-a subliniat cu satisfacție 
că, în timpul convorbirilor, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat solidaritatea deplină 
a partidului, guvernului și po
porului român față de aspira
țiile legitime ale poporului 
coreean de reunificare pașni
că, independentă și democrati
că a patriei sale. A fost re
levată, de asemenea, importan
ța amplului schimb de pă
reri între tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen, cu 
privire la problemele interna
ționale actuale.

In cadrul ședinței au fost 
aprobate, in unanimitate, în
țelegerile și concluziile la care 
s-a ajuns cu prilejul vizitei și 
s-au stabilit măsuri pentru apli
carea lor în viață, pentru dez
voltarea susținută, pe multiple 
planuri, a relațiilor de priete
nie și colaborare, de solidari
tate militantă dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.

Comitetul Politic Executiv, 
Consiliul de Stat și Guvernul 
au aprobat rezultatele vizitei 
de prietenie efectuate in 
U.R.S.S. de tovarășul Ilie 
Verdeț, prim-ministru al gu
vernului, ale convorbirilor a- 
vute Ia Moscova cu tovarășul 
A. N. Kosighin, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., privind întărirea și 
dezvoltarea în continuare a 
relațiilor de prietenie și cola
borare româno-sovietice, extin
derea și perfecționarea cola
borării economice și tehnico- 
științifice reciproc avantajoase 
dintre cele două țări. S-a apre
ciat că intilnirilc și convorbi
rile primului ministru, măsu
rile stabilite cu acest prilej 
sint în concordanță cu înțe
legerile convenite între tova
rășii Nicolae Ceaușescu și 
Leonid Ilici Brejnev, expri- 
mîndu-se hotărîrea partidului 
și statului nostru de a acționa 
în continuare pentru adincirea 
prieteniei și extinderea colabo
rării pe multiple planuri între 
România și Uniunea Sovietică, 
in interesul celor două țări și 
popoare, al cauzei socialismu
lui, comunismului, al păcii, 
destinderii și colaborării in
ternaționale.

★
In cadrul ședinței comune 

au fost soluiionate, de aseme
nea, probleme curente ale ac
tivității de partid și de stat.

CADRUL „DACIADEP
Dintre sportivi s-au remar

cat : la popice — Petre Mincu 
de la „Igiena", Viorel Tudor și 
Nicolae Răducă de la „Presta
rea". iar la fete Aurora Vidau 
de la „încălțămintea manuală", 
Elena Costea și Maria Ridichie, 
de la „Metalica" ; la cros, fete 
sub 19 ani — Cristina Gafencu, 
de la „Igiena", și Ioana Neagu, 
de la „Drum Nou" ; la băieți 
peste 19 ani — Gheorghe Ivaș- 
cu și Costel Pufu de la „Elec- 
trobobinajul" ; la băieți sub 19 
ani — Vasile Silav („încălță
mintea manuală") și Podeanu 
Răducanu („Sporul") ; la fete 
peste 19 ani — Mihaela Dumi
trescu, de la „Sporul".

Stadionul de la Pipera a găz
duit. și cu această ocazie, un 
adevărat festival sportiv al ti
nereții, așa cum ne-a obișnuit 
conducerea consiliului Clubului 
Voința (președinte — Puiu An- 
ghel, vicepreședinte — Con
stantin Purcelea) cu organiza
rea unor asemenea manifestări 
în cadrul „Daciadei".

D. MORARU-SLIVNA

Există în București, undeva 
pe malul lacului Tei, un teri
toriu întins care ar putea fi 
socotit, pe bună dreptate, o 
„mică împărăție a sportului și 
agrementului" pentru tineri. în 
dorința de a-1 vizita, acum, în 
preajma începerii noului sezon, 
am străbătut cîteva străduțe 
mici din cartier și la vreo 500 
de metri distanță de capătul 
troleibuzului 90, ne-am aflat în 
fața unei părți înalte, deasupra 
căreia stă scris : „Complexul 
cultural sportiv studențesc-La- 
cul Tei".

Ne-a întîmpinat directorul 
coordonator al acestuia, tova
rășul Eugen Ionescu, cu care 
ne-am plimbat prin complex, 
cu care am discutat, zăbovind 
aici timp de aproape două ore. 
La plecare, mulțumind gazdei 
pentru ospitalitate, i-am solici
tat o sugestie : „Cu ce ați dori 
să începem materialul pe care-1 
vom scrie, tovarășe director ?“. 
„Cu precizarea, ne-a spus dîn- 
sul, că s-au depus eforturi 
considerabile — și se mai de
pun incă — pentru punerea la 
punct a acestui modern com
plex, care va putea găzdui, în- 
tr-o singură zi, circa 20 000 dc 
tineri. De tineri zic, nu doar 
studenți, în atribuțiile noastre 
intrind organizarea unor variate 
și multiple acțiuni cultural- 
sportive și de divertisment. La

CAMPIONATE • COMP!
IN „CUFA ROMÂNIEI" LA TIR

Competiția republicană de tir, 
„Cupa- României44, care se desfă
șoară în București, pe poligonul 
Tunari, a programat ieri un sin
gur concurs — proba de pușcă 
standard senioare 60 focuri po
ziția culcat — și două „calificări*4 
pentru întrecerile de azi, la pis
tol liber 60 f și pușcă liberă 
3X40 f seniori, Taleriștii, acei 
care se vor întrece începînd de 
azi la trap (talere lansate din 
șanț.) au avut antrenament ofi
cial. Printre trăgătorii cu pișcă 
de vînătoare era prezent pe stan
dul de trap și veteranul ștefan 
Popovici, multiplu campion al 
țării și medaliat la numeroase 
ediții ale Balcaniadei, care în se
ria In care a tras a fO6t cel mai 
bun, lovind 23 de talere din 25. 
Este de admirat acest sportiv, 
care la 53 de ani nu se lasă... 
bătut.

Revenind la întrecerile de ier: 
trebuie să subliniem că la start 
s-au aliniat doar 11 trăgătoare. 
Proba a fost dominată de către 
reprezentantele I.E.F.S. București 
și C.S.U. Brașov, care au obținut 
realitate modeste, dar mulțumi
toare pentru condițiile meteoro
logice in care s-a concurat. Pri
mele clasate, Niculina Iosif și

TURNEUL DE PROMOVARE
Așteptat și înconjurat de un 

deosebit interes (de federație, 
spectatori, colegiul de arbitri — 
care a alcătuit redutabile bri
găzi), turneul de promovare po 
prima scenă rugbystică a de
butat ieri cu două partide ce au 
stat sub semnul echilibrului. în 
prima, Gloria P.T.T. Arad și 
Dunărea Giurgiu au acuzat din 
plin emoțiile situației de a fi 
(sau. . . a nu fi) la un pas-doi 
de „A**, sugestiv fiind in acest 
sens duelul transformerilor, care 
s-au întrecut în ratări (mai ales 
giurgiuveanul Iliescu). Jocul a- 
nost a fost întrerupt arareori de 
cîte o acțiune a excelentului o- 
priș (Dunărea) și, în replică, de 
încercări de pătrundere ale lui 
Corduneanu sau Șnec. Mai in- 
sistenți înspre final, cu un Leca 
sigur în această perioadă, ară
denii au cîștigat cu 3—0 (0—0), re
zultat determinat de lovitura 
de pedeapsă din minutul 75, a- 
cordată pentru un ofsaid stupid 
al giurgiuvenilor șl executată 
precis de numitul Leca. Arbitraj 
corect: Rene Chiriac (la centru), 
Șt. Rădulescu, A. Găgeatu.

A urmat un autentic meci-ve
detă, net superior celui inițial 
ca spectacol, ca realizări, în
tr-un cuvînt ca valoare. Prota
goniste : Rapid Buzău și Cons
tructorul Constanța. Aceasta din 
urmă a început jocul cu aplomb, 
„lucrînd*4 frumos grămezile spon
tane. In min. 8, Cristea a pă
truns decis în terenul advers.
-------- ' ai------------

MECI INTERNAȚIONAL 
DE LUPIt EA ONEȘTI

Sala sporturilor din munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej a găz
duit întîlnirea internațională 
amicală dintre echipele de lupte 
libere (juniori) C.S. Onești și 
Start Krasnystaw (R. P. Polo
nă). La capătul unor dispute 
dinamice, meciul a luat sfîrșit 
cu un rezultat de egalitate : 
6—8.

