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VIZITATOVARAȘULUI 
TODOR JIVKOV

CONTINUAREA CONVORBIRILOR OFICIALE
DINTRE TOVĂRĂȘII

NICOLAE CEAUȘESCU Șl TODOR JIVKOV
• inaugurarea Expoziției realizărilor economiei 
naționale bulgare • Vizita la întreprinderea

,,23 August44
Tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 

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, au inaugurat, miercuri 
dimineață, Expoziția industrială 
bulgară de la București, orga
nizată in cadrul Complexului 
expozițional din Piața ScînteiL 

La intrarea în incinta expozi- 
ției, tovarășul Nicolae Ceaușeseu 

* și tovarășul Todor Jivkov, 
tovarășa Elena Ceaușeseu și 
tovarășa Liudmila Jivkova sint 
intimpinați de tinere fete in 
frumoase costume populare 
românești și bulgare, care, după 
tradiție, îi invită să guste din 
piinea și sarea ospitalității.

Numeroși oameni ai muncii 
din întreprinderile și instituții
le bucureștene, aflați de-a lun
gul aleii ce duce la pavilionul 
central, intimpină cu căldură 
pe conducătorii României și 
Bulgariei, scandind cu putere 
„Ceaușeseu — Jivkov !", mani- 
festindu-și prin vii aplauze și 
urale satisfacția față de noul 
dialog româno-bulgar la nivel 
înalt, menit să aducă o nouă 
contribuție la adîncirea și ex
tinderea tradiționalelor legături 
de prietenie și conlucrare din
tre partidele, popoarele și țări
le noastre.

Se intonează imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Populare Bul
garia.

După- cuvîntul de salut al 
președintelui Camerei de co
merț și industrie a R.P. Bul
garia, Penko Penkov, în aplau
zele celor prezenți, 
Nicolae Ceaușeseu 
Jivkov taie panglica 
a acestei importante 
tari expoziționale.

1 După vizitarea 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu a 
felicitat pe constructorii de 
mașini bulgari pentru nivelul 
tehnic, performanțele și calita
tea produselor realizate și le-a

tovarășii 
și Todor 
inaugurală 

manifes-

expoziției,

• •
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Campionatele naționale de gimnastică

UN FRUMOS SPECTACOL IN FINALELE PE APARATE
urat succese tot mai mari ia 
activitatea lor.

Gazdele au mul|umit înalți- 
lor oaspeți pentru vizita făcută, 
pentru aprecierile exprimate in 
legătură cu organizarea expozi
ției și calitatea produselor pre
zentate.

La plecare, tovarășii Nicolae 
------- ------  " te

și 
au 
de 
in

Ceaușeseu și Todor Jivkov, 
varășa Elena Ceaușeseu 
tovarășa Liudmila Jivkova 
fost salutați cu căldură 
miile de bacureșteni aflați 
incinta complexului expozițio
nal. Prin puternice aclamații și 
aplauze, prin îndelungi urale 
și ovații, ei și-au manifestat 
din nou stima și dragostea față 
de conducătorul partidului bul
gar, exprimindu-și deplina în
credere că această nouă intilni- 
re la nivel înalt va contribui 
la întărirea tradiționalelor legă
turi de prietenie și colaborare 
româno-bulgare, spre binele și 
fericirea popoarelor

★
După inaugurarea 

industriale bulgare. 
Nicolae Ceaușeseu, 
Todor Jivkov, împreună cu to
varășa Elena Ceaușeseu și to
varășa Liudmila Jivkova, au 
făcut o vizită la întreprinderea 
„23 August" — una din cele 
mai puternice unități indus
triale ale Capitalei — care pro
duce o gamă largă de mașini 
și utilaje necesare sectoarelor 
de bază ale economiei.

La sosire tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu și tovarășul To
dor Jivkov, tovarășa Elena 
Ceaușeseu șl tovarășa Liudmila 
Jivkova au fost intimpinați cu 
deosebită căldură de Ioan A- 
vram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, Vasile 
Carolică, prim-secretar al Comi
tetului de partid al sectorului 
3 al Capitalei, Alexandru Ro
șu, adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor de ma
șini, director general al Cen
tralei de specialitate, Marin 
Nedelcu, directorul întreprin
derii, de mii de oameni ai mun
cii care lucrează pe această 
puternică platformă industria-

noastre.
Ex poziției 
tovarășul 
tovarășul

(Continuare In pap. a 4-a)

