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La invitația Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român și Consiliului _ de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, marți a sosit la 
București, intr-o vizită oficială 
de prietenie, delegația de 
partid și de stat a Republicii 
Populare Bulgaria, in frunte 
cu tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului 
Central ai Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria.

Noua întîlnire dintre tovară
șii Nicolae .Ceaușescu și To
dor Jivkov, care se înscrie in 
cronica atît de bogată a le
găturilor româno-bulgare, des
chide, ca de fiecare dată, noi 
perspective dezvoltării neîn
trerupte a relațiilor de priete
nie și colaborare multilaterală 
dintre partidele, țările și po
poarele noastre, confirmînd 
rodnicia acestor contacte prie
tenești.

...Aeroportul Otopeni, unde 
are loc ceremonia sosirii înal- 
ților oaspeți, este împodobit 
festiv.

La ora 10,30, aeronava prezi
dențială bulgară, însoțită de 
la intrarea pe teritoriul 
României de avioane ale for
țelor noastre armate, aterizea
ză pe pista aeroportului.

La coborîrea din avion, to
varășul Todor Jivkov și to
varășa. Liudmila Jivkova sint 
intimpinați cu cordialitate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu.

Cei doi conducători de partid 
și de stat își string prieteneș
te miinile, se îmbrățișează cu 
bucuria revederii, de astă dată 
pe pămintul românesc.

De asemenea, tovarășele 
Elena Ceaușescu și Liudmila 
Jivkova se îmbrățișează cu 
multă căldură.

O gardă militară aliniată 
pe aeroport prezintă onorul. 
Răsună acordurile imnurilor de 
stat ale Republicii Populare 
Bulgaria și Republicii Socia
liste România. In semn de sa
lut, sint trase 21 salve de ar
tilerie.

Pe aeroport se află mii de 
locuitori ai Capitalei, care, prin 
ovații și urale, își manifestă 
satisfacția pentru noua întîl- 

i nire dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov.

In aplauzele entuziaste ale 
celor prezenți, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov pă-

La cele doua gale de verificare de la Brăila și Galați

PUGILIȘTII FRUNTAȘI — ÎN ASCENSIUNE DE FORMĂ
Joi și simhătă, la Brăila și, 

respectiv, la Galați au avut loc 
'două reuniuni de verificare a 
stadiului de pregătire a compo
nent ilor lotului olimpic de box. 
Partenerii lor de întrecere au 
fost pugiliști din lotul republi

can și alți sportivi fruntași din 
diferite secții de performanță. 
Cele două gale au fost reușite, 
cu multe meciuri atractive, ur
mărite de un număr foarte ma
re de spectatori, iar sprijinul 
C.J.E.F.S. în organizarea com
petițiilor a fost substanțial.

Ca o remarcă generală asu
pra evoluțiilor pugiliștilor din 
lotul olimpic se desprinde as
censiunea lor de formă sporti
vă, majoritatea „olimpicilor" 
(indiferent de valoarea adver
sarilor întîlniți) dovedindu-se 
mult mai siguri pe acțiunile o- 
fensive sau de apărare, mlșcin- 
du-se mai degajat in ring. In 
cele mai multe cazuri a impre
sionat și buna pregătire fizică 
a pugiliștilor noștri fruntași, 
fapt care demonstrează că an
trenamentele lor au fost bine 
dirijate, pofta lor de luptă fiind 
evidentă.

Dumitru Șchiopu (semimus- 
că) a susținut două meciuri, re- 
mareîndu-se printr-o deosebită 
capacitate de luptă. în ambele 
întreceri, el și-a depășit cate
goric adversarii, in special în 
ultima repriză.

Daniel Radu (muscă) a înce
put să se apropie de maniera 
de box care i-a adus succesele 

răsese aeroportul într-o ma
șină escortată de motocicliști. 

De-a lungul întregului tra
seu, împodobit cu drapelele de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Popu
lare Bulgaria, domnește aceeași 
atmosferă prietenească.

Coloana oficială de mașini 
intră in Piața Scinteii, unde 
se desfășoară un moment sem
nificativ pentru atmosfera în
suflețită in care are loe pri
mirea inalților oaspeți. Tineri 
sportivi creează un sugestiv 
tablou viu, inălțînd • pirami
dă, în virful căreia se află 
portretele celor doi conducă
tori de partid și de stat.

Se parcurge, in continuare, 
șoseaua Kiseleff, unde dom
nește aceeași atmosferă entu
ziastă.

La intrarea in Piața Victo
riei, trompetiștii, purtători ai 
cravatelor roșii cu tricolor, in
tonează semnalul pentru onor. 
Se prezintă, apoi, raportul pio
nieresc. Un grup de pionieri 
oferă tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, to
varășelor Elena Ceaușescu și 
Liudmila Jivkova cravate roșii 
cu tricolor, in semn de Înaltă 
cinstire.

In cinstea inalților oaspeți se 
prezintă un program de gim
nastică sportivă, plin de exu
beranță tinerească.

Cei doi conducători de partid 
și de stat, în aclamațiile și 
uralele miilor de cetățeni ve- 
niți in intîmpinare, pe bu
levardul Și în Piața Aviatori
lor. se îndreaptă apoi spre re
ședința rezervată inalților oas
peți — Palatul Primăverii.

La reședința oficială, tovară
șii. Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa Liudmila 
Jivkova. se întrețin într-o at
mosferă caldă, prietenească.

★
La Palatul Consiliului de 

Stat au început, marți 3 iunie, 
convorbirile oficiale intre to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

In cadrul acestei prime run
de a convorbirilor româno-bul
gare, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov s-au informat
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cunoscute. A evoluat mai dega
jat, cu mai multe mișcări Înșe
lătoare, fără să mai manifeste 
dese momente de crispare de
terminate de dorința de a lovi 
„tare* pentru a-și scoate adver
sarii din luptă, tactică necon- 
formă cu stilul său de luptă.

Titi Cercel (pană) se dove
dește același boxer tenace, se
rios și combativ, cu o foarte 
bună pregătire fizică. Rămlne 
cel mai bun boxer al catego
riei.

Florian Livadaru (semiușoa- 
ră) este singurul component al 
lotului olimpic care a obținut 
două victorii înainte de limită. 
Cu lovituri variate și eficace, 
el și-a scos din luptă cei dot

Incepind de duminică, la București

PREOLIMPIC AL PENTATLONIȘTILORUN IMPORTANT TEST
Duminică se va da startul 

într-o nouă ediție a tradiționa
lei competiții de pentatlon mo
dern Campionatele internațio
nale ale României. Nominali
zată în calendarul Uniunii In
ternaționale de Pentatlon Mo
dern și Biatlon și desfășurin- 
du-se în acest an în cadrul 
concursurilor de calificare pen
tru Jocurile Olimpice, compe
tiția de la București constituia 
un ultim test preolimpic pen-

AUREIIAN GEORGESCU, PENTRU PRIMA DATĂ 
CAMPION ABSOLUT AE TĂRII LA GIMNASTICĂ

• Exercițiile liber alese au pus in evidență realele posibilități ale gimnaștiior noștri 
in perspectiva apropiatei lor participări la J.O. © Azi, finalele pe aparate

CONSTANTA. 3 (prin tele
fon). își va menține Aurelian 
Georgescu poziția de lider și 
în cea de a doua zi, va pro
duce Gabriel Popesea noarea 
surpriză a campionatelor sau 
Sorin Cepol și Kurt Szilier Își 
vor valorifica talentul și pre
gătirea cucerind din nou titlul 
de campion absolut al țării pe 
anul 1980 ? — lată Întrebările 
cele mai frecvente ce se pu
neau Înaintea semnalului de 
începere a celei de a doua 
reuniuni a finalei campionate
lor republicane ale maeștrilor 
gimnasticii, care »e desfășoară 
aici. în Sala sporturilor din 
localitate.

Exercițiile fiber alese, de o 
mai mare spectaculozitate și 
punînd mai pregnant în evi
dență individualitățile și par
ticularitățile sportivilor, au o- 
ferit publicului spectator aproa
pe două ore de evoluții inte
resante, in care deseori s-au 
putut vedea realele posibilități 
ale viitorilor noștri „olimpici*. 
Desigur, au fost și astăzi ra
tări, nereușite, imperfecțiuni, 
dar ele s-au datorat nu slabei 
pregătiri a ooncurenților, ci 
dorinței lor de a prezenta cit 
mai multe elemente de mare 
virtuozitate și ritm, de a-și 
asigura astfel un loc in echi
pa, care nu peste multă vre
me, ne va reprezenta la J.O. 
de la Moscova.

Interesanta dispută sportivă 
dintre favoriți a evidențiat dir-

LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL 
PLEACĂ ASTĂZI LA BRUXELLES

© Ieri, două antrenamente • Tihhoi, accidentat, nu va face de
plasarea • Meciul de vineri, ultima verificare a echipei Belgiei 

înaintea turneului final al C.E.
Componenții lotului repre

zentativ au avut ieri o „zi 
plină* : ziua ultimă de pregă
tiri înaintea plecării la 
Bruxelles, prevăzută pentru a- 
ceastă dimineață. Mai intîî, 

adversari, unul dintre ei fiind 
FL Zamfir (Farul), învingăto
rul contracandidatului său, Ti- 
beriu Cucu.

Comportarea lui Simion Cu- 
țov (ușoară) ne convinge tot 
mai mult că, atunci cînd acest 
mare sportiv tratează cu serio
zitate pregătirea, este capabil 
de comportări remarcabile și 
este greu de învins. După un 
med greu cu P. Căpriceanu, 
multiplul medaliat la mari com
petiții internaționale a dovedit 
resurse fizice neașteptate și în 
cea de a doua întîlnire, susți-

Mihai TRANCA
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tru foarte mulți dintre parti- 
cipanți. In acest an, concursul 
se va desfășura concomitent cu 
„Cupa țărilor latine*, la care 
va fi prezentă și echipa Mexi
cului, pentru prima oară în 
țara noastră.

Campionatele internaționale 
programează prima probă — 
călăria — duminică dimineață 
și vor continua cu scrima, ti
rul, natația și crosul pe baze 
sportive ale Capitalei. Și-au 

zenia și hotărirea cu care li
derul Aurelian Georgescu șl-a 
apărat șansele, luptînd cu toa
tă energia pentru cucerirea 
primului său titlu de campion 
absolut al țării. Și ei a reușit 
aceasta, gimnastica noastră a- 
vind acum un singur campion 
absolut după ce doi ani con
secutiv, Dan Grecu și Sorin 
Cepoi in 1978 și Dan Grecu și 
Kurt Szilier in 1979 au deți
nut titlul de campioni abso- 
luți.