S-au remarcat: Popa (56 kg), 
Luca (65 kg), Costea (74 kg), 
Țiru (82 kg), de la gazde și 
Zbygniev (52 kg), Nyjiol (100 
kg).(Gh. GRUNZU — coresp.) 

tura educativă ocupă, de ase
menea, un Ioc principal în pre
ocupările noastre".

Ce înseamnă, de fapt, „Com
plexul cultural sportiv studen- 
țesc-Lacul Tei" ? înseamnă, în 
linii mari, o adevărată citadelă 
a sportului, veseliei și culturii. 
Afii aici, de pildă (șl parcă 
nu-ți vine a crede), peste 40 
de terenuri sportive (pentru 
fotbal, volei, tenis, baschet, 
handbal ș.a.), 3 bazine de înot, 
circa 300 de ambarcațiuni (nu 
lipsesc yachturile), 6 platforme 
cu aparate pentru gimnastică 
(bare fixe, paralele, spaliere, 
bîrne ș.a.). La „concurență" cu 
sportul sint acțiunile culturale, 
din rîndul cărora sint de amin
tit proiecțiile de filme (cite 3 pe 
săptămînă), expozițiile de artă 
plastică, serile literare sau mu
zicale, activitatea postului pro
priu de radioficare ș.a. „De 
fapt — ne spunea tovarășul Ion 
Ștefănescu, directorul adjunct 
care îndrumă activitatea de 
educație și agrement (în care 
intră și sportul), noi încurajăm 
in mod deosebit acțiunile orga
nizate spontan. Ideea ce ne 
conduce este aceea că întreg 
complexul, toți cei care lucrăm 
aici, sîntem la dispoziția tine
rilor, că trebuie să le creăm 
condiții pentru petrecerea în 
mod plăcut, recreativ, a timpu
lui liber. Vreți să faceți un 
meci de fotbal sau de volei 7 —

iată echipa 
concurs de 
barcațiunile

Pentru c< 
de anul 
studeîfțase- 
tăm că, în : 
plăcuta sur 
noutăți. In 
multe flori 
serele prop 
cial moderi 
moașă cupi 
20 de jocur 
cu produse 
6 mese de 
doi o terss 
pătrați, pe 
face plajă, 
teatru-cinei 
popicărie c 
cu 120 loc’ 
najat (cu 
jocuri me 
firește, o s 
rită, pentn

Pe malu 
prinde, în 
răm că își 
pină la u> 
„oază" a s 
veseliei. In 
did, pe ca 
dăresc 11
maximum, 

y^^Iosesc. J 
cuți..."

I

Eva Ionescu au avut starturi 
bune, cu „decade** de 196 și 99, 
dar și căderi: iosif 96 și Iones
cu 97.

Clasamentul probei de pușcă 
standard senioare 60 fc: 1. Ni- 
culina Iosif (I.E.F.S.) 594 p pe 
„decade** 100 — 99 — 100 — 96
— îoo — 98), 2. Eva Ionescu 
(C.S.U. Brașov) 593 (98 — 1<K)

— 100 — 10 
ria Kupfers 
592 p (99 - 
99 — 97), 
(I.E.F.S.) 59 
cu (I.EJ’.S.
Tripșa (Din.

întrecerile 
ba dc pistol 
nari) și ane 
Herăstrău).

C.S.S. „D. CANTEMIR" 
CAMPIOANE DE

In ultima zi a turneelor finale 
de volei ale juniorilor s-au înre
gistrat următoarele rezultate :

BUCUREȘTI -T- Sala Olimpia 
(turneul fetelor). C.S.Ș. SIBIU — 
C.S.Ș. CONSTANȚA I 3—0 (6, 2. 
11). După jocul din ziua prece
dentă, in care ai reușit să învin
gă pretendentele la titlu, constăn- 
țencele au redus motoarele, ce- 
dind ușor în fața sibiencelor.

C.S.Ș. LIC. „N. TITULESCU*4 
CRAIOVA — C.S.Ș. „D. CANTE- 
MIR* 9—3 (—2, —10, —2). Craio- 
vencele au opus o slabă rezisten
ță cantemiristelor, care, după 
„dușul4* din ajun, s-au concentrat 
la maximum și au reușit să cîș- 
tige în numai 35 de minute.

ÎN DIVIZIA A LA RUGBY

Șl C.S.Ș.
JUNIORI U

C.S.Ș. RM 
RUL 1—3 (
primele doi 
jucat „de 1 
vîlcencele ai

Campioană 
oare : C.S.ț 
TEMIR-, c 
puncte, urs 
C.S.Ș. Sibiu 
Ies cu- CD. i 
C.S.Ș. 
BAN).

PLOIEȘTI 
(turneul băi 
TULESCU- 
1—3 (14, —I 
nii s-au re 

i ap terioară <
C.S.Ș. TG 

TRICOLORE
l-a pasat lui Spinoche, plecat 
ca din pușcă, dar oprit in ex
tremis. După numai cîteva zeci 
de secunde, Stoica a foșt și el 
stopat la o palmă de but, pen
tru ca, imediat, Seeeleanu 
să se ridice din grămadă 
la 5 m șl să plonjeze în eseu. 
Buzoienil nu s-au dat bătuți, au 
echilibrat și au punctat : min.
19, Gomoiescu (l.p.), min. 30 Mu- 
șetoiu (eseu, faza avlnd'i-1 
în prim-plan pe Mogoș). Dar 
exact in ultimele momente ale 
primei reprize Spinoche a reu
șit de la 40 de metri ce nu a 
reușit din poziții nvuit mai avan
tajoase — să transforme o lo
vitură de pedeapsă: 7—7 la pau
ză. tn cealaltă jumătate de par
tidă, forțele au fost evident e- 
gale, numai că buzoienii au avut 
trei individualități remarcabile 
(prinzătorul Jarnea, mijlocașii 
Gomoiescu — un tîtnăr de viitor 
— și rutinatul Mogoș), care nu 
s-au împăcat defel cu rezulta
tul nedecis spre care se îndrep
ta jocul. Si Gomoiescu a reu
șit eseul ta min. 72, Rapid ctș- 
tlglnd un med, repetăm, fru
mos : 11—7. Bun arbitrajul pres
tat de Theodor Witting, ajutat 
de Petre Ionescu și Gheorghe 
Huștiu.

Turneul continuă sîmbătă, la 
stadionul tineretului.

Geo RAEȚCHI

• IERI, IN DIVIZIA A (meciuri 
jucate anticipat) : POLITEH
NICA IAȘI — ȘTIINȚA CEMIN 
BAIA MARE 19—7 (12—4) t au
marcat Benedek, Ebu, Mititelu 
—eseuri, două transformate de 
Grecu și Popa, acesta din urmă 
reușind șl tin drop, respectiv 
Cantea — eseu și V. Ion — l.p. 
(D. D1ACONESCU — coresp.) 
VULCAN — FARUL 3—29 (3—12).

—8, 12. —8. 
victoria din 
meciul cu 
asigurat Joc 
jucat fără
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CIȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 16 MAI 1980

Categoria 1 : 1 variantă 100% 
(autoturism Dacia 1300) și 3 
variante 25% a 17.500 lei ; cat. 
2 : 4,50 a 20.603 lei ; cat. 3 : 
20,75 a 4.468 lei ; cat. 4 : 30,75 
a 3.015 Ici ; cat. 5 : 185 a 501 
lei ; cat. 6 : 273,50 a 339 lei; 
cat. X : 1.689,50 a 100 lei.