CONSTANȚA, 4 (prin tele
fon). în cea de a treia zi a 
finalelor campionatelor repu
blicane de gimnastică ale maeș
trilor au fost programate fina
lele pe aparate, reunind in 
concurs pe cei mai buni 6 con
curenți in fiecare probă. Acest 
veritabil spectacol de gală al 
gimnasticii a adus 
planul luptei sportive, 
pută pentru titlul de 
pe lingă primii clasați

in prim 
in dis* 

campion 
la indi

vidual compus — și alți spor
tivi participant! la întreceri, pe 
cei care s-au pregătit anume 
pentru unele aparate, știind că 
au mai puține șanse de a se 
impune pe totalul celor 6 pro
be. Așa se explică de pildă că 
Nicolae Oprescu. situat numai 
pe locul 6 la individual com
pus, se afla pe primul Ioc cu 
cele mai ridicate note la două 
aparate. Azi, nivelul spectaco
lului sportiv a fost evident su
perior celui din zilele prece
dente, publicul spectator răs
plătind cu meritate aplauze pe 
finaliști. Iată scurte însemnări 
de la finale.

La sol, Aureiian Georgescu 
(Steaua) cu 9,60 și Valentin 
Grecu (Dinamo) cu 9,40 au con
firmat bunele prestații din zile
le precedente, impunîndu-se cu 
ușurință pe primele locuri. 
Pentru sportivul dinamovist, 
locul 2 reprezintă un frumos 
succes, rezultat al perseveren
ței și ambiției sale. Intrînd cu 
cea mai mare notă in concurs 
la cal (9,40), Kurt Szilier (Di
namo) a adăugat astăzi un 9.60 
pentru cea mai bună execuție 
din întrecere. Doar o zecime 
l-a despărțit pe Romulus Bucu- 
roiu (Dinamo) de titlul de cam
pion, dar el a avut mici ezitări 
pe care brigada de arbitri le-a 
sancționat. Aurelian Georgescu 
(Steaua), în dorința de a obține 
un nou titlu a început intr-un 
ritm prea rapid, fapt care l-a 
costat. Remarcăm evoluția Iui 
Sorin Cep oi (Steaua) — 9,45, si
tuat pe locul 3. La inele, lide
rul nu a mai confirmat calculul 
hîrtiei : Nicolae Oprescu (Dina
mo) deși pornea cu prima șan
să și prezentase marți un exer
cițiu foarte bun, a ratat în

firvală, ieșind astfel din lupta 
pentru podium. Romulus Bucu- 
roiu și Gabriel Popescu (Steaua) 
și-au valorificat pozițiile, au 
obținut amindoi aceeași notă

AURELIAN GEORGESCU
(9,50) astfel că ambii au primit 
titlul de campion. O plăcută 
surpriză, Gheorghe Neaga 
(Steaua) situat pe locul X

Săriturile i-au adus un nou 
titlu lui Aurelian Georgescu,

care evident a fost cel mai 
bun. L-a secondat Kurt Szilier 
situat pe locul doi. Paralelele 
„au excelat" prin ratări, 
practic toti favoriții clacînd în 
această probă. Aurelian Geor
gescu, Nicolae Oprescu, Ga
briel Popescu și apoi Kurt Szi
lier au greșit serios, ieșind din 
cursa pentru titlu. în aceste 
condiții primul s-a clasat Sorin 
Cepoi. La bară din nou doi 
campioni : Nicolae Oprescu și 
Kurt Szilier au avut evoluții 
sigure, spectaculoase și au cu
cerit pe merit primul loc.

REZULTATE TEHNICE : sol: 
1. Aurelian Georgescu 19,10, X 
V. Grecu 18,775, 3. K. Szilier 
18,625 ; cal cu minere : 1. Kurt 
Szilier 19,00. 2. R. Bucuroiu
18,90, X S. Cepoi 18,375 ; inele: 
1. Romulus Bucuroiu și Gabriel 
Popescu 18,90, 3. Gh. NeagU
18,750 ; sărituri : 1. Aurelian
Georgescu 18,925, 2. K. Szilier 
18,700, 3. R. Bucuroiu 18,555 ; 
paralele : 1. Sorin Cepoi 18,550, 
2—3. A. Georgescu și K. Szilier 
18,525 ; bară : 1. Nicolae Opres
cu și Kurt Szilier 18,800, 3. G. 
Popescu 18,600.