„Fișa tehnică* a lui Aurelian 
Georgescu ne arată că, real
mente, gimnastul clubului 
Steaua a fost cel mai bun in 
acest campionat, avind, mai 
ales la liber alese, prestații 
care sint de valoare ridicată, 
meritind notele mari ce i-au 
fost acordate : 9,65 la sol, 9,30 
la cal, 9,40 la inele, 9,55 la să
rituri, 9,40 la paralele și 9,45 
la bară. Pe celelalte locuri ale 
podiumului s-au situat doi 
dir-amo viști : Kurt Szilier (9,30 
— 9.50 — 9,45 — 9,35 — 9,55 
și 9,70, cea mai mare notă din 
concurs) și Romulus Bucuroiu 
(9,20 — 9,40 — 9,40 — 9,45 — 
9,25 și 9,30). Fostul campion 
a făcut tot ce i-a stat în pu
teri pentru menținerea titlului, 
dar diferența care-1 separa de 
primul loc n-a putut fi re
montată în condițiile în care 
liderul nu a greșit nimic la 
liber alese, astfel că nereușita 
de la bară din prima zi a fost 
decisivă pentru Kurt Szilier 

cei 17 jucători — împreună cu 
antrenorii V. Stănescu. V. 
Stâneulescu și M. Lucescu — 
au fost prezenți la reuniunea 
lotului lărgit, care a avut loc 
la sediul F.R.F. în cadrul a- 
cestei ședințe a fost prezentat 
programul de pregătire a se- 
lecționabifilor în viitorul se
zon, care — cum se știe foar
te bine — coincide cu startul 
in preliminariile C.M. — 1982. 
Asupra acestui program — 
precizat pînă în cele mai mici 
amănunte — vom reveni. De 
amintit că prima convocare a 
lotului este prevăzută pentru 
ziua de 30 iunie. Cele mai im-

Eftimie IONESCU
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MÎINE ÎNCEP ÎN CAPITALA 
CAMPIONATELE NAJIONAEE DE TIR

această săptămînă, la po
ligonul Tunari, se va desfășura 
principalul eveniment al acti- 

anunțat participarea pentatlo- 
niști din Bulgaria, Franța, Ita
lia, Mexic, Polonia, Spania, 
Ungaria și, desigur, România, 
federația noastră aliniind mai 
mulți concurenți, urmărindu-se 
astfel verificarea întregului lot 
olimpic în vederea alcătuirii 
celei mai bune formule de 
echipă pentru Jocurile Olimpice 
de la. Moscova.

în pierderea titlului. REZUL
TATE TEHNICE, individual 
compus : 1. AURELIAN GEOR
GESCU (Steaua) 112,45 — cam
pion național, 2. Kurt Szilier 
(Dinamo) 111,90, 3. Romulua
Bucuroiu (Dinamo) 111,10, 4. 
Gabriel Popescu (Steaua) 
110,75, 5. Sorin Cepoi (Steaua) 
110.25. 6. Nicolae Oprescu
(Dinamo) 110,15, 7. Radu Bra- 
nea (Dinamo) 108,90, 8. Mircea 
Apolzan (Steaua) 106,40, 9.
Csaba Fazekaș (Steaua) 104,90, 
10. Gheorghe Neagu (Steaua) 
104,85.

Miercuri, în ultima zi a cam
pionatelor, sint programate fi
nalele pe aparate, care vor 
desemna ultimii campioni al 
gimnasticii masculine pe anul 
in curs.

Constantin MACOVEI

Dc vineri, la București

TURNEUL INTERNAȚIONAL
DE LUPTE

AL ROMÂNIEI Lwd
Așadar, au rămas numai 

două zile pînă la startul în 
Turneul internațional de lupte 
greco-romane și lupte libere al 
României, competiție tradițio
nală care în acest an are un 
caracter deosebit, fiind progra
mată cu numai o lună și jumă
tate înaintea Jocurilor Olimpi
ce. în aceste condiții, concursul 
care va începe vineri dimineață 
in sala de atletism de la com
plexul sportiv „23 August" con
stituie, pentru majoritatea par- 
ticipanților, un important test 
de verificare a stadiului de pre
gătire înaintea marii întreceri 
de la Moscova.

Pe adresa forului nostru de 
specialitate au sosit numeroase 
scrisori de confirmare a parti
cipării la ediția 1980 a Turneu
lui internațional al României. 
Cele mai numeroase delegații 
sint cele ale Cubei (25 de per
soane), Bulgariei (28), R.F. 
Germania (28), Poloniei (28), 
Ungariei (21). Este certă șl pre
zența unei delegații din U.R.S.S., 
care a anunțat participarea cu 
un număr de 14 sportivi la sti
lul^ greco-romane, confirmarea 
prezenței și a echipei de lupta 
libere fiind încă așteptată. Vor 
mai fi prezenți, în concursul de 
lupte libere, sportivi din Cana
da, Irak și Mongolia.
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vității din calendarul intern al 
trăgătorilor noștri fruntași î 
campionatele naționale de tie 
pentru arme cu glonț. Această 
competiție încheie seria de tes
te oficiale, interne și interna
ționale, ale căror rezultate vor 
definitiva configurația loturilor 
da trăgători ce vor reprezenta 
țara noastră la Jocurile Olim
pice. Concursul este prevăzut 
pentru zilele de joi, vineri, 
sîmbătă și duminică.

întrecerile propriu-zise se vor 
desfășura după un sistem eli
minatoriu, cu calificări la puș
că liberă 60 f c și 3X40 f șl 
pistol liber. Reamintim hare
murile minime necesare pentru 
acordarea titlurilor de campion 
național: pușcă liberă 60 f.c.
— 595 p, 3X40 f — 1150 p, pis
tol liber — 555 p, pistol viteză
— 692 p, mistreț alergător — 
55S P-



„Daciada“ la î. M. M. U. M. Baia Mare

O FLOARE CU CINCI PETALE
La marginea de nord a muni

cipiului Baia Mare, lîngă apa 
Eăsarului, ee află o unitate in
dustrială renumită pe plan repu
blican : întreprinderea mecanică 
de mașini și utilaj minier — 
prescurtat LM.M.U.M. — care 
produce foratoare, benzi rulante, 
utilaje de transportat minereu, 
reductoare. Localnicii li spun 
însă „Simared**, datorită noilor 
produse ale întreprinderii : siste
me de mașini șl reductoare. Tot 
„Simared" se numește și asocia
ția ei sportivă.

Era o zi capricioasă de primă
vară cînd am poposit ia între
prinderea băimăreană. Doream să 
•tăm de vorbă despre activitatea 
sportivă din cadrul „Daciadei”. 
Pe președintele asociației sporti
ve, Ernest Buny, $1 pe secretarul 
acesteia, tehnicianul Elemer 
Barth, l-am găsit în -sala de 
sport, unde se desfășura un con
curs interjudețean de lupte, dis-

elevi în pregătire. Avem și... 
„vîrfuri** : pe Kiss Dezideriu, fiu 
de... barcagiu din Reghin, și pe 
Luminița Baciu. Iar Vaier Pop 
este nominalizat pentru lotul 
olimpic din anul 1984“.

Se împlinesc curînd trei ani 
de cînd „Simared** are si o sec
ție de box. Dar, precum se vede, 
valoarea nu*-a așteptat numărul 
anilor : Mihai Velișca, Teodor 
Pop, Pavel Moșiuț șl Mihai Bo
tezau slnt deja campioni jude
țeni, iar juniorul Ion Matieș este 
campion republican. Dar mai im
portant este faptul că toate sec
țiile asociației sportive participă 
cu regularitate la cele două cupe 
tradiționale : „Simared** șl „Cu
pa constructorului de mașini**, 
ambele cu un larg caracter de 
masă.

„Dealtfel, toate secțiile noastre 
de performanță — lupte, box, 
caiac-canoe, schi și fotbal — au 
o largă bază de masă, ne infor-

La sfirșitul competiției interne de fotbal de la „Simared", câști
gătorii primesc felicitări

cutînd cu secretarul comitetului 
V.T.C. pe întreprindere. Li viu 
Crișan, despre pregătirile luptă
torilor.

„Luptele au prins rădăcini la 
noi doar de 5 ani, ne-a spus se
cretarul asociației sportive, tova
rășul Barth, cînd au venit aici 
doi luptători cunoscuți : Nicolae 
Baciu și Victor Gherghina. Se 
lucrează cu patru grupe, în care 
lint cuprinși peste 100 de tineri. 
Rezultatele încep să se arate : 
Olimpiu Romcea a obținut în 1979 
medalia de argint la „naționa
lele** juniorilor, Vasile Gui a fost 
șl el campion național de ju
niori, iar seniorii Vasile Cornea, 
Călin Ho ța si alții sînt printre 
eei mai buni din țară**.

„Această sală, a intervenit an
trenorul Nicolae Baciu, am con
struit-o prin muncă patriotică. 
Pină cînd am dat-o în folosință 
umblam de colo-colo, întrebUi- 
du-ne unde să ne antrenăm**.

In legătură cu baza materială 
a sportului la „Simared**, aveam 
Bă aflăm că la Lacul Firlza s-a 
donstrult, tot prin muncă patrio
tică, o bază nautică, sufletul a- 
cestei acțiuni fiind inginerul 
Viorel Sofian, fost calacist la 
^Poliu Timișoara. Antrenorul lo
tului de ralac-cance al între
prinderii este un... „copil al Del
tei"» cunoscutul Andrei Igorov.

„Astă Iarnă, Igorov si tinerii 
antrenați dc el spărgeau gheața la
cului cu toporul, ne-a spus in
ginerul Buny. Are peste 40 de

mează secretarul asociației. La 
noi, peste 5000 de oameni ai 
muncii fac sport, dar secțiile de 
producție participă la toate cele 
cinci ramuri sportive pe care le 
cultivăm, cu precădere, în Între
prinderea noastră : fotbal, volei, 
tenis de masă, cros și șah. Ele 
alcătuiesc o... floare cu cinci pe
tale. Absenții de La o probă sînt 
descalificați. In acest fel am reu
șit ca la „Daciadă** să antrenăm 
un mare număr de oameni ai 
muncii care pînă nu de mult 
dădeau... năvală numai la fotbal. 
Ce-i drept, le-am venit In aju
tor și prin crearea bazei spor
tive. Ia afară de sala de lupte și 
box, am amenajat o pîrtie de 
schi pe Mogoșa — dotată cu schl- 
hft — iar lingă întreprindere, pe 
strada Horia, am făcut terenuri 
de sport simple, pentru volei și 
handbal, ușor accesibile tuturor**.

La poarta întreprinderii ne-am 
oprit în fața unui panou care 
înfățișa succesele sportive ale 
I.M.M.U.M. Din fotografii ne zîm- 
beau o mulțime de campioni ju
dețeni la lupte, box. sclrL..

„Acest panou este un excelent 
mijloc de propagandă — ne-a 

• spus tovarășul Llviu Crișan. Da
torită Iul, numărul participanților 
Ia „Floarea cu cinci petale” creș
te de la lună la lună, mărir 
«ria de cuprindere a „Daciadei* 
în întreprinderea noastră”.

Sever NORAN

Testul secunzilor In campionatul balcanic de volei

CÎTEVA SPERANȚE, NICI 0 CERTITUDINE..
CELE DOUĂ GALE

DE VERIFICARE

k\\\\\\\\\\\\\\\\^

• Selecționata B la un nou examen internațional, 
peste clteva zile

• Vor apare nume noi In lotul olimpic?

(Urmare din pag. 1)

nuta la Galați. O bună impre
sie a lăsat si evoluția lui Carol 
Ha j nai.