Report la categoria 1 : 
291.410 lei.
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VIITORUL APROPIAT, 
VIITORUL ÎNDEPĂRTAT

Deși Jocurile Olimpice bat 
la ușă și fiecare performanță, 
în atletism ca și în celelalte 
discipline olimpice, este rapor
tată și apreciată prin prisma 
șanselor pe care o conferă în 
apropiatele întreceri de la 
Moscova, este bine să ne gln- 
dim și la viitorul mai înde
părtat. L/a tînăra generație, de 
pildă, aflată acum la o vîrstă 
prea crudă pentru Olimpiada 
anului ’80, dar in care ne vom 
pune speranțele la ediția vi
itoare, din ’84.

Primăvara atletică ne-a ofe
rit, iată, cîteva rezultate mal 
mult decît promițătoare ale 
unor juniori care îndeplinesc 
condițiile de vîrstă necesare 
participării, anul viitor, la 
campionatele europene de la 
Utrecht. „Europenele" junio
rilor, rampă de lansare în a- 
rena internațională pentru nu
meroase vedete care au stră
lucit sau strălucesc pe firma
mentul internațional, s-au do
vedit de multe ori o piatră 
de încercare mult prea grea 
pentru atletismul nostru, cele 
două medalii de bronz cîști- 
gate la ultima ediție, Byd
goszcz 1979, fiind, mai degrabă, 
o excepție.

Acum, cu mai bine de un 
an înainte de Utrecht, orizon
tul atletismului nostru tinăr 

JJubUvvm-
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*n Calaite 
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azi cu pro
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>RUL,

pare mai limpede. Dovezile ?
Mai întii săritorul în înălți

me Sorin Matei, al cărui 2,22 
m realizat la Constanța, la 
întrecerile de primăvară ale 
juniorilor de categoria a H-a, 
reprezintă foarte mult nu nu
mai pe plan intern (record 
de seniori egalat) ci și la nivel 
internațional. Cu excepția lui 
Dietmar Mogenburg (2,23 m), 
cel mai bun săritor mondial 
al momentului, și a recordma
nului lumii Vladimir Iașcen- 
ko (2,22 m), nimeni nu a mai 
sărit, la 16 ani și 10 luni(!) 
2,22 m. Și cu toate aces
tea, elevul prof. Elisa- 
beta Stănescu nu poate fi 
sigur că învinge mereu în fa
ța colegilor de generație Con-

— VITTO- 
), —13). In 
echipele au 
egal“, apoi 

FUl.
i de juni- 
'RIE CAN- 
umulat 9 
torul (9 p), 
. „N. Titu- 
VBcea (7), 

NO-

Victoria
Lș. „N. TI- 

STEAUA 
h. Crai-ove- 
ă partida 
nii.
I— C.S.Ș.
TI 3—2 (13, 
ectați după 
urtată în 

șl avînd 
bieștenii au

S. „U« TI- 
—5, —10).

L turneului, 

pă de ju- 
ORUL P1O- 

L’enaj 15:4), 
r Timișoara 
$), c.s.ș. 

| „N. Titu- 
rg. Mureș 

(5 p). (I.
b).

stantin Militaru și Eugen Po-
pescu...

Craioveanca Nicolela Lia
(descoperită și pregătită de
Ștefan Popescu) a fost. anul
trecut, „cap de listă" fh ran- 
kingul mondial al „generației 
Utrecht" la 200 m, cu 23,78. 
Acum, la primul start, alear
gă 23,5 și 11,6 la 100 m, iar 
la a 2-a cursă de 200 m 23,4, 
deși Ștefan Popescu ne spune 
că Lia este în primul rînd 
alergătoare de 400 m...

Cristina Dobrinoiu, de la 
Muscelul Cîmpulung (antre
nor Emil Drăgan) aruncă ia 
suliță 56,56 m șl apoi 57,98 
m — anul trecut cel mai bun 
rezultat mondial al categoriei 
de vîrstă a fost 57,76 m — 
promițînd să treacă, chiar în 
acest sezon, de 60 de metri...

Îmbucurători* și totalul deca- 
tlonistulul clujean Aurel Aști- 
lean, 7 167 p, la mai puțin de 
100 p de liderul european din 
1979, La fel cum promițătoare 
sînt și evoluțiile cîtorva aler
gătoare de semifond.

Atletismul nostru juvenil a- 
re, după cum se vede, talen
te autentice, talente mari. 
Orizontul pare limpede, să le 
urmărim, deci, zborul spre 
marea performanță...

Vladimir MORARU
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SANCȚIUNI 
DICTATE 

DE F.R, HOCHEI 
Analizînd abaterile comise cu 

prilejul finalei „Cupei Româ
niei", Comisia de disciplină a 
Federației de hochei a propus 
Biroului federal, care le-a a- 
probat, următoarele sancțiuni:

1. jucătorul Traian Cazacu 
(Steaua) — 4 etape suspen
dare ;

2. jucătorii Marian Costea 
(Dinamo) și George Justinian 
(Steaua) — cite 3 etape ;

3. jucătorul Adrian Olenici 
(Steaua) — una etapă.

Aceste suspendări intră in 
vigoare în toamnă, la primele 
meciuri oficiale ale sezonului 
viitor.

NOSPORT INFORMEAZĂ Tragerea Loto de astăzi, 23 mai 
1980, se televizează în direct în- 
cepînd de la ora 18,25.

:1a 1300“
realizat pe 

reve- 
GHEOR- 

București.
RENTEI...
t de dumi- 
nflrmat din 
ii atractiv 
re perseve- 
irticlpanților

slnt răsplătite cu prisosință. Din
tre numeroasele succese Înregis
trate se detașează cel obținut de 
Laurențiu Teodorescu dffi Sucea
va; participind cu mai multe 
variante combinate achitate in 
cotă de 25 la sută, el a realizat 
pe două dintre acestea un buchet 
valoros de premii la toate cate
goriile, respectiv un autoturism 
„Dacia 1300" și o suită de cîști- 
guri In bani. Așadar, un bilanț 
deosebit șl totodată, un exem
plu bun de urmat. „
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„POLII" CLASAMENTULUI ÎN FEBRA
ULTIMELOR CALCULE TEORETICE

(Urmare din pag. 1)
STUDENȚESC (35 p, golaveraj 
+9) sînt cele trei echipe care 
mai visează la „Cupa U.E.F.A." 
Prima condiție este ca Steaua 
să cîștige „Cupa României” ! 
Numai în acest caz una din
tre cele trei poate juca in 
competiția europeană. Care ar 
putea fi ea ? Fiecare are șan
se. F.C. Baia Mare poate juca 
în „U.E.F.A." dacă obține un 
punct pe terenul Jiului sau 
dacă, pierzînd, la Petroșani, 
pierd sau nu obțin decît un 
punct Dinamo și Sportul stu
dențesc ; Dinamo speră să cîș
tige la Buzău, băimărenii să 
piardă sub Paring, iar Sportul 
studențesc să învingă (în cel 
mai rău caz, pentru... dinamo- 
vlști) la un scor normal (2—3 
goluri) ; Sportul studențesc are 
șansa victoriei acasă în fața 
băcăuanilor, conjugată cu in- 
frîngerea băimărenilor și un 
egal al dinamoviștilcr ; stu
denții mai poț intra în „Cupa 
U.E.F.A." și în cazul unei vic
torii dinamoviste, cu condiția 
ea rezultatul cu S.C. Bacău să 
fie cu 3 goluri superior celui 
de la Buzău, în această va
riantă, la egalitate de puncte 
și de golaveraj intrînd în dis
cuție numărul victoriilor (Spor
tul studențesc — 15, Dinamo 
— 13, în acest moment). Pri
ma condiție pentru cele două 
bucureștene rămine însă ca 
tot o reprezentantă a Capita
lei, Steaua, să cucerească „Cu
pa". Băimărenii sînt legați și 
ei de acest... condițional, ei 
avînd însă și o a doua șansă 
teoretică (infrîngerea piteșțe- 
nilor, acasă, dublată de o vic
torie maramureșeană la Pe
troșani).

In „hora retrogradării" au 
mai rămas patru echipe : C.S. 
Tîrgoviște, A.S.A. Tg. Mureș, 
Olimpia Satu Mare și „U“ 
Cluj-Napoca. Fiecare speră și 
fiecare se teme. De ea însăși 
și de jocul rezultatelor. La 
ora aceasta, fiecare dintre cele 
patru visează să se salveze du
minică, în ceasul al 12-lea. Și 
aceasta pentru că șanse există 
pentru fiecare. Care sînt aces
te șanse teoretice pentru...