Constantin MACOVB

In vederea meciului (amical) de vineri cu echipa Belgiei

IRUIMI Ml SOSIT U BBIIUlltS
• Un semn de întrebare în privința prezenței lui Bălăci
• înlocuitorul craioveanului : D. Nicolae sau Crișan ® 
Belgienii preconizează echipa pentru meciul de debut 
in C.E., cu Anglia • Jocul începe la ora 21 (ora

Bucureștiului)

Popicarii noștri la ora bilanțului C. M. ’80

SUPREMAȚIA MONDIALA OBȚINUTĂ
TREBUIE

1

BINE CONSOLIDATĂ

Margareta Cătineanu noua 
campioană a lumii
Foto : Dragoș NEAGU

Ambițiosul țel pe care popi
carii români și l-au propus la 
recentele campionate mondiale 
de la Mangalia-Nord, acela de 
a depăși bilanțul obținut în 
1978, la Lucerna, a fost reali
zat Jucătoarele și jucătorii 
noștri au reușit să cucerească 
3 medalii de aur (cu una în 
plus față de ediția anterioară) 
și 2 de argint, situindu-sg și 
de data aceasta în fruntea cla-

samentului general pe medalii.
în acest context jucătoarele 

și jucătorii români s-au nu
mărat (cu excepția probei fe
minine de perechi) printre a- 
nimatorii competiției. Rezulta
tele obținute de unii dintre re
prezentanții țării noastre sint 
remarcabile. Margareta Căti- 
neanu (noua campioană a lu
mii) și reputatul popicar Iosif 
Tismănar au constituit princi
palii realizatori in proba pe 
echipe, cifrele lor (448, respec
tiv 948) fiind hotărâtoare în 
obținerea victoriei finale. Con- 
firmînd bunele aprecieri. Mar
gareta Cătineanu și Iosif Tis
mănar s-au menținut în cursa 
pentru medalii la celelalte pro
be. Ei au înregistrat și în cea 
de-a doua evoluție performanțe 
valoroase, cu cele 433, respec
tiv 968 pd, numărîndu-se prin
tre favoriții turneului final in
dividual. Conjugînd tehnica și 
inteligența tactică cu calmul în 
momentele dificile, Margareta 
Cătineanu, care a doborît în 
ultima zi 446 popice, în com
pania unor adversare de mare 
clasă internațională, și-a con
tinuat marșul triumfal totali
zed în cele trei evoluții 1327 
pd, record mondial egalat. Cu 
această performanță. Margareta 
a urcat pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului. Șl Iosif 
Tismănar a jucat bine în tur
neul individual pînă spre final,

clnd n-a mai putut rezista 
stressului și la ultimele 50 de 
bile i-a lipsit acel milimetru 
necesar eficacității maxime a

Traian IOANIȚESCU

(Continuare In pag. 2-3)

BRUXELLES, 4 (prin telefon). 
După o călătorie liniștită, lo
tul reprezentativ a aterizat, la 
ora prînzului, pe aeroportul 
din Bruxelles și de acolo s-a 
îndreptat spre Novhotel, situat 
în imediata apropiere a mare
lui aerodrom al capitalei bel
giene. Așa că, timp de 3 zile, 
fotbaliștii noștri vor avea ca 
decor sonor nenumăratele de
colări și aterizări ale impor
tantelor aeronave. Asta nu-i 
va împiedica, sperăm, să pre
gătească în condiții accepta
bile partida de vineri seara, 
de la ora 20 (21 ora Bucu- 
reștiului) de pe stadionul nr. 
1 al fotbalului belgian, Heys- 
seL

Mai intîi o situație medicală 
a selecționabililor : Bălăci con
tinuă intensul tratament medi
cal pentru a se vindeca de rup
tura musculară de care suferă. 
Din păcate, starea lui nu s-a îm
bunătățit pe măsura așteptă
rilor, așa că semnul de între
bare în privința prezenței sale 
în partida de vineri se men
ține. Trecînd la capitolul „ul
time pregătiri", să vă infor
măm că antrenorii au decis, în

afara ședinței de „dezmorțire" 
de miercuri după-amiază, să 
efectueze încă două antrena
mente, atît joi dimineață cit 
și în ziua partidei. Antrena
mentul cel mai tare va fi cel 
de joi, prevăzut pentru o du
rată de o oră și jumătate.