Ion Budușan (semimijlocie),
Aparent, participarea unei se

lecționate secunde la cea de a 
13-a ediție a campionatului bal
canic masculin de volei, înche
iat recent, la Atena, nu are le
gătură cu pregătirea voleibaliș
tilor noștri fruntași pentru apro
piatul turneu final al J. O. In 
realitate, însă, lucrurile nu stau 
chiar așa. Explicațiile ni le dau 
cei doi antrenori aî secunzilor, 
Gheorghe Bodes cu șl Stelian Tu
dor, cu care am stat de vorbă 
după competiția balcanică. • In 
ce idee a fost înființată această 
selecționată ? • Gh. Bodescu :
In condițiile în care calendarul 
de pregătire și concurs al lotului 
olimpic nu-i permitea acestuia 
prezența, în formă bună, la mai 
multe competiții, era nevoie de 
o selecționată secundă care să 
fie capabilă să reprezinte onora
bil voleiul nostru în diferite con
fruntări internaționale. Și, totuși, 
aceasta s-a clasat pe locul 4... 
• După ce criterii s-a făcut se
lecția ? • Gh. Bodescu : S-a
avut în vedere, firește, experien
ța Internațională a jucătorilor, 
precum și forma lor manifestată 
la turneul final al „Cupei Româ
niei**, desfășurat puțin mai Îna
inte la Timișoara. Am selectat 
sportivi de La 6 echipe din care, 
în cîteva antrenamente de omo
genizare, am încercat să sudăm 
un sextet competitiv G St. Tu
dor : Scopul urmărit prin testa
rea unei selecționate secunde a 
fost și acela de a revedea în evo
luție cîțiva jucători cunoscuți ca
re eventual să fie alipiți lotului 
olimpic. In primul rînd unul — 
și în atenția noastră acesta era 
Tuto van — care să dea randa
ment foarte bun pe centrul fi- 
leuluL De asemenea, doream să 
urmărim jocul lui Hinda, trecut 
din lotul prim în cel secund, îa- 
trucît acesta manifestase în pe
rioadele anterioare o sensibilă 
scădere, precum și al altor volei
baliști capabili să dea un bun 
randament în competiția de la 
Moscova. • La ce concluzii ați 
ajuns in această direcție ? • St. 
Tudor-: Pe durata foarte scurte
lor pregătiri în vederea Balcania
dei de la Atena, impresiile pe 
care nl le-au lăsat sportivii ur
măriți în mod special au fost po
zitive și așteptam ca ele să se 
confirme în focul competiției. De 
pildă, la pregătiri șl La Începutul 
competiției balcanice, Tutovan 
șl-a însușit unele deprinderi ca
re nu existau în bagajul său mo- 
tric. S-a corectat simțitor și la 
capitolele Ia care se dovedise de
ficitar anul trecut, la C.E. Dar, 
în general. în competiția balca
nică evoluția sa a fost sinuoasă. 
Se vede că timpul scurt de adap
tare La noile cerințe nu a permis 
consolidarea noului stereotip, de
prinderile sale vechi dovedindu-se 
mai puternice. In turneul de La 
Berlin care va începe peste cî
teva zile, am vrea să constatăm 
la el un progres mal substan
țial, o încadrare mal convingă
toare în jocul combinativ, rapid, 
care corespunde concepției tacti
ce moderne. Hînda, la rîndul 
său, în condiții noi pentru el, 
de titular cu responsabilitatea 
crescută, angajat deplin în an
grenajul sextetului, a satisfăcut 
doar parțial. Dacă la preluare 
și în apărarea din linia a doua 
a fost în general bun. la fileu

în schimb a avut un randament 
scăzut (îndeosebi La blocaj). 9 
Ce impresie v-au lăsat ceilalți 
component! al selecționatei ? •
Șt, Tudor : Toți au evoluat osci
lant. Dincolo de lipsa omogeni
tății echipei, s-au relevat La toți 
unele carențe tehnice, psihice, de 
concentrare. O surpriză plăcută : 
la capitolul psihic au stat mai 
bine tinerii M. Alexandru și Gră
dinarii. • Gh. Bodescu : Sub 
acest aspect, pierderea meciului 
cu Grecia, în care doar 3 jucă
tori au dat satisfacție (Ignișca, 
Arbuzov și Bălaș), a avut con
secințe nefavorabile asupra evo
luției echipei în meciurile ur
mătoare, ară tind cît de sensibili 
psihic sînt voleibaliștii noștri. • 
Mi s-a pus întrebarea : de ce nu 
a fost aliniată o garnitură alcă
tuită numai din tineri de per
spectivă, dacă Iotul prim n-a pu
tut participa 7 Dv. ce ați fi răs
puns ? • Gh. Bodescu : Cred că 
federația, procedînd astfel, a avut 
în vedere și obținerea unor re
zultate onorabile. N-ar fi însă 
rău ca pe viitor să existe un 
asemenea lot B format din ti
neri care depășesc, ca vîrstă, lo
tul de juniori mari (pînă la 20 
de ani), dar care nu au încă loc 
în prima reprezentativă. St. Tudor: 
Participarea la Balcaniadă cu vo
leibaliști care au mal făcut parte 
din echipa țării, dar asupra că
rora au existat unele rezerve, a 
fost justificată de nevoia mo
mentană de a se completa „12“-le 
olimpic. Avînd însă în vedere 
faptul că mal mulțl voleibaliști 
din prima reprezentativă se vor 
retrage în curînd din activitate, 
este absolut necesar să retestăm 
jucători mai tineri care au con
firmat parțial la testele trecute, 
dar la care s-a renunțat cu ușu
rință.

Aurelian BREBEANU

mult solicitat de cei doi adver
sari întîlniți, s-a dovedit acela
și boxer tenace, combativ și ca
pabil să depășească pugiliști cu 
stiluri diferite de luptă. El mai 
trebuie, totuși, să-și perfecțio
neze precizia loviturilor și să-și 
îmbunătățească viteza de exe
cuție.

Valentin Silaghi (mijlocie) a 
fost mai puțin - solicitat de cei 
doi adversari, pentru el verifi
cările fiind echivalente cu două 
antrenamente controlate.

Georgică Donicl (semigrea) a 
devenit imul dintre cei mai a- 
predați componenți ai lotului 
nostru olimpic. Cu o excepțio
nală capacitate de luptă și do
tat cu o mare forță de lovire, 
gălățeanul și-a Îmbunătățit 
mult tehnica de luptă, fiind o 
reală speranță a boxului româ
nesc la viitoarea mare întrece
re de la Moscova.

Am lăsat la urmă aprecierile 
referitoare la comportarea pu- 
giliștilor de la categoriile cocoș 
și mijlocie mică datorită faptu
lui că ele au născut unele sem
ne de întrebare. Dumitru Cipe- 
re și Dumitru Voinescu (cocoș) 
au avut evoluții contradictorii, 
iar Vasile Gîrgavu a dovedit 
(din nou) că este un sportiv pe 
care... nu se poate pune bază. 
La Brăila, el a fost Învins 
(clar) de un boxer tînăr (Al. 
Cormoș — înfrățirea Oradea), 
Infrîngere care a determinat 
eliminarea sa din lotul olimpic. 
La „cocoș" a fost selecționat D. 
Cipere. ,

DINAMO BUCUREȘTI - CÎȘTIGĂTOAREA „CUPEI ROMÂNIEI** EA OINĂ

La sfîrșitul săptămlnii trecute, la Mangalia, s-a desfășurat finala 
„Cupei României" la oină. Și la actuala ediție echipa Dinamo 
București, dovedind o excelentă formă, a terminat învingătoare în 
toate meciurile susținute, îmbogățindu-și astfel palmaresul eu 
o nouă Cupă. In fotografie, de la stingă (in picioare) : Gh. Vlase 
— maestru al sportului, antrenor, Tr. Perșlnaru, F. Alexe, FL Dincă, 
N. Păsărică, Gh. Chlțu, M. Andruș că ; rîndul din față : T. Sîrbu, 
S. Camber, P. Fundățeanu, L Minac, L Ene.

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII
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4. F. C. BAIA

surpriza din fu 
rea acestui gir 
linii de clasam 
1978/79 5. F.C. E 
1979/80 4. F.C. I
• 'Pronosticul 

punct In plus, 
(adică o ezltar 
secvența de p 
Mare se află ta 
comerelor. Pent 
ții, ar avea net 
Crișan. • Cele 
mărenilor : 1) I 
lui colectiv ; 2) 
viduală rezultîn
• Cum se reali 
1. Cele două „t 
Sepi — Terheș 
— Romii
una, dar progre 
ta sensul rigurd 

bine dc 
se așteaptă part 
lorlalți ; acțiune 
rar ; lipsa valo 
Bala Mare, jucă 
liniile de fund ; 
mie de atac estx 
șutului de la d 
totdeauna largi, 
tregil echipe. • 
mare. .J’rotagon 
Roznai, mult pr
• Problema Jd 
chlsă. Este adev 
In același timp, 
riscuri jocul pe 
rea în clteva 
contraatacul, da 
băimărean unele 
riSnirilor ; este 1 
taxările artistice 
jucători din apl 
evoluția sub ași 
care a contribu 
meciurile cu Un 
șl Cu Sportul st 
tldotul e destul 
bescurilor* tehni 
șd In spiritul j< 
Mateianu) și ,s 
post de fundaș. 
Bala Mare rărnî 
Un ghimpe de 
nevoie, pentru a 
o ureche. Intr-o 
echipe cultivă, 
F.C. Baia Mare 
tiee riguroase, i 
lectlvă. O echipă 
glu adu> 
măcar un
pic natului

LOTUL

(Urmare

I
AZI, IN DIVIZIA A DE RUGBY,

R.C. SPORTUL STUDENȚESC - R.C. GRIVIȚA ROȘIE
Azi, ta Capitală; două meciuri 

ta Divizia A de rugby rețin a- 
tențla Iubitorilor acestui sport. 
Dimineața de la ora 10,30, pe 
stadionul G£uHeștl. Rapid va juca 
în compania echipei Știința Pe
troșani ; med din ultima etapă, 
programat, Insă, cu anticipație, 
deoarece XV-le studențesc am 
Val sa Jiului urmează să Între
prindă un turneu peste hotare. 
Celălalt med, pe arena „Tel-, de 
ta orele w, va opune hil R. C. 
Sportul studențesc pe R.C. Grivtța 
Roșie (restanță ta etapa a 
xxirr-a).