...C.S. TÎRGOVIȘTE (29 p ; 
golaveraj —9; 11 victorii) ? O- 
limpia să piardă sau să facă 
un rezultat egal la Iași ; A.S.A. 
Tg. Mureș să nu cîștige sau 
să învingă la un scor inferior 
cu două goluri victoriei tlrgo- 
viștene asupra lui „Poli"; 
F.C.M. Galați să dea o „lovi
tură de teatru" pe Someș și 
să învingă „șepcile roșii". Se 
pare că formația dimbovițeană 
crede mai ales în primele două 
variante. Ceea ce presupune o 
victorie la scor în fața „11 “-lui 
timișorean.

...A.S.A. TG. MUREȘ (29 p; 
golaveraj —8; 12 victorii) ? 
Olimpia sâ piardă sau să .re
mizeze" în dealul Copoului; 
C.S. Tîrgoviște să nu cîștige 
sau dacă învinge să o facă la 
un scor cu un gol în plus fa
ță de succesul tîrg-mureșean 
(ceea ce, în cazul egalității de 
puncte și de golaveraj, ar adu
ce în discuție numărul victo
riilor, favorabil echipei de pe 
Mureș); o infringere a cluje
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TRIALUL PENTRU ALCĂTUIREA SELECȚIONATEI DIVIZIEI B
Ieri, în Capitală, a avut loc 

trialul pentru alcătuirea selecțio
natei Diviziei B. In prima parti
dă, disputată pe stadionul Meta
lul, Selecționata seriei I a pri
mit replica Metalului București, 
de cane a fost întrecută cu sco
rul de 2—1 (1—0). Jocul a avut 
două aspecte distincte: în prima 
repriză, jucătorii Metalului au 
avut mai muit timp inițiativa, 
iar în cea de a doua parte ac-, 
țiunile ofensive au alternat. 
După cîteva comere la poarta 
Selecționatei, în min. 11, funda
șul central Sebe, urcat în atac, 
a șutat puternic, de la 16 m, în 
colțul lung și a deschis scorul _•

LA LOZ ÎK PLIC
Pl^ETIOBTlNE CfSr/GU/î/lM

iozh/fuc!

nilor acasă ar mări și maf 
mult șansele lui Boloni șl 
coechipierilor săi, care cred 
însă și ei, se pare, mai ales 
în variantele „Olimpia și C.S. 
Tîrgoviște" sau, altfel spus, în 
rezistența studenților din Iași 
și din Timișoara.

...OLIMPIA SATU MARE (30 
p; golaveraj —11 ; 11 victorii)? 
Două puncte la Iași ar rezol
va totul pentru sătmăreni ! 
Meciul nul i-ar salva numai în 
eventualitatea unor egaluri la 
Tîrgoviște și Tg. Mureș, sau în 
cazul înfrîngerii clujenilor și 
al unui punct obținut ori de 
„Poli" ori de F.C. Olt. Olimpia 
se poate salva și în cazul în
frîngerii la Iași, cu condiția 
ca... ambele echipe plasate, a- 
cum, sub ea să piardă acasă !

„„,U“ CLUJ-NAPOCA (30 p; 
golaveraj —1; 13 victorii) ? 
Victoria e prima șansă. Un e-

Ungureanu (Universitatea) a fost 
mai iute decît portarul Constan
tin și va deschide scorul in par
tida Chimia Rm. vîlcea — Uni
versitatea Craiova.

Foto : Dragoș NEAGU
gal, acasă, in fața gălățenilor 
n-ar fi suficient „salvării" nu
mai dacă : Olimpia cîștigă la 
Iași, iar A.S.A. învinge la opt 
goluri diferență sau C.S. Tîr
goviște la nouă goluri diferen
ță, ceea ce pare, desigur, de 
domeniul fanteziei ! Pentru 
„U“, infrîngerea acasă n-ar 
însemna reîntoarcerea in „B“ 
dacă Olimpia ar pierde, iar 
A.S.A. și C.S. Tîrgoviște ar 
„remiza". „U“ crede insă, în 
primul rînd, în victoria sa, 
care ar anula toate celelalte 
calcule care se țes acum în ju
rul ei.

Teoretic, fiecare dintre cele 
patru candidate la...' retrogra
dare are șansele sale. Dumini
că. la ora 19, vom afla cum a 
„filtrat" ultima etapă toate 
aceste calcule imposibile parcă 
și pentru un computer !

Mircea M. IONESCU

1—0 pentru Metalul. Dup ă pauz ă, 
jucătorii Selecționatei ai combi
nat mai mult, forțind egalarea. 
dar Metalul și-a mărit avantajul 
la două goluri prin Giugiumică, 
care a finalizat la o incursiune a 
lui P. Nica (min. 65). După opt 
minute, Rotaru a redus din han
dicap, transformînd o lovitură de 
la 17 m. Arbitrii D. Predescu a 
condus următoarele formații:

SELECȚIONATA SERIEI I: Pa- 
raschiv (min. 46 Eftenie) — O- 
prea (min. 46 Cristescu), Cănănău 
(min. 46 Bozi), Radu, Caramalău 
— Avădaned (min. 46 Rotaru), A- 
lexandru, Petcu — Tararache, 
Moldovan (min. 46 Pachițeanu), 
Șișcă (min. 46 Ignat).

METALUL BUCUREȘTI: Tonta 
(min. 46 Iordan) — Călărașiu, 
Marinescu, Sebe (min. 46 Ginfă- 
leanu), Anghelina — Dumitrescu. 
C. Nica (min. 63 Ghiță), Giugri- 
mică — Mirea (min. 46 Omer), 
P. Nica, Cămui (min. 46 Tănase)'.

După-amiază, pe stadionul Di
namo, s-au întîlnit Selecționatele 
seriilor a II-a și a III-a. Meciul 
s-a încheiat cu victoria echipei 
seriei a n-a, cu scorul de 1—0 
(0—0). Joc viu disputat, cu un 
ritm vioi de-a lungul celor 90 
de minute, cu multe faze la cele 
două porți, dar și cu multe ra
tări. In prima parte, Selecționata 
seriei a n-a a avut cîteva oca
zii de a deschide scorul, însă

SELECȚIONATA U. E. F. A. '80
A RATAT 0 MARE ȘANSĂ

LEIPZIG, 22 (prin telefon). 
Spaniolul Rafael Cara van tes, 
membru in comisia de juniori 
U.E.F.A., afirma după partida 
dintre selecționatele României 
și R.F. Germania, de la Brauns- 
bedra : „A fost un meci foarte 
bun, ca o veritabilă finală, în
tre două echipe care au etalat 
un fotbal modern. Păcat că am
bele formații trebuie să pără
sească acum întrecerea". Cu 
alte cuvinte, dar exact același 
lucru a spus și norvegianul 
Einar Iorum — președintele 
«misiei de juniori U.E.F.A. 
Fără îndoială, aprecierile celor 
doi observatori neutri, măguli
toare, nu exagerează cu nimic 
ceea ce s-a întimplat pe exce
lentul gazon al stadionului din 
Braunsbedra. în partida cu se
lecționata R. F. Germania, în 
riadul căreia s-au aflat șase 
jucători din Bundesliga, echipa 
noastră și-a „dat drumul", a 
jucat la adevărata ei valoare. 
Moldovan, Balint și Marinescu 
au luptat exemplar, Viscreanu 
și Rednic au fost doi fundași 
laterali care au urcat deseori 
in atac, ca două veritabile ex
treme, Iliescu și Hie au închis 
destul de bine culoarele, D. 
Zamfir și Bolba au combinat și 
pătruns decisiv spre poarta lui 
Collmann. Echipa a evoluat in
tr-un ritm susținut din primul 
și- pînă în ultimul minut, în 
fața unui „11“ vest-german 
deosebit de puternic, cu jucă
tori de certă clasă, cum sînt 
Thiele, Nushoer, Brammer, 
Treib, care nu au cedat nici un 
moment, disputîndu-și și ei cu 
ardoare locul doi în grupă. Dă- 
ruindu-se exemplar și făcînd o 
mare risipă de efort, juniorii 
noștri au demonstrat la Brauns
bedra : 1) că știu- să etaleze și 
un fotbal bun, cum i-au învă
țat antrenorii Ion Nunweiller și 
Gheorghe Cosma ; 2) că scorul 
minim din partida cu Finlanda 
și eșecul din meciul cu Polonia 
nu s-au datorat lipsei de valoa
re a echipei, ci — așa cum am 
arătat într-o corespondență pre
cedentă — unei suite de imense 
ocazii ratate și unor neaștepta
te greșeli ale portarului Alexa. 
Ratări mari au fost și în me
ciul cu juniorii vest-germani, 
ceea ce he face sâ considerăm