Atmosfera în lot este destul 
de bună cu toate că grosul se
lecționaților — jucătorii de la 
Universitatea Craiova și Stea
ua — a trecut prin 
reci'................
caută să 
campionat 
centrează 
puternica 
„După ce 
greșeală

■ a trecut prin „dușuri 
în finalul sezonului. Ei 

uite eșecurile din 
sau cupă și se con- 
asupra întîlnirii cu 
echipă belgiană, 

am făcut cunoscuta 
___ din finala cupei, pe 

care o regret din toată ființa 
mea, vreau să mă reabilitez 
printr-o comportare buni ia 
acest ultim joc al echipei na
ționale", ne declara M. Rădu- 
canu. Iar Ștefănescu adăuga I 
„Este foarte important pentru 
atmosfera in care vom declan
șa pregătirile pentru califica-

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag. 2—3)

Astăzi, de la Deva, in „Raliul Dunării — Dacia"

LA START, ECHIPAJE PUTERNICE DIN 14 TARI
DEVA, 4 (prin telefon). Pre

tutindeni în localitate — pe 
străzi, pe platoul de parcare 
din fața hotelului „Sarmis" — 
mașinile vopsite multicolor 
care iau joi startul în „Ra
liul Dunării-Dacia", etapă în 
campionatul european de ra
liuri, sint în centrul atenției 
piloților, care migăleau în ju
rul lor, firește, mecanicilor și, 
mai ales, localnicilor, încintați 
de aspectul 
vehiculelor : 
galbene, cu 
Skodele 130 
nerecunoscut 
nuită, im Porsche Carrera 2000 
albastru, un BMW 2002 ne
gru... Cele aproape 100 de ma- ■ 
șini din 14 țări, s-au adunat 
deocamdată, „cuminți" pe pla
toul din fața stadionului, aș-

deosebit al auto- 
elegantele Dacii 
o dungă albastră, 
RS, cu o linie de 
față de cea obiș-

teptînd verdictul revizorilor 
tehnici care stabilesc — după 
verificarea atentă a întărituri- 
lor caroseriei, cauciucurilor, 
farurilor etc, — dacă autovehi
culele îndeplinesc condițiile 
de concurs. Pe măsură ce ma
șinile primesc viza de partici
pare, ele se prezintă în parcul 
din spatele Casei de cultură, 
unde vor rămîne pînă la ora 
startului. Printre concurenți se 
află piloți renumiți, socotiți 
favoriți in actuala ediție, a 
XV-a : Vaclav Blahna (Ceho
slovacia — Skoda 130 RS) — 
cîștigătorul de anul trecut. Ilia 
Ciubrikov (Bulgaria — R5 
Alpin), Mauro Pregliasco (Ita
lia — Alfetta Turbodelta), At
tila Ferjancz (Ungaria — R5 
Alpin), Walter Osterer (Aus
tria — Ford Escort 2000), Frie-

derich Drewenings (R.F.G. — 
BMW 2002) și Ilie Olteana — 
campion balcanic, Ludovic Ba- . 
lint, Ștefan Ianeovici (Româ
nia — Dacia 1300). Trei echi
paje sint formate din soț și 
soție : Eva și Jan Projbold 
(Cehoslovacia) — pentru a 
treia oară în raliu, Ivana și 
Atanas Atanasov (Bulgaria), 
Margareta și Cornelia Geor
gescu (România).

în cursul după-amiezii de 
joi se va da startul. In acest 
scop, pe bulevardul Dr. Petru 
Groza, în fața Casei de cul
tură, s-a amenajat o tribună 
specială, precum și obișnuita 
platformă de pe care se dau 
plecările 
minut în 
va porni

fiecărei mașini, din 
minut. Primul echipaj 
din Deva la ora 18,01.
Modesto FERRAR1NI



DRAGOSTEA PENTRU SPORT ȘI-A DAT MlNA
CU HĂRNICIA BUNILOR GOSPODARI

• „Vopsitorul** era profesor de educație fizică • Nici vecinii nu se lasă mai prejos 
• Cum s-au intilnit „Cîntarea României** cu „Daciada" • Oșenii canotori ?

de masă, des- 
buni gospodari 
acestor locuri, 
acolo, pe ma

de pildă, salba

La Satu Mare sportul are 
prieteni mulți și stator
nici. O știam de mult. 