Fiind două partide fără miză 
(rezultatele nu vor modifica sub
stanțial configurația clasamentu-

clasamentul zl:

t. STEAUA 
2. Dinamo 
2. Farad
4. K.G Gr
5. ȘtHoțc I 

îSn 
A Poiit, >□ 
». asjd. <

to. R.C Sp.
11. Rapid
12. Ruknenhj 
IX Vutoan 
M. C.FJ5. B

TURNEUL FINAL AL JUNIORILOR, LA

26
24

25
25

25
24
25

23 1 
22 0 
20 1
17 2
14 1
13 1
11 0
9 3
9 3
8 2

1 913-146
3 602-111
5 593-197
5 317-153

X) 345-265

ARAD, 3 (prin telefon). Alte 
patru partide s-au consumat ta 
turneul final al campionatului de 
juniori, desfășurat tatr-un recent 
remarcat centru de pe harta 
rugbyului nostru. Uvertura miei 
partida Unirea lași — Locomo
tiva Oradea, de un nivel tehnic 
modest, s-a Încheiat eu un scor 
total n scontat : 47—0 ta favoarea 
primei echipe, a tu urile acesteia 
fiind un joc atletic, deds și a- 
tent, grați» căruia componențil 
d au speculat prompt gravele e- 
rort ale adversarilor. Nld nu dă
duse bine arbitrul Șt. Rădulesau 
semnalul de Începere a partidei 
și Tudorache deschidea seria 
eseurilor la greșeala fundașului 
orădean. Pînă ta minutul 25 nu 
s-a mal marcat. Din acest mo
ment însă, mal cu seamă după 
pauză, ieșenii, „contrind* oportun 
Ba atacurile partenerilor, de în
trecere șl construind tot mai 
exact, au punctat prin Năstase 
(2), Popa (2), Ciuciudău, Doro- 
jincă, Vasltilanu — eseuri — 
Bălan —drop și tr. Vasiussanu 5 ir.

72 
69 
67 
60 
54

fi 279-263 51 
M 242-251 47 
13 193-370 46
13 2D4-32C 46
14 277-323 41

• 0 17 215-467 40 
7 1 T7 T7O-395 40 
3 1 22 130-575 32 
2 2 21 105-732 X

RUGBY
Altfel s-au prezentat lucrurile 

tn partida următoare. echOttiraiă 
bună parte d!a timp. Locomotiva 
București a stat 30 de minute ta 
terenul echipei juniorilor din 
Constanța, dar presiunea ei s-a 
izba de o rezistență acerbă. Au 
înscris tn cele din urmă Tlberiu 
Dumitru eseu (transformat de 
Turcu), Gh. Dumitru (L p.). 
Oonstănțenil nu au cedat pasul, 
au ieșit chiar la joc, Mlhai re* 
ductad handicapul 0- p.). Dar 
grămada campionilor (remarcabil 
Gh. Dinu) șt Oemiul Coman au 
arătat prospețime si siguranță 
superioară ta final. Bilclu, Iorga 
șl Coman reușind spectaculoase 
eseuri. Arbitru : Th. Witting.

După-amiază, mal mtil' un alt 
moment ieșean : Liceul Meta
lurgic — Triumf București 43—3 
(16—3) I, in care echipa moldo
veana a arătat o apreciabilă cir
culație ta teren, foarte activi 
fiind David șl Colibă. Au marcat: 
Colibă (3), Afloarei (2), Gorgan, 
Prodan, Tilluță, eseuri, ultimul 
transformînd unul dintre ele șl

alte 3 l.p., respectiv Bîrlădeanu 
l.p. A condus D. Gxigorescu.

Am avut șl o autentică partidă 
vedetă (B. C. Grlvlța Roșie — 
Viitorul Cluj-Napoca) meritlnd 
un premiu de frumusețe. Inepui
zabilul Sugar a tras după el îna
intarea clujeană care a fost cel 
puțin egala pachetului de inter
naționali al grivițenllor. Aceștia 
au avut ta final insă șansă, în- 
torctad în repriza a doua rezul
tatul. An înscris: Leoca eseu, su
gar tr.; punctele bucureștenUor 
aparțintod lui Dinescu șt Mazfiu. 
Arbitru : L VasUlcă.

Următoarele meciuri din grupe 
(uMnieie) au Ioc joi.

Geo RAEȚCH1
RZZULTATB TEHNICE î Seria 

I : Locomotiva București — C.S.Ș. 
1 Constanța 21—3 (0—0) ; Triumf 
București — Liceul Metalurgic 
Sași 2—43 (3—16). Seria a n-a : 
Unirea Sași — Locomotiva Oradea 
0—0 (10—0) ; R.C. Grlvtța roșie 
= Vita Cluj-Napoca 9—6 (0—6 t).

O NOUA SELECȚIE 
LA ÎNOT

In vederea completării grupelor 
de performanță. Clubul sportiv 
școlar din cadrul Liceului de fiilo- 
Jogle-lstorle nr. 2 B^ucureștl orga
nizează o nouă acțiune de se
lecție pentru copil născuți L_ 
anii 1971 șl 1972. Relații la tele
fon M.70.92.

„CUPA F.R.N.- LA POLO
In „Cupa FJtJl.* ta poita s-au 

desfășurat noi partide : Crlșul 
Oradea — Progresul Oradea 0—6 
82—1, 1—1, 1—0, 2—4) ; Voința
Cluj-Napoca — Triumf București 
10—3 (3—0, 4—1, 0—0, 3—2) ; Mu
reșul Tg. Mureș — Rapid Arad 
10—3 CI—O, 2—0, 4—1, 3—2). (A.
Szabo, M, Radu șl L Ghdșa — 
coresp.).

;în

ULTIMA ETAPA A DIVIZIEI A DE POPICE
După 

t&mtnl 
Diviziei 
rea uitimel etape ța XVUI-a’) 
jocurilor din serii. După consu
marea acestei confruntări, foarte 
Importantă pentru oonflgurația 
clasamentelor, vor fi cunoscute 
echipele sdmde trei clasate ta 
fiecare eerie) care vor participa 
la turneul final pentru desemna
rea catar două formații campioa
ne pe 19784930 șl cele opt echipe 
care vor retrograda din prima 
divizie.

înaintea ultimei etape, pe pri
mele Jocuri in clasamente ee a- 
fiă echipele : FEMININ — sena 
Sud : L Voința Ploiești 24 p, 2. 
Votoța București 22 p, 3. Gloria 
București 20 p (azi, Voința 
Ploiești va juca, ta Oapltală, cu

I
o întrerupere de tnelsăp- 
azi se neta campionatul 
A de popice, cu d is p ută - -------- --- M

Voința tn derbyul seriei); seria 
Nord ; 1. Electromureș Tg. Mureș 
tS p, 2. Voința Tg. Mures 2S p, 
1. Hidromecianica Brașov 23 p. 
MASCULIN — seria Sud ; L Rul
mentul Brașov 28 p, 2. Gloria 
București 26 p, 3. Constructorul 
Galați N p (tn ultima etapă, gă- 
lățenii joacă, ta deptasang; eu 
Voința București, echipă aflată pe 
locul 4); gferia Nord : 1. Aurul 
Baia Mare 26 p, 2. Electromureș 
Tg. Mureș 22 p, 2. Jiul Petrlta 
» P.

In meci restanță (Im.) din etapa 
• XVn-a : Constructorul Galați 
— CJJl. Constanța 4632 — 4606 
(scor Individual 4—2), iar tatr-o 
partidă contînd pentru etapa a 
Xvni-a 5 Chimica Tirnăvenl — 
Jiul Petrlla 6002—5791 (5—1).

„CUPA ROMÂNIEI” PENTRU TRĂGĂTORII JUNIORI
în cadrul„Cupel României” pen

tru juniorii trăgători, desfășurată 
)a Iași (au participat 100 sportivi 
din 14 asociații și cluburi din 
țarăț, lipsind, însă, surprinzător, 
reprezentanții cluburilor Steaua și 
CJS.U. Brașov), Ovidiu Cristescu 
(CDinamo) s-a clasat pe primul 
toc în proba de pu^că standard 
60 f c cu 594 p, urmat de G. 
Tătaru CHEFS) cu 591 p. LaP.

pușcă standard 3 X » f, loan 
Joldea OCFR Arad) s-a impus cu 
S61 p la Juniori, iar Daniela Popa 
JCSȘ 1 Buc.) cu 545 p la junloa- 
' re. D. Proteanchln („U“ Iași) a 

cîștigat pușca 10 m, cu 3S5 p. 
Clasament pe cluburi • k Dinamo 
SB p, 2. Unirea Focșani 27 p, 2.
CSS Bacău 2S p (Alexandru 
NOUR •— coresp.).

O INTERESANTA CURSA CICLISTA PE ETAPE
verificare a dcUștilor 
deplasării, săptămâna

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Ultima 
înaintea . .___, _ ,_______
viitoare, la Campionatele Balca
nic t organizate ta acest an ta 
Iugoslavia, va avea loc. începtnd 
de mîlne, eu prilejul competiției 
de fond dotată eu „Cupa Olim
pia*. întrecerile se vor desfășura 
pe parcursul a patru etape, după 
cum uraiaază: etapa I, Joi de a 
ora 16, pe autostrada Pitești km.

IS — cursă de contratimp pe 
chlpe : etapa a Il-a, vineri, 
Ia ora 15,30, r 
Oriei (km. 7) _____________
120 km ; etapa a Ilt-a slm- 
bătă, de la ora 15,30 pe șo- 
Beaua Alexandriei (km. 7) —

| contratimp Individual 30 km. ;
etapa a IV-a duminică, la ora
10, pe str. Cîmpinei, cursă pe 
circuit GO km.

e- 
de

pe șoseaua Alexan- 
.1 — cursă de fond 

, etapa a 
de Ia ora

Alexandriei

I
I

portante acțiuni 
tativel, in luna 
participările la 
naționale de la 
Toulouse. După 
componenți! lott 
toarce la clubw 
urmlnd să preg 
noii ediții a 
start Axat pe 
3 august. Să m 
pentru sezonul 
chlpa națională 
— tn afăifc^cel 
chiri din prelir 
prezentativele 
deplasare) și Ai 
rești) — încă t 
echipele Iugosla 
partida-retur di 
lei balcanice), £ 
loniei (în deplas

Să revenim I 
rile lotului ta 
de vineri, de k 
echipa Belgiei, 
mentul de luni 
antrenament, eu 
foarte disciplina 
tuturor jucătorii 
linia antrenorul 
selecționații au 
alte două ședinț 
Dimineața, una 
zlc-tehnic. Dur 
doilea antrenamt 
caracter tactic, i 
fixeze o serie c 
cupluri șl linii, 
dințe de pregăti 
de stadionul Vo 
cheiat seria celo 
rești. Miercuri 
după sosirea 
giană, conducere 
lotului tntențion 
tueze un nou 
Următorul este 
tru joi, probabil 
dianul Heysel, c 
jocul de vineri.