Turneul final al campionatului republican de juniori

DUMINICĂ VOM CUNOAȘTE 
CÎSTIGĂTOARELE SERIILOR
CLUJ-NAPOCA 22 (prin tele

fon). Joi au continuat aici me
ciurile din cadrul turneului fi
nal al campionatului republican 
de juniori. Găzduite de stadioa
nele C-F.R. și CJ4.C., întflnlrile 
din această etapă ale tinerilor 
fotbaliști au arătat buna com
portare a echipelor Dinamo Bucu
rești, Metalul București și 
Corvinul Hunedoara. Iată, rezul
tatele înregistrate :

SERIA I : C.S.Ș. Sighet — Me
talul București 0—7 (0—2). Au 
marcat : Constantin (2), Tănase 
(2). Mihai, Șerban, I. Petre C.S.Ș. 
Brașovia — Corvinul Hunedoara 
0—2 (0—2). A înscris Ormenișan

SERIA A H-A : Dinamo Bucu
rești — F.C. Argeș 5—1 (0—1).
Au marcat : Nicuknoiu (2), Iva
nov, Ciocănele, Ivan (Dinamo), 
respectiv Mot. C.S.Ș. Timișoara —
S.C. Bacău 1—1 (1—1). Autorii 
golurilor : Cîrpan (C.S.Ș. Tim.), 
•Movilă (S.C. Bacău).

Predeanu (min. 16 și 39), Pancu 
(min. 19) și Pană (min. 44) fie 
că au șutat imprecis, fie că por
tarul Ducadam a intervenit bine 
și astfel scorul a rămas alb. In 
următoarele 45 de minute, jucă
torii din seria a m-a au deve
nit mai incisivi, au obținut cî
teva lovituri de colț, dar n-au 
reușit să înscrie. Treptat, jocul 
s-a echilibrat, s-a combinat fru
mos la mijlocul terenului, însă 
și în această parte a meciului 
imprecizia și-a spus cuvîntul. Cu 
șase minute înainte de fluierul 
final, Pană a demarat pe partea 
stingă și, ajuns in careul ad
vers, a pasat înapoi lui MATEFI, 
care, cu un șut puternic, a mar
cat unicul gol al intilnirii.

A arbitrat Mihai Cruțescu.
SELECȚIONATA SERIEI A U-a: 

Zariosu (min. 46 Paras chiv) — 
ignat, Pană, Pancu, Lazăr — 
Ionescu, Calianu (min. 46 Spiri
don), Matei! — Pavel (min. 46 
Neculce), Tiglariu, Predeanu.

SELECȚIONATA SERIEI A 
ni-a : Ducadam (min. 46 Mo- 
raru) — Murar, Iov an (min. 46 
Zare), Cervenschl (min. 46 Du- 
binciuc), Tel eseu (min. 46 Boțo- 
nea) — Oncu, Gabel, Mureșan 
(min. 46 Bitea) — Nichiniș (min. 
46 Sigmirean), Dragomîrescu, 
Vesa (min. 30 Radu ; min. 70 
Vesa).

P. VINTILA 

că aceasta este una dintre ma
rile probleme ale echipelor 
noastre de juniori, a cărei re
zolvare trebuie căutată în in
struirea efectuată la nivelul 
eșalonului speranțelor. „Am 
muncit mult cu această echipă 
pentru îmbunătățirea eficacității 
— ne spunea aici, la Leipzig, 
Ion Nunweiller, antrenorul prin
cipal. N-am bănuit, nu-mi 
Puteam imagina însă că jucă
tori ca Gabor, Bolba, Niță, Red
nic, D. Zamfir, unii dintre ei 
cu destulă experiență competi- 
țională, pot irosi ocazii atît de 
clare, sau că portarul Alexa, 
care a apărat foarte bine în 
toate meciurile din acest sezon, 
poate gafa ca Ia Wolfcn și 
Meerane. Din aceste motive 
n-am reușit mai mult, deși po
sibilități au existat. Păcat !“.

într-adevăr, păcat ! Pentru 
că, iată, privind clasamentele 
de mai jos se poate constata 
ușor că dacă ar fi marcat un 
gol în plus (din cele 14 mari 
ocazii in cele trei meciuri) sau 
nu ar fi primit unul din cele 
două echipa noastră ar fi putut 
cîștiga grupa sau, în cel mai 
râu caz, s-ar fi clasat pe locul 
5, care i-ar fi dat dreptul de 
participare la campionatul mon
dial de juniori. Așa însă, ea a 
rămas la egalitate eu Portuga
lia, pe locul 6—7, și va urma o 
tragere la sorți care va desem
na a șasea formație calificată 
pentru ediția a treia a campio
natului mondial de juniori, care 
se va disputa anul viitor. Ia 
antipozi, în Australia.

Clasamentele finale ale gru
pelor au fost următoarele : 
GRUPA I : 1. ifalia 5 p (gola
veraj 6—3, 2. Spania 4 p (4—2),
3. Norvegia 2 p (2—3). 4. Un
garia 1 p (2—6) ; GRUPA Nt 
II-A : 1. Olanda 5 p (5—0), 2. 
R.D.G. 3 p (2—1),\ 3. Franța 
2 P (7—5), 4. Bulgaria 2 p 
(2—10) ; GRUPA A III-A : 1. 
Polonia 6 p (7—2), 2. Romania 
4 p (3—2), 3. R.F.G. 2 p (8—6),
4. Finlanda 0 p (3—11) ; GRU
PA A 1V-A : 1. Anglia 5 p 
(4—1), 2. Portugalia 4 p (3—2),’ 
3. Iugoslavia 2 p (3—5). 4. Ir
landa de Nord 1 p (2—4). ;

Laurențiu DUMITRESCU

Duminică dimineața se vor 
desfășura partidele etapei a 
treia și ultima. înaintea aces
tei etape decisive pentru stabi
lirea ciștigătoarelor ceior două 
serii, care iși vor disputa fi
nala la București, In deschide
re la finala „Cupei României”, 
situația în cele două grupe este următoarea : SERIA i ; Corvi- 
nul 4p, Metalul București și C.s.ș. 
Brașovia 2p, C.S. Sighet Op. SE
RIA A n-A : Dinamo 4p, s. c. 
Bacău 2p, C.S.Ș, Timișoara. F. C. 
Argeș ip. iată și programul ul--
timei etape : C.S.Ș. Sighet —
Corvinul, Metalul — C.s.ș. Bra
șovia (seria I), F.C. Argeș t-
C.S.ș. Timișoara. Dinamo Bucu
rești — S.C. Bacău (seria a II-a).’

Gheorghe NERTEA

ȘTIRI... ȘTIRI...
6 In seria a V-a a campiona

tului Diviziei C ieri s-a dlspu-: 
tat etapa a XXIX-a, intermedia
ră. Iată rezultatele: Sirena Bucu
rești — Automatica București 3—1 
(1—1), T.M. București — FEROM 
Urziceni 3—2 (2—1), Abatorul
București — Dunărea Călărași
3— 0 (1—0), Flacăra roșie Bucu
rești — Ș.N. Oltenița 0—2 (0—1),
I.C.S.I.M.  București — Voința 
București 3—0 (2—0), Danubiana 
București — Vîscoza . București
4— 1 (3—0), Viitorul Chirnogi — 
Automecanlca București 2—1 
(1—0), Electronica București — 
Luceafărul București 2—1 (2—1).
• In meci internațional ami

cal : Muscelul Cîmpulung — Mi- 
nior Pemik (Bulgaria) 3—1 (0—1), 
Au marcat : Dobrescu —. min. 52, 
Gorgoi — min. 74, Berevoianu — 
min. 81 și, respectiv, Vasiliev — 
min. 6. (P. MATEOIU — coresp.).