O nouă vizită avea să-i ofere 
reporterului, însă, noi date des
pre întrecerile 
pre harul de 
al oamenilor 
care au făcut 
Iul Someșului, 
de baze sportive, terenuri sim
ple, dar cochete și utile, te
renurile „Daciadei". Și a mai 
aflat reporterul, dorința tutu
ror de a nu se opri aici, con- 
știenți fiind că nu au reali
zat totul, că sportul nu este 
încă o permanență pentru toți 
tinerii — mai ales cei din în
treprinderi, că educația fizică 
mai trebuie popularizată în rîn- 
dul fetelor care, în proporție 
destul de mare, stau încă de
parte de terenul de sport. Dar 
Bă ne oprim aici cu aceste 
constatări de ordin general. 
Reportajul nostru se vrea unul 
de fapte, așa cum le-am întîl- 
nit sau ni le-a relatat tova
rășul Antoniu Biro, secretarul 
C.J.E.F.S. Satu Mare, care ne-a 
fost ghid prețios în raidul 
nostru.

Primul popas, la stadio
nul de atletism. Cîte 
discuții n-au fost în ju

rul aoestui teren?! Era al fot
balului, dar nu prea avea un 
aspect îngrijit. Pentru că se 
afla lingă tabăra școlară, a 
fost încredințat clubului spor
tiv al elevilor și transformat 
intr-o frumoasă „casă a atle
tismului", îngrijită, cochetă. 
Cum ? Cu ce forțe ? Vom da 
doar un exemplu. Am vizitat 
baza foarte de dimineață. în- 
tr-un colț, un om vopsea ceva. 
Cînd ne-a văzut, a venit și 
«-a prezentat : „profesorul de 
educație fizică Zoltan Filip". 
Era în salopetă. După-amiază 
avea ore cu 20 de copii-atleți, 
dar a venit de dimineață la 
itadion, „să mai retușeze cîte 
ceva", cum spunea el, lucru 
pe care îl fac și ceilalți pa
tru profesori. Și să reținem : 
peste cîteva ore l-am întîlnit 
pe malul Someșului, făcîndu-și 
porția de kilometri, pentru că 
profesorul Z. Filip este și atlet 
In selecționata județului. La 
sala de atletism, făcută cu 
forțe proprii. într-o clădire care 
nu avea o folosință precisă, la

VOLEIBALIȘTII Șl HANDBALIST» ȘI-AU 
DESEMNAT ECHIPELE CAMPIOANE
Municipiul Dej din județul 

Cluj a fost gazda finalelor de 
volei și handbal din cadrul 
campionatelor republicane ro- 
zervate liceelor industriale 
din rețeaua Ministerului con
strucțiilor industriale. întrece
rile — înscrise sub însemnele 
-Daciadei" — s-au desfășurat 
Hitr-un cadru sărbătoresc.

La volei, pe primul loc s-a 
situat formația Liceului indus
trial nr. 23 din București (an
trenor, prof. Ion Dumitrașcu), 
care confirmă astfel vocația 
pentru acest sport olimpic a 
elevilor de aici. în clasament, 
pe podium, au urmat echipele 
liceelor industriale din Arad și 
Sibiu.

în întrecerea de handbal,

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
PRONOSTICURI...

Pentru atractivul concurs Pro
nosport de duminică 8 iunie a.c., 
cunoscutul maestru de balet Victor 
Vlase, participant pasionat la a- 
oest sistem de joc, anticipează ur
mătoarele rezultate :

1. Progresul — Rapid X ; 2. U- 
ninea Focșani — F.C.M. Brașov 
1.X ; 3. Delta — F.C. Constanța 
1 ; 4. Mecanică fină — Metalul 
București X ; 5. Someșul —
Gloria Bistrița 1 ; 6. Minerul A- 
nina — Corvinul 1. X ; 7. U.T.A.
— F.C.M. Reșița 1 ; 8. U.M.T. —
F.C. Bihor 1. X : 9. Palermo — 
Verona 1 ; 10. Lanerossi — Monza 
1, X ; 11 Sampdoria — Bari 1 : 
12. Matera — Atalanta X ; 13. Spot
— Cesena 1, X, 2.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES DIN

i IUNIE 1980
EXTRAGEREA I : 1 26 17 41

13 32 ; EXTRAGEREA A Il-â :
45 20 2 33 44 22.

Fond total de cîștiguri : 1.054.997 

terenurile de tenis și baschet 
am văzut roadele muncii en
tuziaștilor profesori, ale cadre
lor de conducere, ale elevilor.