In componența 
intervenit o sch
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PELE“ UNUL DIN CELE FĂRĂ TEREN DE JOC PROPRIU
JATULUI
18 3 13 57-51 39
-„Sportul", 1 septem- 

primul interviu „deA“ 
teianu. întrebare : „Ce 
d, Viorel Mateianu 7“ 
„Am de gînd ca F.C. 

i să joace intr-o cupă 
Replica antrenorului 

îmbete și ironii. • La 
celui de-al doilea 

in prima divizie, doar 
pei" împiedică im plini - 
suprapuse, cele două 

ultimelor două ediții : 
-e 34 17 4 13 42—33 38 
•e 34 18 3 13 57—51 39 
nbre se Infirmă. Un 
în plus, un meci egal 

Lnus. La pozitiv, con- 
șl de stil. F.C. Baia 
echipelor la capitolul... 
și în fruntea efidacită-
M arc el Răducanu și de 

icte de reper ale băi- 
area continuă a jocu- 
ul ; 3) Acțiunea indi- 
ogica jocului echipei, 
este puncte de reper ? 
i“ ofensive (Pamfil — 
ane și Bălan — Deak 

i 'W- roteaz ă into tdea- 
vizibil ; 2. Pressingul, 

întului, a fost asimilat 
$1 Bălan,Sabău; 
integrală a tuturor ce- 
iuală apare destul de 
•te este evidentă ; la 
prim rang se află în 

area acestora la acțiu- 
asnulată de imprecizia 

deși culoarele sint în- 
are a manevrelor In
ii de ratări este prea 
, aproape întotdeauna, 

în faza de finalizare, 
apărare rămîne des

pot! fi „păun și arici" 
nu poți adopta fără 

tul și realiza regrupa- 
cît durează, uneori, 
în economia Jocului 

ice pentru reducerea 
i primul rînd, de ,.re
tire și le permit unii 
ondruc, Koller) șl de 
l fundașului Molnar, 
v la înfrângerile din 
■a Craiova, la Craiova, 
, la București. • An- 
țplu : reducerea „ara- 
apăirare (ceea ce este 
racticat de echipa lui 

la licitație" a unul 
unuia de vîrf. 6 F.C. 

impele" campionatului, 
ampionatul nostru are 
culca și mai mult pe 

Lă în care foarte multe 
„acțiunea spontană", 

ie unei discipline tac- 
muh valoarea sa co- 

- încă un oma- 
"* colectiv — să aibă 
A ia încheierea cam-

MAI SLABE SEZOANE...
5. DINAMO 34 14 9 11 50-37 37

loan CHIRILĂ

• Dinamo, pe locul 5 1 Iată una 
din surprizele campionatului încheiat 
recent. Am răsfoit documentarea 
noastră și am văzut că IN ULTIMII 
I ANI ACEASTA CLASARE ESTE 
CEA MAI SLABA, repetind-o pe 
cea din 1978. Dar iată palmaresul 
echipei pe care ne-am obișnuit «-o 
vedem mereu prezentă pe podium: 
19W - locul 5, 1879 - 2, 1971 - J, 

1977 — 1, 1976 — 2, 1975 — 1, 1974 — 2, 1973 — L 
• Pentru că am apelat la cifre, sâ le dâra aces
tora cuvfntul !e continuare : îe tur, Dinamo a 
avut următorul bilanț : 17 I 5 4 29—17 21 p, lo
cul 3. N-a pierdut tuci un joc pe teren propriu, 
„accidentele- sale fiind doar egalurile eu ,4*011“ 
Timișoara șl F.CJtf. Galați. Cu ceie 17 goluri pri
mite, apărarea se dovedise a fi printre cele mai 
bune din Divizia A. iar atacul se comportase la 
un nivel mulțumitor. • In sezonul de primăvară, 
însă, evoluțiile echipei aveau sâ coboare ia cote 
îngrijorătoare. Apărarea a primit mal multe go
luri (20), atacul a marcat mal puține (îl). a pier
dut cu Sportul studențesc, dar .jsurprize-bnmbe- 
le-au constituit înfrfcgeriie suferite pe proprtiti 
teren cu „U* Cluj-Napoea și C S. cere
au aruncat o umbră cu totul regretabilă asupra 
palmaresului uneia dintre ceie ma. reprezentative 
echipe din fotbalul nostru. • Dealtfel. BILANȚUL 
PE PROPRIUL TEREN A FOST IN RETUR SUB 
ORICE CRITICA : 3 victorii, 3 eg aluri, 2 tzJrtn- 
geri. Din această cauză, succesele dm deplasare 
(de la Satu Mare. Baia Mare si Buzău) si eeatal 
de la Tg. Mureș n-au făcut altceva, decit să ate
nueze o situație critică, alarmantă la un axxnera 
dat. • and a ținut la prestigiu. la orgcllul el. 
Dinamo a realizat meciuri și rezultate bune. D4r. 
cele patru echipe clasate teaătiea eL dear Uni
versitatea Craiova are bilanț poctttv in meciuri 
direct cu Dinamc. Dar lată acest palmares : eu 
Univ. Craiova 4 » si 1—2 ; eu Steaua 1—1. 1—1 ; 
cu F.C. Argeș 1—1 r. 3—3 : iar eu F.C Baia Mart 
4—0 șl 1—4. In schimb, ia echipele trucuresteze 
n-a obținut decit trei puncte <En opt (trei ega- 
luri și o tnfrtr.gere). • S-a spus despre Dina»— 
că a fost tn reconstrucție. A fost si eu î—! C 
pentru că IN FORMAȚIA SA S-AU PERINDAT 
PREA MULTI JUCĂTORI. An venii D. Zamfir. 
Mărgineam Jorcacte. Streche. Unii spun eâ pro
mit, dar asta ține de viitor. Prezentul au «e-a 
convins. Integrarea lor nu s-a realizat. • Afec
tată de desele mutații, de accidentări (Mulțescu. 
tn special), Dinamo a acuzat si lipsa unui portar 
de valoare _țl a unul golgeter pentru că Duda 
Georgescu a înscris doar 9 goluri și este îa urma 
lui Augustin (IV). Intr-un pluton de 17 mareatori 
dlnamoviști- dar nici unul eu mal mult de trei 
goluri, în afara celor doi amintiți. • Altădată, 
cu o concepție clară de joc. Dinamo n-a mal 
arătat acum nimic deosebit la acest capitol. Dim
potrivă. Multă confuzie 1 • Eliminată arh de greu 
de Eintracht Frankfurt — care a ettoerit Cupa 
U.E.F.A. —, Dinamo a terminat pe locul 9 șl 
nu va juca in nici o cupă europeană — păcat 
pentru ea, păcat pentru Iubitorii fotbalului nos
tru, care se obișnuiseră cu o echipă Dinamo de 
primă mină, nu de a doua — pentru eă șl din 
„Cupa României* a fost eliminată de o divizio
nară B (Rapid), mtreglnd acest bilanț nesatisfă- 
cător al anului competlțtonal 1979—1980. Dinamc 
a rămas, așadar, foarte mult DATOARE I

Constantin ALEXE

Șl FĂRĂ PUBLIC, CONTINUĂ 
SĂ DEA TÎRCOALf PODIUMULUI

6. SPORTUL STUD 34 16 5 13 44-34 37

DEPLASARE. A p.erdm, tn schimb. I 
puncte acasă, mai bine-zis in Bucu
rești. unde a-a beneficiat, practic, de 

avantajul terenului, fiind singura dm- 
zionarâ A doar cu teren propriu de an
trenament. nu și de joc 1
• K-.e socotită drept CEA MAI IN

COMODA ECHIPA DIN COMPETIȚIE, 
datorită stilul ai el de joc caracterizai 
prin sobrietaae. exactitate, temporizare 
St, la neMcle. a^estvsate (In sensul po
zitiv. erident). • A fast și râm ine, dm 
păcate, și • formație capricioasa După 
rictorti greâe obțsnute kt deplasare este 
ki stare sâ piardă acasă, tn fiața -mor 
adversar-, inferior vaicric. țumete care 
etștigate l-ar fi da: dnepeti să concu
reze ec șanse reale tn rupta pentru

• Spor-mi studecțesc a fost șl este 
tocă c .echipă de primăvară*. Ca și tn 
aati precedenti. *1 acum ea a vestit 
tare ta recur. tvBhzlnd cu 9 puncte mai 
rnâ: decft te toamnă, ctștigul a fost 
dbțmuc. te prtortpai. pe seama creșterii 
eficaetiâțh aeaenl-ti.
• Prtadpalui atu al echipei ta eonipe- 

Oție este BUNA ORGANIZARE A 
JOCULUI. Ea și-a taaușit bine o parti
tură tactică pe care c execută corect 
fi ta mod ordonat Ceea ee nu exclude 
însă, dte dinamica Jocului, contribuția 
personală a unor IndividuaBtăți ca Gri- 
gore. CUzan. Munteanu n. O. Ionescu, 
targuiescu. M. Sandu. Otihaia. Muștea
ua L Tăr.ăsescu.
• Echipa mai contează mult pe o 

mare omogenitate și pe ecMfljru psihic, 
datorate în bună măsură aportului de 
proresâonahtate și de eompetecțâ al eor.- 
duceru tehnice și conduc teii clubului.
• Ceea ce credem că resimte cel mal 

mult, în prezent, formația antrenată de 
cuplul M. Rădulescu — I. Motroc este 
lipsa unul veritabil conducător de joc, 
ftmeție asigurată plnă în urmă cu un 
an, cu o remarcabilă forță de expri
mare fotbalistică, de regretatul Auri
că Rădulescu. Rezolvarea problemei 
conducătorului de joc, deloc simplă 
desigur, ar crea temeiul obiectiv al 
împliniri! aspirațiilor echipei către un 
plus de emancipare competițională.

’ Mihai IONESCL*

EZENTATIV PLEACĂ AZI
BRUXELLES

i. n

•prezen- 
vcr ti 
e toter-
eștl și 

turnee, 
vor in-

! iulie, 
startul 

iernatului, 
lua de
ăm că, 
Hiă, e- 
rfcotate
eu re

el (in 
. Bucu- 
de : cu 

casă — 
il flna-

șl Po-

pregăti- 
i JoAilui 
elles, cu 
antrena- 
excelcnt 

irtîcipare 
activă a 
im sub- 
Stănescu, 
it, , ieri, 
pregătire, 
•acter fi- 
ază, al 
zilji, cu 

ărit să 
iunl pe 
două șe- 
găzduite 

- au in
ia Bucu- 
ă-amiază, 

bel- 
inică a 
să efec- 
•enament. 
zut pen- 

pe stp- 
l găzdui

i a mai 
1 Ti-

lihoi, care are o puternică 
contuzie la picioruț drept, nu 
va mai face deplasarea, așa 
că la Bruxelles urmează să 
plece, in cursul acestei dimi
neți, următorii jucători; Cris
tian, Iordache (portari), Llcă, 
Sameș, Ștefănescu, A. Nico- 
lae, Munteanu II (fundaș!), 
Dinu, Boloni, Țicleanu, Bălăci 
(mijlocași), Crișan, D. Nieo- 
lae, Cămătaru, M. P.ăducanu, 
A. Ionescu (atacanți). Dr. D. 
Tomcscu, medicul lotului, 
ne-a comunicat că și Bălăci — 
oare a suferit o ușoară acci
dentare, dar în urma trata
mentului aplicat, ea este a- 
proape complet refăcut — va 
fi apt de joc.

Fotbaliștii belgieni sini de o 
săptămînă în pregătiri, știut 
fiind că ei sint calificați pen
tru turneul final al C.E. care 
va începe săptămînă viitoare 
în Italia. Selecționerul V. Thys 
a declarat că „meciul cu echi
pa României este foarte Im
portant pentru noi, deoarece 
reprezintă ultima verificare 
înaintea dificilei competiții din 
peninsula italiană șl trebuie să 
dovedim că sintem in formă**.