DĂIMĂREANL’L TERIILȘ, 
AUTORUL GOLULUI 

CD NR. 24 000
•Miercuri, la Baia Mare,' 

Terheș a marcat golul cu nr. 
24 000 al Diviziei A. Pînă în 
prezent, în primul eșalon al 
fotbalului nostru s-au înscris 
24 016 de goluri. în actuala 
ediție, totalul golurilor a ajuns 
la 799, deci duminică vom afla 
și autorul golului cu nr. 800.



Balcaniada de volei
CONTACTE MEREU REÎNNOITE

RtPRtZENUHVA FEMININĂ A ROMÂNIEI - DIN NOU ÎNVINGĂTOARE
ATENA, 22 (prin telefon). Vic

toria obținută cu 3—0 (4, 14, 12) 
de către voleibaliștii eleni în 
meciul cu sextetul bulgar (par
tidă condusă bine de arbitrul in
ternațional român V. Chioreanu) 
a produs o explozie de bucurie 
ta sala Sporting, plină ptaă la 
refuz de spectatori. Surpriza este 
cu atlt mai mare cu cit volei
baliștii bulgari, venițl cu prima 
garnitură, n-au reușit să ciștige 
nici un set, deși in seturile doi 
și trei au condus, de fiecare da
tă, cu 9—2. Jucătorii eleni nu 
s-au descurajat insă, au revenit 
mereu ta atac și, datorită îndeo
sebi elanului și combinațiilor 
frumoase, au refăcut handicapul 
și au ciștigat clar finalurile.

In sala Panellinios, reprezen
tativa feminină a Bulgariei a dis
pus de sextetul Iugoslaviei cu 
3—0, confirmînd așteptările. Așa 
cum era de bănuit, meciul pen
tru titlu se va decide miine (njr.

azi) ta tatîlnirea dintre reprezen
tativa României și aceea a Bul
gariei. Vorbind despre echipa 
noastră, trebuie să arătăm că ea 
a prestat miercuri un joc bun 
în fața echipei Albaniei, ciști- 
gtad cu 3—0 (5, 12, 7).
în partida de azi (n.r. ieri) cu 

tinâra reprezentativă a Iugosla
viei, voleibalistele noastre — care 
au jucat tot timpul ta sextetul 
Mariana lonescu, Victoria Geor
gescu, Victoria Banciu, Irina Pet- 
culeț, Iuhana Enes cu, Doina Să- 
voiu — nu au avut nevoie decît 
de cîteva minute pentru a intra 
în atmosfera de concurs, timp în 
care ari cedat trei puncte. Apoi 
echipa noastră a pus stăptaire 
pe joc, permițtadu-șl construcții 
spectaculoase, execuții elegante, 
prin care au cucerit publicul 
spectator. Scorul categoric cu 
care fetele noastre au ciștigat 
partida, S—5 (7, 2. 4), ne scutește 
de alte comentarii, să sperăm că 
șl miine (n-l- azi) voleibalistele

noastre vor arăta aceeași bună 
orientare ta joc și aceeași sigu
ranță ta execuții ta meciul care 
va decide. între reprezentativa 
României și Bulgariei, care va fi 
campioana balcanică.

La ora tatllniril dintre vigu
roasa echipă a Greciei șl selec
ționata noastră secundă, sala 
Sporting devenise o adevărată 
„cutie cu sardele", peste 3 000 de 
spectatori taghesuindu-se pe cele 
2 000 de locuri. încurajările frene
tice au făcut ca după un prim 
set pe care voleibaliștii români 
l-au ciștigat la limită (15—13), 
Jucătorii eleni să se mobilizeze 
și să ciștige următoarele două la 
5 și la 9, preluînd conducerea.

Setul al patrulea a fost ciștigat. 
la 13, de voleibaliștii noștri — cei 
mai buni au fost Ignișca și Ar
buzov — dar setul decisiv a 
aparținut echipei Greciei, care a 
ciștigat la 5.

Aurelian BREBEANU

ÎNTRE SPORTIVII ROMÂNI
Șl ITALIENI

Interviu cu Franco Carraro, președintele CONI
In cursul scurtei vizite în

treprinse la București, cu pri
lejul semnării înțelegerii de 
colaborare sportivă româno- 
italiană, Franco Carraro, pre
ședintele Comitetului olimpic 
național italian (CONI), auto
ritatea sportivă supremă din 
Italia, ne-a acordat următorul 
interviu.

— Cum apreciați dezvoltarea 
relațiilor dintre mișcările spor
tive română și italiană ?

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

ECHIPELE AUSTRIEI VIZEAZĂ
LOCURI FRUNTAȘE

Selecționatele de popice ale 
Austriei, care vor participa la 
Campionatele mondiale de la 
Mangalia-Nord, sint formate 
din cîțiva jucători și jucătoare 
cu experiență, alături de ele
mente tinere care acum bat la 
poarta afirmării pe plan inter
național. La fete, de pildă, 
unele rezultate au fost remar
cabile in ultimul timp, dova
dă fiind cele două victorii con
secutive repurtate la Budapes
ta asupra selecționatei Ungari
ei. „Cel mai mare succes din 
palmaresul reprezentativei fe
minine — spunea antrenorul 
reprezentativei noastre, Le* 
Kock — îl constituie insă vic
toria obținută in acest an la 
Viena, în compania puternicei 
echipe a României. Desigur, 1* 
Mangalia-Nord nu va fi ușor, 
nici Ia fete și nici la băieți. 
Un loc printre primele patra 
(la masculin și feminin, pe e- 
chipe) ar constitui, din punctul 
nostru de vedere, un succes de 
prestigiu".

Echipa masculină îl are de
can de virstă pe Gerhard Po
korny, în virstă de 41 de ani, 
cu 8 selecționări, fiind urmat 
de Herbert Eder (de opt ori in
ternațional), în virstă de 33 de 
ani. Din formație mal fac parte 
doi jucători de aceeași virstă 
(32 de ani) : Oswald Fiind, cu

cele mai multe selecționări in 
reprezentativă (29). și Ștefan 
Gioka* (de 14 ori internațional), 
precum și Gerhard Praeser (29 
de ani, de 23 ori internațional). 
Kurt Kiener (26 de ani, 13 ori

internațional) și Andreas Do- 
bias (19 ani, 9 ori internațio
nal).

Echipa feminină este, de a- 
semenea, destul de matură, cu 
experiența, excepție făcind Mo
nika Hotzel (20 de ani — 13 
selecționări) și Waltraud Tichy 
(24 de ani, 2 selecționări). Ce
lelalte jucătoare sînt în jur de 
30 de ani: Maria Stolfa (31; 
13), Christine Praeser (29 ; 10), 
Edeltraud Koch (30 ; 14), Helma 
Tatzer (28 ; 16), Eleonore Nider- 
gesses (27 ; 13).

Viktor Wittmayer 
„Sport-Toto“ — Viena

tre. Pentru anul 1980 — din 
pricina concentrării atenției 
asupra disciplinelor olimpic* 
— Acordul nostru prevede 
contacte strînse la caiac-canoe, 
gimnastică, lupte greco-romane 
și haltere. Dar știu, de pe a- 
cum, că federațiile italiene — 
pline de gratitudine față de 
prietenii români pentru spriji
nul primit în canoe și gimnas-, 
tică — sînt dispuse să lăr
gească raporturile noastre. La 
toamnă, cînd vom trasa liniile 
directoare ale planului da 
.Schimburi pe 1981, vom inclu
de cu siguranță și alte ramuri.

— Ce direcții de dezvoltare 
urmează astăzi sportul in Ita
lia ?