Ne-am continuat raidul, 
acolo, pe malul Someșu
lui, la baza de agrement 

a Consiliului popular munici
pal. Am intilnit și primii oas
peți, oameni care au venit să 
se bucure de binefacerile soa
relui, apel și aerului curat. Le 
stăteau la dispoziție două ba
zine, un altul pentru copii, o 
plajă, locuri de joacă pentru 
cei mici, spații pentru fotbal 
și volei pentru cei mari. Toate

însemnări de reporter
la Satu Mare

de o curățenie exemplară. Iar 
alături de acest complex, cele 
șase terenuri de tenis, cu su
prafețe de bitum sau zgură, 
ale asociației 
mică tribună, 
cii patriotice 
chibzuite a 
cale. Tot în 
bazele sportive Unio și Voința 
sînt gazde primitoare.

Sănătatea , și o 
totul rod al mun- 

și al folosirii 
posibilităților lo- 
acest perimetru,

De la Satu Mare, pe me
leagurile Țării Oașului.
într-o duminică, 

comună
. Ia Huța 

Certeze, comună din fru
moasa Tară a Oașului, se or
ganiza Sîmbra oilor, o sărbă
toare tradițională de folclor. în 
program — dansuri, țipurituri, 
cîntece populare, reprezentînd 
porturile și obiceiurile din toate 
colțurile județului. Consiliul 
județean pentru educație fizică 
și sport a venit în întîmpina- 
rea Consiliului județean al cul
turii și educației socialiste și 
a propus ca la Huța Certeze să 
fie prezent și sportul. Și pro
punerea a fost acceptată. Au 
făcut demonstrații 12 judokani, 
tot atîția boxeri, 14 luptători, 4 
scrimeri, cîțiva halterofili. 70 
de sportivi de la C. S. Satu 
Mare, Unio, Voința, Someșul, 
Recolta Livada, cu ring și cu 
gong, cu saltele și planșe, cu 
arbitri și antrenori — ca la 
concurs — au arătat celor 
10 000 de spectatori cîte ceva 
din frumusețile sportului. Unii 
dintre aceștia s-au întrecut, la 

ac- 
ur- 

cele
de

primul loc a fost ocupat de 
echipa Liceului industrial din 
Focșani (antrenor, prof. Radu 
Georgescu), mai activă în 
țiunile de finalizare decît 
mătoarele echipe clasate, 
din Sibiu și Iași.

Organizatorii (ministerul 
resort) împreună cu Consiliul 
municipal Dej pentru educație 
fizică și sport și liceul de con
strucții ddn localitate au răs
plătit cu frumoase premii în 
obiecte și materiale sportive 
formațiile care au urcat pe po
dium. De asemenea, a fost 
premiat cel mai tehnic jucător 
de handbal, elevul Gh. Pleșca 
de la Lie. ind. nr. 7 Iași.

prof. Maria CHIRIȚA

lel din care 194.106 lei report la 
categoria 1.

C1ȘTIGURILE TBAGERII EX
CEPȚIONALE LOTO DIN 25 MAI 
1980

FAZA I : Categoria 1 : 1 va
riantă 100% — Autoturism Dacia 
1300 ; categoria 2 : 3 variante 
25% a 6.250 lei : categoria 3 : 17 
variante 25% a 6.250 lei; cate
goria 4 : 41,75 a 5.816 lei : cate
goria 5 : 81.50 a 400 lei ; catego
ria 6 : 144,00 a 300 lei ; categoria 
7 : 253,75 a 200 lei ; categoria 8 : 
1.694,00 a 100 lei.

FAZA a Il-a : Categoria A : 2 
variante 100% a 50.000 lei sau la 
alegere o excursie de 2 locuri în 
R. S. Cehoslovacă — R. P. Un
gară sau R. P. Polonă șl dife
rența în numerar ; categoria B : 
5 variante 25% a 2.500 lei ; ca
tegoria C : 11,00 variante a 9.717 
lei sau la alegere o excursie 
de 1 loc în R. S. Cehoslovacă — 

P. Ungară sau R. P. Polonă 
șl diferența in numerar ; cate
goria D : 83.75 a 1.276 lei ; cate
goria E : 793,23 a 100 lei. 

R.

rîndu-le, în ridicarea haltere
lor, în probe de alergări, de 
forță. Patru echipe de volei 
fete și patru de băieți, aduse 
din tot județul, și-au disputat 
șansele intr-un turneu, pe un 
teren amenajat cu această o- 
cazie și care a rămas un bun 
pentru sportivii comunei. Așa 
s-a transformat Sîmbra oilor 
intr-o sărbătoare cultural-spor- 
tivă, așa și-au dat întîlnire în 
Țara Oașului „Cîntarea Româ
niei" și „Daciada".