JUBILEUL FOTBALULUI 

CONSTĂNȚEAN
Milne, stadionul „1 Mai* din 

Constanta va găzdui festivalul 
fotbalistic cu prilejul împlinirii 
a 65 de ani de fotbal pe litoral, 
jubileu la care vor participa pa
tru generații de jucători. La ora 
16 vor evolua două formații de 
juniori, apoi vor juca formațiile 
P.C.A. — Desrobirea (old-boys). 
iar în meci vedetă Farul ’70 în
tâlnește pe F.C. Constanța *80. 
Cu acest prilej, spectatorii îl vor 
revedea pe foștii lor lavocițl 
Koszka, Tuf an, Iancu, Vigu, Ma - 
reș, Tănase, Kallo I șl alții. 
Clubul donstănțean va acorda 
diplome și plachete jubiliare.

Ib turncnl ccbljcler de tineret de la Tonlon

ROMÂNIA - U. R. S. S. 1-1 (1-1)
Astă-seară, nltinwl joc din grupă ■ cu selecționata Mexicului
TOULON, 3 (prin telefon). 

Luni seara, la lumina reflectoa- 
retor, a eonttooat turneul inter
național de fotbal ai reprezenta
tiv eicr de tineret, care se dtapu- 
tă te localitate. Echipa de tine
ret a României a obținut un re
zultat de egahtate. 1—1 fi—D, ta 
medul eu puternica formație a 
U.B.S.S. — care are tn palma
res locul n ta CAL de Jaufori 
din Japonia tn anul 1979 (după 
juniorat, components acesteia 
au trecut ta bfoc ta eefiim de 
tineret). Scorul partidei a fost 
deschis tn primul minut de Joc 
(f), eînd, ta o lovtturt Bbert. 
lipsa de atenție a defensivei e- 
ehțpel României a permis tal 
Urunovid să marcheze cu cepul. 
In mic. 29, Mureșaa a egalat 
dintr-o acțiune de atac foarte 
frumoasă, declanșată de fundașul 
Vlad. „Medul a fost spectaculos

fi aplaudat la scenă deschisă, 
subliniază ziarul Jranee-eoir* 
fi numai neșansa a făcut ca tn 
finalul lu! românii să nu poată 
taserie prin Geolgâu si mal ales 
Bariu, șutul său, din careu, ni
merind transversala*.

Antrenorul C. Drăgușin a 9o- 
fosit formația : Boldid — Vlad, 
C. Solomon, FI. Pop. Geolgău — 
Badea. Suriu. Boeeșan — Ctoba- 
au, Terheș. Mureșan.

In eeiăăai: meci din grupă, re
prezentativa Franței, care se a- 
ra-'i pretendentă la dstigarea 
turneului. ■ dispus de reprezen
tativa Mexicului (cu care for
mația noastră va juca miercuri 
seară) cu scorul de 9—9. Alte
reuulta-.e (de duminică), din
grupa a n-a : Olanda — Rf.
Chinezi 4—0. Brazilia — Ceho
slovacia 1—1.

SPRE 0 NOUĂ FORMULĂ, MAI EFICIENTĂ, 
DE REÎMPROSPĂTARE A FONDULUI 

VALORIC. DE JUCĂTORI
După cum se știe, săptămâ

na trecută a avut loc în Ca
pitală un nou trial al jucăto
rilor din eșalonul secund, ac
țiune coordonată, ca și in ce
lelalte împrejurări anterioare, 
de antrenorul federal Cornel 
Drăgușin. Subliniind încă o 
dată importanța unei astfel de 
activități destinată să răsco
lească periodic diversele stra
turi competiționale. in scopul 
îmbunătățirii cantitative și ca
litative a fondului de Jucători 
al fotbalului nostru, am vrea 
să arătăm, totuși, că, din pă
cate, eforturile FJLF. în<tep- 
tate in această direcție nu sint 
răsplătite, practic, cu rezul
tate pe măsura așteptărilor. 
Adică, numeric și valoric, câș
tigurile reale sint mici in ra
port cu ceea ce se presupună 
că poate oferi un fond de se
lecție cifrat la peste o mie 
de jucători divizionari B, că
rora am putea să le adăugăm, 
la nevoie, alți aproximativ 3000 
de jucători ai echipelor de Di
vizia C. De fapt, dacă ne gir.- 
<fim bine, trialul de săptămînă 
trecută nu pare să depăăâască. 
ca finalitate proprîu-zisă, pe 
cel din urmă cu un an, oare 
a constituit premisa promo
vării in prima divizie a numai 
șase jucători — și aceștia, să 
recunoaștem, de un nivel me
diu : Stănescu și Iamandi, de 
la De’ta Tulcea. Ion Gheorghe, 
de )a Nitramonia Făgăraș. Cio- 
rioană de la Energia Slatina, 
Pițurcă, de la Pandurii Tg- 
Jiu, și Moțat, de la Dunărea 
Călărași.

Cum se explică o asemenea 
situație ? Răspunsul este unul 
singur : la acțiunile de trial 
organizate de F.R.F. nu vin 
cei mai buni jucători, eare să 
poată fi testați in condițiile 
jocului de selecție. Nu vin, fie 
pentru că unii antrenori nu 
au interes să-i scoată la ve
dere de teama, să nu-i piardă; 
nu vin, de asemenea, pentru 
că preselecția făcută pe teri
toriu e<ste de multe ori super
ficială, iar informarea către 
forul de specialitate, privind 
propunerile de jucători capa
bili să depășească nivelul ca
tegoriei în care activează, este 
incompletă. Așa se face că ti
neri talentați ca Negulescu sau 
Rob, de pildă, ambii de la 
Metalul Plopeni, excelenți în- 
tr-un recent meci de verificare 
a echipei naționale, nu apar 
pe lista selecționabililor, pe 
care apar, In schimb numele 
unor jucători destul de amos- 
cuti ca potențial și limitați ca 
perspective, cum ar fi : Gabel, 
Predeanu, Vesa, Dragomirescu, 
Boțonea.

Desigur, următoarea între
bare care se pune este : ce se

poate face, practic, pentru ca 
ldeea aceasta, foarte bufă, a 
depistării elementelor vai’zoa- 
se care activează în eșaloane 
competiționale inferioare să 
dea roadele așteptate ? Antre
norul C. Drăgușin — cel care 
răspunde și se ocupă de a- 
ceastă importantă sarcină, dar 
care nu poate totuși face toj 
tul singur — sugerează o nouă 
formulă de organizare e se
lecției în rîndurile jucătorilor 
divizionari B și C, pe etape 
și zone. Aceasta presupune, in 
primul rind, existența unor 
selecționate județene care să 
fie angajate în acțiunea de 
trial pe patru zone. In final,' 
confruntarea reprezentativelor 
zonale trebuie să ofere posi
bilitatea alegerii, dintr-o su
mă de valori, a celor mai buni 
dintre cei buni. A celor că
rora să li se deschidă drumul 
promovării spre marea perfor
manță.

Subscriem intru totul unei 
astfel de propuneri și totoda
tă am dori să sugerăm, la rin- 
dul nostru, în completarea 
conținutului ei și al realizării 
scopului propus, cîteva idei și 
anume : 1. problema selecției 
în sfera categoriilor inferioare 
să devină o practică perma
nentă, o tradiție in fotbalul 
nostru. în același timp, or
ganizarea acestei activități să 
fie inclusă și în calendarul 
F.R.F., dindu-i-se un caracter 
compctițional, cu decernarea,- 
eventual, a unui trofeu simbo
lic județului cu cei mai mulți 
selecționați in etapa finală; 
2. să fie sporite atribuțiile an
trenorilor teritoriali al F.R.F..-' 
în sensul angajării lor cu mai 
multă responsabilitate la ac
țiunea de descoperire și pro
movare a talentelor fotbalis
tice — acțiune care să consti
tuie și un țest al competențe» 
profesionale a acestor tehni
cieni. Atenția lor să fie în
dreptată, cu prioritate, în di
recția depistării jucătorilor cu 
calități fizice superioare și,’ 
mai ales, cu vocație de ata
canți ; 3. F.R.F. să organizeze 
pe parcursul lunii iunie, in 
care activitatea competițională 
va continua numai la nivelul 
Diviziilor B și C, o largă ac
țiune de observare, in joc și 
la pregătire, a întregului efec
tiv de jucători din eșalonul 
secund și parțial al aceluia 
divizionar C.

Pe acest temei să se poată 
Întocmi, apoi, o listă cit mai 
completă cu jucătorii suscepti
bili să urce pe treptele per
formanței, capabili sâ reîm
prospăteze fondul valoric al 
fotbalului nostru. s,

I. MIHAJ A

CONSFĂTUIREA CU CONDUCĂTORII
ECHIPELOR DIVIZIONARE A

Ieri, la sediul F.R.F., a avut 
loc consfătuirea cu președinții 
(vicepreședinții) cluburilor din. 
Divizia A. Invitați să facă su
gestii vizînd perfecționarea 
activității primului eșalon din 
fotbalul nostru, participanții la 
discuții (AI. Florescu — Stea
ua, N. Petriceanu — Dinamo, 
C. Costinescu — S.C. Bacău, 
L Barbu — F.C. Argeș, N.

Ghidei — „Poli“ Timișoara! 
M. Pascu — Corvinul Hune
doara, virtual promovată) au 
făcut propuneri pe marginea 
regulamentului de transferări,’ 
a necesității întăririi loturilor 
echipelor angrenate în cupele 
europene, a preconizatului 
campionat al speranțelor. Pro
punerile vor fi analizate în ca
drul biroului federal. ,

AZI, 0 NOUA ETAPĂ
Azi, tn «eria ■ n-a a Dl- 

zlel B se va disputa o nouă 
etapă. Iată programul fi «rbltril 
partidelor : Petrolul ploiești — 
Chimica Tlrnăvenl : O. Strong
(Oradea), Poiana Cîmptna — Lu
ceafărul București i L Vasflolu 
(Clmplna), Flacăra Morenl — 
Pandurii Tg. Jiu : C. GhUă (Con
stanța), Metalul Plopeni — Pro
gresul Vulcan București : O. An- 
derco (Satu Mare), Rapid Bucu
rești — Chimia Tr. Măgurele : 
B. Petrescu (Brașov) — stadlo-

ÎN DIVIZIA B [seria a Il a]
nul ^23 August", Rulmentul Ale
xandria — Gaz metan Mediaș : 
R. Șerb an (Craiova). Autobuzul 
București — F.C.M. Giurgiu : Al. 
Mustățea (Pitești). Energy Slati
na — Carpați Mirșa : C. LAcraru 
(Oradea), Șoimii Sibiu — Meca
nică fină București : V. Damșa 
(Timișoara). Cu excepția acestui 
din urmă meci, de- la Sibiu, 
care va începe la ora 16. cele
lalte partide (inclusiv Rapid — 
Chimia Tr. Măgurele) vor începe 
la ora 18.