— Noi încercăm să implan
tăm ideea că necesitatea unei

POPICARII VEST-GERMANI 
VOR SĂ PĂSTREZE MEDALIA DE ARGINT

Popicarii din reprezentativele 
R.F. Germania au obținut in 
1978. la C.M. de la Lucerna, 
locul î (după selecționatele 
României) in clasamentul ge
neral pe modalii, cucerind două 
titluri de campioni mondiali — 
la echipe feminine și, respec
tiv, la perechi bărbați (prin 
Dieter Zieher și Theo Holz- 
mann), iar Adele Wengler, 
Wolfgang Endres și formația 
masmlină au urcat pe cea de-a 
treia treaptă a podiumului lau- 
reaților.

Intre .mondialele" de la Lu
cerna (1978) și cele de la Man
galia-Nord (24—30 mai 1980), 
antrenorii Lilo Schuhmann și 
Karl Hanf au dus o intensă 
campaple pentru întinerirea ce
lor două loturi reprezentative, 
selecționînd o serie de elemen
te de perspectivă. Retrăgîndu-se 
cîțiva sportivi de mare clasă 
internațională, ca Adele Wen-

TURNEE
A FOST stabilit tabloul favori

telor probei de simplu femei din 
cadrul campionatelor internațio
nale de tenis ale Franței, ce vor 
Începe luni pe terenurile „Ro
land Garros" din Paris. Princi
pala favorită este Chris Evert- 
Lloyd (S.U.A.), urmată In ordine 
de BlUie Jean King (S.U.A.), 
Wendy Turnbull (Australia). Vir
ginia Wade (Anglia), Dianne 
Frornholtz (Australia), Kathy Jor
dan (S.U.A.), Hana Mandlikova 
(Cehoslovacia). Virginia Ruzlcl 
(România), Sue Barker (Anglia), 
Regina Marslkova (Cehoslovacia). 
Andrea Jaeger (S.U.A.), Sylvia 
Hanika (R.F. Germania), Caroline

DE TENIS
Stall (S.U.A.), Mima Jausovec 
(iugoslavia), Kathie Latham 
(S.U.A.) Și Betina Bunge (S.U.A.) 

ULTIMELE rezultate dc miercuri 
în „Cupa Federației" la tenis fe
minin, meciuri desfășurate ta 
Berlinul Occidental: Cehoslovacia 
— Iugoslavia 3—0 (Marsikova — 
Jausovec 6—3, 6—4; Tomanova — 
Sasak 6—3, 6—2; Mandlikova, Bu
danova — Jausovec, Sasak 7—5, 
1-6. ®—Dl U.R.S.S. — Italia 2—1; 
R.F. Germania — Spania 2—1;
Anglia — Argentina 2—1; Sue
dia — Japonia 2—1. rată primele 
intllniri din sferturile de finală 
disputate Joi, Australia a învins 
cu 2—1 Suedia, iar R. F. Germa
nia a întrecut cu 2—0 Anglia.

gler, Dieter Zieher și Theo 
Holzmann, locul lor a fost luat 
de tineri talentați care in con
cursurile de verificare au ins
pirat multă încredere celor doi 
tehnicieni, fiind autorii unor 
rezultate valoroase. Dar, atît la 
fete, cit și la băieți, formațiile 
vor fi alcătuite pe scheletul 
echipelor medaliate la Lucerna, 
Gabriele Berholz și Wolfgang 
Endres fiind liderii selecționa
telor respective.

Federația de specialitate din 
R.F. Germania va deplasa la 
Mangalia-Nord următorii spor
tivi : Gabriele Berholz, Renate 
Hole, Gerlinde Klehn, Marika 
Kolodzi, Renate Leitner, Edith 
Neidhardt, Heidi Suckert, Wolf
gang Endres, Jurgen Fleischer, 
Joachim Gottschalk, Werner 
Hanf, Josef Holzer, Albert Klee, 
Werner Weinkauff, însoțiți de 
antrenorii Lilo Schuhmann, 
Karl Hanf, Gerhard Gromann 
^antrenor federal) și medicul 
Ericj Stark. Conștienți că vor 
avea de înfruntat adversari re
dutabili, popicarii vest-germani 
s-au pregătit asiduu cu speran
ța urcării pe podiumul „mon
dialelor" de la Mangalia-Nord.

— Dincolo de Acordul în
cheiat la București, între CONI 
și C.N.E.F.S. s-au stabilit mai 
de mult contacte, mereu reîn
noite, care au dus la raporturi 
excelente. întîlnirile sportiyilor 
din diverse discipline, uneori 
antrenamentele lor comune, 
schimburile de experiență din
tre antrenori, studiile între
prinse împreună ne permit să 
conchidem că sîntem pătrunși 
de sentimente de amiciție în 
sport, ca și în celelalte dome
nii care leagă popoarele noas

activități sportive derivă din 
nevoia de a avea un mijloc 
educativ suplimentar în rapor
turile cu tînăra generație. în 
conducerea activității sportive 
ne sprijinim pe acordurile cit 
municipalitățile, care consimt? 
iese baze sportive, dau ajutor 
financiar asociațiilor locale,' 
federațiilor noastre rămînîn- 
du-le doar sarcina asistenței 
tehnice. In ultima vreme în
tărim colaborarea cu școala,' 
tocmai pentru că am înregis
trat o oarecare rămînere în 
urmă în sportul școlar. Spor
tul nostru de performanță ara 
un nivel destul de bun. EL 
oricum, nu trebuie judecat 
după unele semne incidentale 
din fotbal, care este o lumo 
aparte. Cele 39 federații ita
liene, cu peste 6 milioane de 
sportivi afiliați, sînt la înălți
mea unei mișcări sportive cu 
un registru larg, de la cam
pioni ptaă la începători.

Fotija! meridiane
MECIURI OFICIALE Șl AMICALE

S-a Încheiat și competiția nr. 3 
rezervată echipelor europene de 
club, cum este considerată Cupa 
(J.ET.A. Cîștigătoare este Ein
tracht Frankfurt, care a Învins ta 
meci retur pe deținătoarea titlu
lui, Borussia Monchoagladbach, 
cu 1—0, după ce In prima man
șă pierduse partida cu 3—2, dar 
grație golurilor marcate ta depla
sare a cucerit trofeul, singurul 
gol a fost marcat abia ta mln. 
81 de tlnărul Schaub, care a fost 
introdus ta formație ta locul Iul 
Nachweih. Așadar, finala Inedită 
dintre două formații vest-germa- 
ne (care ocupă locuri din mijlo
cul clasamentului) a adus pentru 
prima oară victoria echipei Ein
tracht din Frankfurt. Nici una 
insă dintre aceste finaliste nu va 
participa la toamnă ta vreo com
petiție europeană I
• Miercurea viitoare, la Ma

drid, se va încheia șl întrecerea 
nr. 1, Cupa campionilor europeni, 
cu finala dintre Nottingham Fo
rest șl Hamburger S.V.

• Surpriză de proporții In me-'
ciul amical de la Viena, unda 
deținătoarea titlului mondial, e- 
chipa Argentinei, a surclasat se
lecționata Austriei: 5—1 (3—1».
Au Înscris Maradona (3), Santa
maria șl Luque pentru Învingă
tori. respectiv Jara.
• In campionatul lnterbritanic • 

Scoția — Țara Galilor 1—0 (1—0). 
A marcat Miller (mln. 24).
• La Copenhaga, ta meci ami

cal: Danemarca — Spania 2—2 
(0—D. Au marcat Simonsen șl 
Bastrup, respectiv Saura și. A- 
sensi.
• „Cupa Ungariei" a revenit 

echipei Diosgyor din Miskolc, 
care ta finală a Învins cu 3—1 
(1—0) pe Vasas Budapesta.

„CURSA
FRAGA, 22 (Agerpres). — Des

fășurată pe traseul Usti n^£l T-a. 
bem — Sokofov, etapa a 11-a a 
„Cursei Păcii" a fost cîștigată de 
ciclistul sovietic Boris Isaiev, 
(163 km in. Jh 54:48). La 4 secunde 
a sosit grosul plutonului, în care 
se aflau șl sportivii români Tra
ian Sirbu și Constantin Căruțașu.