La 30 de kilometri de Satu 
Mare se află barajul Că- 
linești-Oaș. De spatele 

lui puternic se sprijină un 
mare lac, lacul de acumulare, 
de mii de metri lungime, cu 
ape limpezi, liniștite. Este si
tuat intr-o zonă splendidă. Este 
aici și un frumos motel. Or
ganele sportive județene se gin- 
desc să invite aici, la Călinești- 
Oaș, pentru pregătirea și popu
larizarea caiacului și canoei, 
lotul național. Și se mai gin- 
desc să înființeze, pentru în
ceput, o secție de canotaj popu
lar, cu care să se obișnuiască 
oșenii. Cine știe 1? Poate că 
nu peste mulți ani, dintre a- 
cești oameni sănătoși, viguroși, 
puternici, vor ieși și canotori 
de performanță care să se în
treacă cu cei din... Deltă. Oșe
nii canotori ? De ce nu ?! An- 
toniu Biro, om de sport de 
mai bine de 40 de ani, el, care 
a instruit și a introdus in tai
nele înotului mii de copii, este 
sigur de reușită.

Constantin ALEXE

CAMPIONATE • COMPETIȚII
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

CAMPIONATELE 
REPUBLICANE 

DE PARAȘUTISM
Pe aerodromul aeroclubului 

„Henri Coandă" din Pitești se 
vor desfășura, începind de azi, 
întrecerile finalei campionatelor 
republicane de parașutism, cu 
participarea a peste 70 de spor
tivi, reprezentînd toate aeroclu
burile din țară, în formații de 
cîte 4 băieți și 2 fete, selecțio
nați în etapa preliminară. Compe
tiția este așteptată cu deosebit 
interes, întrueît ea constituie un 
test șl un criteriu de selecție a 
loturilor care xie vor reprezenta 
In competițiile internaționale vi
itoare. Este vorba de participa
rea la o întîlnire internațională 
în R. D. Germană, de concursul 
internațional al României, eu in
vitați din mai multe țări so
cialiste. și, mai ales, de campio
natele mondiale de parașutism, 
care se vor desfășura în luna 
august, în Bulgaria. întrecerile de 
la Pitești au în program : sal
turi individuale cu aterizare la 
punct fix, salturi individuale cu 
executarea unui program de evo
luție acrobatică contracronome- 
tru pe timpul căderii Hbere și 
salturi în grup, cu aterizare W 
punctul fix.

JUNIORII MARIA ALBOIU
CAMPIONI REPUBLICANI LA TENIS DE MASA

Șl EUGEN FLORESCU

în Sala sporturilor din Craiova 
s-a desfășurat, timp de trei zile, 
campionatul republican individual 
de juniori la tenis de masă. Era 
de așteptat ca trecerea la senio- 
rat a unor juniori foarte buni 
să ducă la scăderea nivelului în
trecerilor în acest campionat, dar 
nu a fost așa, spre meritul tine
rel generații de sportivi, a căror 
pregătire a făcut să se păstreze 
valoarea competiției.

Au participat 180 de 
(100 de băieți și 80 de 
proba de simplu fete 
campioană republicană 
ori a revenit jucătoarei Maria 
Alboiu (C.S.Ș. Slatina — antre
nor Laurențiu Gheorghiu), urma
tă de colega el Nela Stolnea, 
Olga Nemeș (Constructorul Tg. 
Mureș) șl Lorena Mihai (Gloria 
Buzău). La simplu băieți ordinea 
a fost următoarea : L Eugen Flo- 
rescu (Universitatea Craiova — 
antrenor Virgil Bălan) — campion 
republican), 2. Mircea Nicorescu 
(Universitatea Craiova), 3—4. Paul 
Haldan (Universitatea Craiova) șl 
Mihai Craioveanu (Progresul 
București). Dublu feminin : 1. 
Olga Nemeș (Constructorul Tg. 
Mureș — antrenori Laurențiu 
Gheorghiu și Alexandru Verzar), 
Beatrice Pop (Gloria Buzău — 
antrenor Emil Băcioiu) — cam
pioane republicane, 2. Agnes

sportivi 
fete). In 
titlul de 
de junl-

Pe micul ecran
SIMBATA 7 IUNIE, ora 17 : 

Fotbal, Belgia — România (În
registrare de la Bruxelles).