CONSFĂTUIREA CU ANTRENORII OIN DIVIZIILE A Șl B
Ieri a luat sfîrșit consfătuirea 

cu antrenorii divizionari A și B. 
în prima parte a ședinței, la care 
au participat și componenței lo
tului național lărgit, Ștefan Covaci 
— vicepreședinte al F.R.F. — a 
făcut cunoscut programul de pre
gătire și sarcinile care stap In 
fața tricolorilor, în vederea a- 
bordării cu succes a meciurilor 

oficiale din aoeastă toamnă pro
gramate tn cadrul preliminariilor 
C.m, Toți compoDHițh lotului au

aderat la programul preconizat.' 
In continuare, Nicolae Irimie,' 
prim-vicepreședinte al F.R.F., a 
făcut cunoscute unele măsuri ale 
federației de specialitate menite 
să îmbunătățească activitatea 
competițională la nivelul primei 
divizii : definitivarea contractelor 
cu antrenorii și preconizarea unor 
pregătiri centralizate (în trei 
centre teritorial?) ale diviziona
relor A înaintea viitorului sezon 
oficial.

• ATI JUCAT LA LOTO ? As
tăzi și mîine sint ULTIMELE 
ZILE pentru procurarea bilete
lor la tragerea Loto de vineri 
6 iunie 1980 — un nou prilej de 
satisfacții pentru cei mai perse- 
verenți șl inspirați participanțL 
Avantajele incontestabile ale a- 
cestui tradițional sistem de Joc 
sint confirmate toi permanență. 
Numai la ultimele trei trageri au 
fost atribuite, la categoria I, 
TREI AUTOTURISME „Dacia

LOTO-PRONOSPORT INT ORMEAZĂ
1300", obținute pe bilete achitate 
sută lă sută, de Iordana Teleanu 
(Sibiu), Gheorghe Popescu și 
Ghîță Nicolae (ambii din Bucu
rești). Știut fiind că NUMAI 
CINE JOACA POATE C1SȚIGA, 
încerc ați-vă și dv. șansele la tra
gerea Loto de vineri 6 iunie 1980!

A CÎȘTIGURTLE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 1 IUNIE 1980. 
Categoria I : (13 rezultate) 71,75

variante a 2.073 lei. Categoria a 
n-a : (12 rezultate) 1.322,75 va
riante a 262 ei. Cîștigurile de ca
tegoria a m-a fiind sub plafo
nul minim de 40 let fondul aces
tei categorii conform regulamen
tului a fost atribuit celorLalte 
două.

O TRAGEREA PRONOEXPRES 
de astăzi, 4 iunie 1980, se tele-

vizează în direct începînd de la 
ora 17.20.

• JUCAȚI LA



Vizita tovarășului
TODOR JIVKOV

(Urmare din pag. I)

reciproc despre mersul con
strucției socialiste in România 
și Bulgaria, despre activitatea 
desfășurată pentru încheierea 
cu succes a planurilor cincina
le 1976—1980 în cele două tari. 
In acest context, au fost rele
vate realizările obținute de po
poarele român și bulgar in 
dezvoltarea economiei, știin
ței, învățămintului și culturii, 
în ridicarea nivelului de 
trai, precum și in perfecționa
rea conducerii democratice a 
societății. De asemenea, au fost 
subliniate o serie de probleme 
care stau în atenția organelor 
de partid și de stat din cele 
două țări, în vederea trecerii, 
în bune condițiuni, la viitoarele 
planuri de cinci ani, pentru 
perioada 1981—1985.

în continuare, in cadrul con
vorbirilor, cei doi conducători 
de partid și de stat au exami
nat modul cum se înfăptuiesc 
hotărîrile convenite cu prilejul 
convorbirilor anterioare, pentru 
dezvoltarea mai intensă a cola
borării economice româno-bul
gare.

Apreciind activitatea desfă
șurată pînă acum pe linia pro
movării colaborării și cooperă
rii româno-bulgare, cei doi con
ducători de partid și de stat au 
evidențiat necesitatea de a 
acționa in continuare pentru a 
se pune și mai larg în valoare 
marile posibilități care există 
in aceste domenii, astfel ea

valoarea schimburilor economi
ce reciproce să cunoască, in 
perioada următoare, o nouă și 
substanțială creștere.

Convorbirile au loc într-o 
atmosferă de caldă prietenie, 
înțelegere și stimă

★
Tovarășul Todor 

tovarășa Liudmila 
făcut, in cursul după-amiezii, 
la Palatul Consiliului de Stat, 
o vizită protocolară tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

întrevederea a decurs intr-o 
ambianță deosebit de caldă, 
relevind cu pregnanță relațiile 
strînse, prietenești, dintre cel 
doi conducători de partid și de 
stat, bunele raporturi româno- 
bulgare, care se dezvoltă și în
tăresc continuu, in deplină con
cordanță cu interesele și aspi
rațiile țărilor și popoarelor 
noastre, vecine și prietene.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușesco m 
oferit, marți, un dineu oficial 
în onoarea tovarășului Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Co
munist Bulgar, 
Consiliului de Stat al 
cil Populare Bulgaria.

în timpul dineului, 
rai intr-o 
prietenie, 
Ceaușescu 
Jivkov au

reciprocă.

Jivkov și 
Jivkova au

președintele 
Republi

destișu- 
de caldă 

Nicolae

A A

Pregătiri pentru J.O. Moscova 1980 i

atmosferă 
tovarășul 
șl tovarășul Todor 

rostit toasturi.

MIINE, START IN „ROL DUNĂRII-DACIA"
DEVA, 3 (prin telefon). Joi 

după-amiază, din centrul muni
cipiului, se dă startul în „Raliul 
Dunării — Dacia*, competiție 
automobili dcă internațională 
conțind ca etapă în Campiona
tul european de raliuri, Campio
natul Balcanic și „Cupa ' ” 
Si prieteniei*.

Directorul concursului.
Dobrescu, secretar adjunct al 
federației, ne-a pus la dispoziție 
cîteva amănunte tehnice : „în
trecerea se va desfășura pe par
cursul a trei zile — joi, vineri 
9i sîmbătă — pe teritoriul jude
țelor Hunedoara, Alba, Arad sl 
Bihor, concurenții avînd de stră
bătut 1015,9 km, dintre care 
722,6 km pe drumuri moderniza
te și 293,3 pe drumuri nemoder
nizate, Pe traseu vor exista 34 
de controale orare și 37 probe 
speciale, acestea din urmă repre- 
zentind 33,1% din întregul traseu 

■ procent remarcabil în compa- -.................. - i fn.
di
va 
de 
va

Picii

Rada

rație cu cel din alte raliuri 
ternaționale, care marchează 
ficultatea cursei. Plecarea se 
da joi 5 iunie, din fața Casei 
cultură, la ora 18,01, cînd 
pomi primul echipaj. celelalte 
urmind să ia startul din minut 
în minut. Primul echipaj va re
veni la Deva, tot în punctul de 
plecare, sîmbătă la ora 10,22*.

u- De fapt echipajele participante

— circa 40 din străinătate și a- 
pxoape tot atltea din tara noas
tră — vor străbate traseul. îm
părțit ta patru secțiuni, ta cir
cuit, urmând a ■ trece de mal 
multe ori prin aceleași locati- 
tăți, dintre dare amintim de 
Brad, Blăjenl, Muncelu, Abrud 
ș.a. Majoritatea concurentiloc în
scriși au sosit la Deva, ei răcind 
ta prezent recunoașterea porțiu
nilor mai dificile de traseu. în
deosebi cele pe care se vor des
fășura probele speciale (de obi
cei serpentine, multe pe drumuri 
namod emizate).

Este așteptată cu Interes mal 
ales întrecerea între cîteva re
prezentative puternice — din cele 
13 înscrise — cum stat acelea 
ale Cehoslovaciei (pe mașini 
Skoda 130 RS). Uniunii Sovietice 
(Lada 1600) și, firește. României 
(pe Dacia 1300, pregătite cu mi
nuțiozitate de fabrică pentru a- 
ceastă importantă competiție).

In ziarul nostru de mline, ul
timele amănunte Înainte de ple
carea tn concurs.

Modesto FERRARI NI

TURNEUL OE LA ROLAND GARROS
Cam-

Aruncarea suliței nu se dezminte

f[RENC PARAGI, CEL MAI APROAPE DE 100 DE METRI
Noul record mondial (96,72 m) 

tl așează automat pe autor (un
gurul Ferenc Par agi), tn rîndul 
favorlțllor olimpici, chiar dacă 
sulița ne-a obișnuit să nu Înco
roneze cu laurii olimpici pe cel 
cotați cu prima șansă ; ba dim
potrivă ... Exemple slnt numeroa
se, unele chiar legendare : Janusz 
Sidlo (1958, 1960), Terje Pedersen 
(1964), Ianls Iosin (1972).

Cine este, de fapt, noul lider al 
probei T Ferenc Paragl s-a născut 
la 21 august 1053. are 1,79 m * "tn AI

ca MAI BUNI ARUNCĂTORI 
TOATE TIMPURILE

94.72 Ferenc Paragl (Ungaria) 
94,5* Miklol Nemeth (Ungaria) 
94,22 Michael Waning (ILF.O.) 
94,0* Klaus Wollennann (R.F.G.) 
93,90 Hanau SiUonen (Finlanda) 
93,84 Janls Lusls (UJt-S.S.)
93,84 Pentti Siinersari (Finlanda) 
93,54 Seppo Hovinen (Finlanda) 
92,74 Antero Puranen (Finlanda)
92.72 Helmut Schreiber (R.F.G.)

DIN

1900 ine 
ine 
im 
im 
im 
im 
ine

\\\\\\\\\\\\\\\\\VI 
țime și ctatărește S3 kg, avtad 
deci o constituție fizică aproape 
comună. Este muncitor, legitima* 
la clubul Csepel din Budapesta, 
$1 esta pregătit de Lazslo Tames. 
Practică atletismul de la 1* ani. 
din 1967, dar ta ciuda taptuiul că 
a aruncat tacă acum trei ani 
peste 90 m (91,71 m). Iar ta eo- 
zonul trecut a reușit chiar 92,14 
m. nimeni nu 1-* considerat un 
potențial recordman al lumii.

Cariera sa n-a avut nimic spec
taculos, poate doar faptul eă sta-

ORDINEA JOCURILOR ECHIPEI DE HANDBAL 
A ROMÂNIEI LA J.O.

„CUPA U.R.S.S.*
MOSCOVA, 3 (.Agerpres). Cu 

prilejul „cupei U.P..S.S.”. la a- 
tlettem, competiție ce se desfă
șoară ta orașul Cemlgov. Nina 
Serblna a stabilit un nou record

LA ATLETISM
unional. ta proba feminină de 
săritură tn Înălțime, cu perfor
manța da L.98 m. Vechiul record 
era de 1,96 m și aparținea Elenei 
Gdoborodko.

TALEIHȘII ROMÂNI IA CE.
O delegație de taleriști ro

mâni, alcătuită din Ioan To
man (Vînătorul Timișoara), Da
niel Buduru (Olimpia Bucu
rești) și Atila Ciorba (C. S. 
Baia Mare) și condusă de an
trenorul federal George Flo- 
rcscu, s-a deplasat spre Sara- 
goza (Spania), pentru a parti
cipa la Campionatele europene 
de talere. Reprezentanții țării 
noastre vor evolua numai în 
proba de skeet (talere aruncate 
din turn). ,

TURNEUL DE LUPTE
(Urmare din pag. 1)

Programul compe-tițional al 
luptătorilor noștri este foarte 
încărcat în această perioadă. 
Abia întorși de la turneul me
morial „Werner Seelenbinder“, 
de la Leipzig, sportivii români 
se vor alinia la startul con
cursului de la București, iar 
săptămîna viitoare ei vor fi 
prezenți într-o altă competiție 
dificilă, turneul internațional al 
Poloniei. Dar, firește, concur
sul de la București reprezintă 
pentru sportivii noștri un mo
ment deosebit de important în 
calendarul lor competițional ac
tual. Evoluînd în fața proprii
lor lor suporteri. C. Alexandru, 
Șt. Rusu, I. Draica, R. Codrea- 
nu, I. Păun, N. Gingă. A. Nea- 
gu, V. Pușcașu, A. Ianko și 

■ ceilalți au datoria de a se pre
zenta cit mai bine în confrun
tarea cu valoroșii lor adversari.