învingătorul real al etapei tre
buia să fie însă rutierul român 
Mircea Romașcanu, care cu 8 km

PĂCII“
înainte de finiș s-a desprins de 
rinul singur luînd un avans de 
citeva sute de metri, dar pe stră
zile orașului a urmat traseul gre
șit și a sosit după plutonul fruntaș I 

In clasamentul general indivi
dual continuă să conducă luri 
Barinov (U.R.S.S.) — 43 h 22:41 
Mircea Romașcanu se menține pe 
locul 16, la 10:31.

In clasamentul pe echipe, con
duce U.R.S.S.

• 3 DIN CELE 4 SEMIFINALISTB la 
Turneul U.E.f.a. pentru Juniori stat re
prezentante ale unor reputate școli de fot
bal care vor intra in luna viitoare In dis
puta pentru titlul continental al seniorilor : 
Italia, Olanda, Anglia. Așchia nu sare de
parte de pom... • DUPĂ CELEBRUL 
PORTAR POLONEZ care și-a cucerit pri
mii mari lauri intr-un memorabil meci pe 
Wembley, contra echipei Angliei, un alt 
Tomaszewski intră acum pe poarta cele
brității sportive. Este vorba de antrenorul 
de atletism Tomaszewski, cel nare jj an
trenează la Varșovia pe noul recordman 
mondial al săriturii cu prăjina, yyiadislav 
Kozakiewlcz (recent : 5,72 m), căruia l-a 
insuflat încredere in posibilitățile proprii. 
„Forța psihică este pentru mine, fără În
doială, un atu superior tehnicii, forței fi
zice și vitezei", a declarat noul recordman 
mondial. • BERNARD HINAULT ÎN
CEARCĂ ÎN „GIRO". aflat la cea de-a 
63 ediție, să profite de duelul autohton 
Moser — Saronni pentru a-și msci-ie nu
mele pe lista câștigătorilor. Ciclistul fran
cez a declarat că țelul lui în acest an îl 
constituie „eventul" : Turul Italiei — Tu
rul Franței, precum și titlul de campion 
mondial la Sallanches. El este cu gtadul 
la iluștrii săi predecesori care au realizat 
acest „event": Coppi (1849—1952), Anquetil 
(1964) și Merckx (1970, 1972, 1974). • ABIA 
PORNIȚI DIN STARTUL CELEI DE-A 
38-A EDIȚII A MARELUI PREMIU DE LA

MONACO, In cadrul C.M. de automobilism 
F 1, concurențil au șl intrat ta primul 
„carambol", protagoniști fiind irlandezul 
Derek Daly („Tyrrell) șl coechipierul 
său, francezul Jean-Pierre Jerier, care au 
determinat abandonul altor doi concu- 
rențl Și în pofida pronosticurilor optimis
te ale gazdelor, Învingător a ieșit argenti
nianul Carlos Reutemann („Williams"),

înaintea francezului Jacques Lafitte, ta 
timp ce celălalt favorit francez, Depailier, 
a fost nevoit să abandoneze. • A.C. MI
LAN A ÎNCERCAT O „EVADARE", în zi
lele fierbinți care au consemnat retrogra
darea celebrei formații Italiene ta divizia 
secundă — ca drastică pedeapsă dictată 
Împotriva afacerilor de pariuri clandestine 
din campionatul Italian —, ea evoluind in 
Australia, Ia Antipozi, acolo unde sperau 
ca ecourile scandalului să-și mai piardă 
din intensitate. Șt, probabil, la Melbourne 
nu s-au aflat Felice Colombo, președintele

lui Milan, șl portarul Ricki Albertosl... 
• FAUSTO COPPI, RECENT ÎNVINGĂ
TOR ! „Turul computerului", o cursă 
ciclistă imaginară, realizată de un creier 
electronic, căruia 1 s-au furnizat date pri
vind pe cei mai buni 8 cicliști ai tuturor 
timpurilor, a fost „ciștlgat" de regretatul 
Fausto Coppi, urmat de belgianul Eddy 
Merckx la 50 s, Gin o Bartali, la 6:27, Al
fredo Binda (de 3 ori campion mondial șl 
de 5 ori ciștigător in „Giro" între 1925— 
1933) — 8:01, Jacques Anquetil — 8:48,
Felice Gimondi — 9:33, Louison Bobet — 
12:33. Constante Girardengo (învingător în 
Turul Italiei In anii 1919 șl 1923) — 15:31. 
Timp de 3 săptămîni, cursa a fost „trans
misă" la radio ca o întrecere reală, paslo- 
nind pe amatorii de sport din Italia. Nu 
știm ce date au fost furnizate computeru
lui, dar palmaresul primilor doi clasați 
arată astfel: Turul Franței — Merckx 5 
victorii, Coppi 2 victorii; Turul Italiei — 
ambii cite 5 v ; campionatele mondiale — 
Merckx 3 v, Coppi 1 v ; Turul Spaniei — 
Merckx 1 v, Coppi 0 v ; recordul orei — 
ambii cite o dată. Cititorii să tragă singuri 
concluziile... • CE A DECLARAT GERU- 
LAITIS după recenta sa victorie în fața lui 
McEnroe (2—6, 6—2, 6—0), din finala de la 
Flushing Meadow 1 „Pentru mine există 
un singur campion : Bjorn Borg. Ei do
mină tenisul mondial ca și Rod Laver in 
anii ’60". Un ,.as“ în partida fair-play-ulul !

Paul SLĂVESCU

TELEX • TELEX
ATLETISM • In meciul măs

cuita atletic Anglia — Belgia — 1 
Scoția — Suedia, desfășurat la 
Londra, Sebastian Coe (Anglia) 
a realizat în proba de 800 m tim
pul de 1:47,5. Steve Ovett (An
glia) a ciștigat o milă In 4:00,6, 
Iar A. Beli (Anglia) a parcurs 
400 m ta 46,59. Meciul a fost ciș
tigat de echipa engleză, care a 
totalizat 157 p

CICLISM • Etapa a 6-a a Tu
rului Italiei a revenit italianului 
Carmelo Barone, care l-a Între
cut 1a sprint pe compatriotul său 
BaroncheilL Bernard Hinault se 
menține lider In clasamentul ge
neral.

HANDBAL • La Guingamp, ta 
med amical feminin, Franța — 
R.D. Germană 8—a* O Repre
zentativa masculină a R.F. Ger
mania a susținut un meci de 
verificare la Giessen ta compania 
unei selecționate locale, pe caro 
a tavins-o cu 32—17 (15—10). Goi- 
geterU reprezentativei au fost 
Waltke (7), Frlesler și Spengler 
(cite 5).

ȘAH • Turneul de la Bugojno 
(Iugoslavia) a continuat cu runda 
a 9-a, în care Tal a remizat cu 
Polugaevskl, rezultat consemnat 
șl în partidele Hort — Ivkov șl Gll- 
goricl — Andersson. Celelalte par
tide s-au întrerupt. In clasament 
continuă să conducă Larsen, cu 
5*/i P (2). urmat de Karpov 
(U.R.S.S.) și Timman (Olanda) — 
dte 5 p (I), Polugaevskl (U.R.S.S.) 
— 4% p (1) etc. • Localitatea 
Iugoslavă Smederevska Palanka 
va găzdui între 3 șl 19 Iunie un 
turneu la care și-au anunțat 
participarea 14 jucători din șapte 
țări. Printre părtlclpanți se nu
mără Victor Ciocâltea, Sveșnikov. 
Stean, Ermenkov, Jansa și Jano- 
sevlcl • In prima rundă a tur
neului internațional feminin de 
la Plotrkow Trybunalski (Polo
nia) maestra româncă Ligia Jlc- 
man a învins-o pe Jucătoarea 
iugoslavă Blliana Verus. Alte re
zultate : Kaszpik (Polonia) —
Crotto (SUA) 1—0 ; Grosz (Un
garia) — Rygelskala (Polonia) 
1—0 ; Eretova (Cehoslovacia) — 
Mulenko (URSS) remiză. La tur
neu participă 13 șahiste din 7 
țări.
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