PARIS, 3 (Agerpres). — 
pionatele Internaționale de tenta 
ale Franței au programat ultimele 
două partide din sferturile d» fi
nală ale probei de simplu femei: 
Chris Evert (S.U.A.) — Kathy
Jordan 6—2, 6—0; Hana Mandll- 
koiva (Cehoslovacia) — Ivana Ma- 
druga (Argentina) 6—2, 6—3.

In semifinale, după cum s-a a- 
nunțat, Virginia Kuzlci o va In- 
tllnl pe australlanca Dianne 
Fromholtz, ta timp oe Evert o 
va avea ca adversară pe Mandli- 
kova.

în sferturile de finală ale pro
bei de simplu bărbați. Vitas 
Gerulaitis (S.U.A.) l-a eliminat 
CU 6—3, 5—7, 6—4, 3—6, 6—3 pe 
polonezul Fibak, iar Jimmy Con
nors (S.U.A.) l-a învins cu 6—4, 
6—0, 6—0 pe Gildemelster (Chile).

în optimile de finală la dublu 
mixt, perechea Luda Romanov 
(România) — Steve Krulewltz 
(S.U.A.) a învins cu 7—67 6—3 cu
plul A. Umez (Chile) — Vlzcatae 
(Spania), iar Allen (S.U.A.), Le
wis (Noua Zeelandă) pe Maria 
Romanov (România), Thomas 
Koch (Brazilia) cu 6—4. 6—4.

tisticHe II desemnează drept pri
mul junior din Europa care a a-' 
runaat dincolo de 80 m. Elimina* 
ta calificări la J.O. de la Mont
real, abia al 10-lea la campiona
tele europene de la Praga In 197* 
(79,0* m), după ce în eliminatorii 
reușise cel mal bun rezultat —. 
36,04 m, Paragl a figurat mereu 
ta rîndul bunilor specialiști, dar 
fără consacrare mondială.

Reușește acum, cu acest 96,72 mă 
record care ni se pare foarte Im
portant în evoluția probei, pentru 
că aduce la orizont una dintre cel* 
mal spectaculoase „bariere” al* 
atletismului Contemporan : 100 du 
metri I Din 1964, cînd Pedersen • 
reușit prima aruncare peste 90 tn 
(91,72 m), uimitoare la acea vre
me (recordul precedent eru 
87,16 m), alțl 20 de aruncători au 
repetat isprava. Totuși, aruncările 
de peste 90 m stat $1 acum desti* i 
de rare, chiar dacă Paragl ne-*': 
arătat că orice (sau aproape..J <
este posibil.

Vladimir MORARU
______ . .i

„TROFEUL
CELOR ȘAPTE COLINE- 

LA NATAȚIE
BOM.L, 3 (Agerpres). Ia ultim* 

zi * concursului internațional d« 
natațls „Trofeul celor șapte 
line”, cunoscuta necordmang 
Brigitt Trelber (R.D. Germană) g 
ctștigat proba de 200 m spate, c* 
timpul de 2:16.29. Alte rezultatei 
feminin : 400 m liber : Schmi® 
(R.D. Germană) 4 46,U ; 200 mi 
flutura : Pollack (RJ>. Germană*'
— 2:14.31 ; masculin : 2M m spa
te: Vladar (Ungaria) — 2:05,3*1 
400 m Uber > StukoUdn (U.R.S.SJ
— 3S8.H. jj

„TURNEUL 
TARILOR socialiste- 

LA SCRIMA
„Turneul țărilor socialiste” 

scrimă, care se desfășoară... ___  __ _____,___ ia
Sofia, a debutat cu prob* indiv*. 
dual» masculină de floretă. În
vingător, cubanezul Betancourt — 
4 victorii, urmat de coechipierii 
său Diaz, Germanus (R.D.G.L 
Kukl (România), Petruș (RomâJ 
nla) șl Laplțkt (U.R.S.S.), toți 
cu cile 2 V.

Laureatele cupelor europene de fotbal 1980
«

NOTTINGHAM FOREST, UN „BIS"
Discutam astă-toamnă, la Not

tingham (unde am însoțit pe 
F.C. Argeș) cu Brian Clough, 
neastlmpăratul, locvacele șl In
transigentul antrenor al „pădu
rarilor”. „Vom fl în fotbalul eu
ropean, în scurt timp, ceea ce 
au fost odată Real Madrid, AJax 
Amsterdam sau Internazlonale 
Milano”, declara eL Spusele lui 
Clough încep să apară ca înte
meiate. Forest clștigă a doua 
oară consecutiv „Cupa Campio
nilor”, învlngind în finala de

„Cupa
ECHIPA
PENTRU

Davis**
ANGLIEI
MECIUL

CU REPREZENTATIVA
ROMÂNIEI

LONDRA, 3 (Agerpres). Intra 
13 și 15 Iunie, orașiul Bristol va 
găzdui meciul dintre selecționa
tele Angliei șl României, oontlnd 
pentru semifinalele tradiționalei 
competiții Internaționale de tenis 
„Cupa Davis” (grupa B a zonal 
europene). în vederea acestei 
importante întilnlri, federația en
gleză de specialitate a alcătuit 
următoarea formație : Buster 
Mottra.ni, frații John șl David 
Lloyd, John Feaver și rezervă 
Andrew Jarrett. Căpitan nejucă- 
toe — Paul Hutchins. Antrenorul 
echipei este cunoscutul jucător 
Mark Cox.

la Madrid pe Hamburger S.V., 
după ce anul trecut realizase 
același scor (1—0) cu Malmoe.

Forest este unul din cele mai 
vechi cluburi de fotbal britanice; 
Înființat tn 1865 ! Deține două In
teresante „momente Istorice” ta 
fotbal : primul club care a In
trodus apărătorile ta echipamen
tul jucătorilor (1874) șl primul 
care a Introdus „fluierul arbi
trului” (1878) I Destul de „ștora" 
ta fotbalul internațional. Forest 
a țîșnlt spre marea performanță 
abia ta ultimii ani etnd. sub ba
gheta lui Brian Clough, a ajuns, 
din liga a IV-a, In vîrful pirami
dei engleze șl europene 1 Clough 
se remarcă prin disciplina de 
fler pe care o Impune jucăto
rilor, prin seriozitatea an
trenamentelor. prin felul cum 
„ține în mină” echipa. Este pre
tențios șl inflexibil (se spune, 
dealtfel, că marele Internațional 
Tony Woodcock a plecat tn iar
nă de la Forest tocmai pentru 
că nu mal suporta „regimul 
Clough”). Secundul Iul Clough 
este Peter Taylor, tacticianul, o- 
mul care știe să prindă punctele 
slabe ale adversarului șl să apre
cieze jucătorii pe care-1 aduce 
la Forest. Cel doi se completea
ză excelent. Dealtfel, au fost timp 
de cinci ani colegi de echipă, la 
Middlesborough, Clough — ata
cant central (marca cite 35—4» 
de goluri pe sezon), Taylor — 
portar. „Crezul m 3 puncte” al

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La Ulle, W. 

Kowalski (R.D. Germană) a sta
bilit un nou record mondial de 
juniori la 10 km marș cu 39:31,2. 
• La Berkeley, americanul James 
Walker a alergat 400 mg ta 49,05, 
cel mal bun rezultat mondial al 
anului.

CICLISM * Disputată pe tra
seul Sirmione — Valzoldaona (239 
km), cea de-a 18-a etapă a Tu
rului Italiei a revenit lui Giovanni 
Bataglin, ta 7h 03-41 (medie oca
ră 33,846 km). Tricoul roz este 
purtat în continuare de V. Paniz- 
za, urmat de Hinault — la noo și 
Bataglin. la 1:25.

FOTBAL • La Reykjavik, ta 
preliminariile campionatului mon-

dial, Țlara Galilor a învins Is
landa cu 4—0 (1—0). Au marcat 
Walsh 2, Giles șl Flynn. • „Cuipa 
Belgiei” a fost cucerită anul a- 
cesta de formația Waterscheld, 
cara a întrecut în finală, la Bru
xelles, pe Beveren cu 2—1 (1—0). 
• La Strasbourg. ta meci ami
cal, formația franceză Lens a în
trecut cu 2—1 CI—1) pe Wlsla 
Cracovia.

HANDBAL • Selecționata Cubei 
a cîștigat turneul internațional 
desfășurat la Gottwaldov. Handba- 
llștil cubanezi au terminat 16 
egalitate, 27—47, cu echipa Vor- 
wărts Frankfurt pe Oder șl au 
Învins cu 26—18 pe H.C. Gottwal- 
dov.

SPECTACULOS
trebuie să 

care avan- 
ca un s'n-
Joculul, < 
3. ----------
Cu

deir;^ 
acesta 

ciștlga» 
al An- 
șl două

lui Clough : 1. echipa 
fie un bloc compact, 
sează sau se retrage, 
gur om, după cursul 
stăpînirea balonului, 
careu pentru atac, 
principii, Nottingham
ptaă acum un campionat 
gliei, două Cupe ale Ligii 
Cupe ale Campionilor.

Forța principală a lui Forest 
este ansamblul, jocul colectiv* 
dar echipa are și excelente in-, 
divid ualită ți. Pentru apropiatul 
campionat european din Italia*’ 
lotul de 40 al Angliei cuprinde 
4 din oamenii lui Clough : por
tarul Shilton, fundașul de cu
loare Anderson, uriașul stope» 
Lloyd și atacantul cu deplasări 
derutante Birtles, ca să nu mat 
amintim de Woodcock, care a ju
cat la Forest în toamnă. dar 
acum e la Koln. Dintre ceilalți 
„ași” al echipei, să-l reținem pa 
Trevor Francis șl Stanley Boivle* 
(el n-au jucat, totuși, ta final* 
de săptămîna trecută cu Ham
burg l), pe fostul Internațional, 
extremul stingă Robertson, pa 
mijlocașii Bowyer șl Burns, pa 
conducătorul de joc Mc Govern, 

Nottingham Forest are un sta
dion „City Ground” de 40 000 da 
locuri, toate pe scaune I Esta 
un club original, dintr-un pune* 
de vedere, avtnd — prin statut 
— un număr fix de 200 de mem
bri. i

Radu URZICEANU (

Dupd finala de la Madrid, doi dintre jucătorii lui Nottingham
Forest, Gary Mills (stingă) ți Viv Anderson, fac turul stadio

nului purtind Cupa Campionilor Europeni
Telefoto : A.P.-AGERPRES
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