DUMINICA 8 IUNIE, Ora 11 
(programul n) : Fotbal, Pro-

După C. E. de box pentru juniori

PlIOlLIȘTll ROMANI - CAPABILI 
DE REZULTATE ȘI MAI BUNE!

Ion Stan - egalul campionului mondial!
21 
ladisputat 

campionatele 
pentru ju- 

importantă

După cum se știe, între 
și 29 mai, s-au 
Rimini (Italia), 
europene de box 
niori. La această 
competiție continentală, fede
rația noastră a prezentat 4 pu- 
giliști care, spre satisfacția 
noastră, au urcat cu toții pe 
podium : Ion Stan (pană) — 
medalie de argint, Florian Țir- 
comnicu (semiușoară) — me
dalie de bronz, Mihai Nicules- 
cu (ușoară) — medalie de ar
gint, Petre Bornescu (semi
grea) — medalie de argint. 
După cum se vede, bilanțul 
restrinsei delegații este bun. 
La înapoiere, l-am rugat pe 
antrenorul Gheorghe Tomescu 
să ne dea amănunte despre 
cea mai mare competiție a ti
nerilor boxeri de pe continent.

„Cei patru sportivi cu care 
am fost la Rimini au avut e- 
voluții bune. Despre Ion Stan, 
pot afirma, ca o apreciere a- 
parte, că a făcut un adevărat 
act de bravură în partida fi
nală cu campionul mondial de 
juniori, boxerul sovietic Gia- 
dișcev — în fața căruia a pier-. 
dut la puncte, cu 2—3, după 
un meci foarte strins, cu 
schimburi dure de lovituri, în 
cursul cărora românul a fost 
accidentat din minutul 5 al 
partidei. Și Mihai Niculescu a 
fost foarte aproape de locul 
întîi. El a boxat în finală cu 
bulgarul Lomski, sportiv pe 
care îl întrecuse nu cu mult 
timp în urmă, chiar la el in

In Divizia A de rugby
MECIURILE POT FI FRUMOASE, CHIAR Șl FÂRA MIZA I
Ieri dimineață, pe stadionul 

Giulești. „XV“-le Rapidului a lost 
la un pas de o frumoasă sur
priză, ținînd în șah (pini în min. 
75) echipa studenților din Petro
șani ! Pînă la urmă, oaspeții, 
mai tehnici, s-au desprins în cîș- 
tlgători, șl încă la scor :14—6 
(4—3), dar, în ansamblu, presta
ția lor n-a satisfăcut ; multe gre
șeli de preluare a baloanelor, 
„legări" slabe în grămezi, o gre
șită orientare tactică. Rapidul s-a 
arătat a fi aceeași „echipă... 
scai", de care studenții s-au des
prins JȘreu. Realizatori : Nedelcu 
— două eseuri, Ghiță — eseu și 
Tudose — transformare, respec
tiv Șișiu — două l.p. (la ecorul 
de 8—6 pentru Știința, a ratat, 
de puțin, un „drop" care ar fi 
întors rezultatul ; nu mai 
de jucat decît 5 minute...), 
condus FI. Tudorache.

După-amiază, pe terenul de la 
Complexul universitar Tel, R.C. 
Sportul studențesc, conflrmlnd 
revenirea spectaculoasă din ul- 

•tlmele etape, a încheiat la e- 
galitate cu R.C. Grivița Roșie: 
13—13 (13—6). A fost un meci
frumos, un veritabil recital rug- 
bystic, pe alocuri, tonul dîndu-1,

erau
A

(C.S.M. lași), 3—4. 
, , _____  Lo—
(Gloria Buzău) și 

Neta Stolnea 
C.S.Ș. Slatina).

Dublu 
(C. S. 
Proko- 
(C.S.ș.

Koncz (C.S.Ș. Bistrița) — Adria
na Palamiuc ; .
Crinela Sava (C.S. Arad) 
rena Mlhal ‘
Marla Alboiu 
(ambele de la ___ ___________
Dublu băieți : 1. Eugen Flores- 
cu (Universitatea Craiova — an
trenor Virgil Bălan) — Horațiu 
Pintea (C.S.M. Cluj-Napoca — 
antrenor Farkas Paneth) — cam
pioni republicani, 2. Mlhal Craio
veanu (Progresul București) — 
Andras Fejer (C.S.Ș. Tg. Secu
iesc), 3—I. Laszlo Bonczlday 
(Voința Satu Mare) — Traian 
Clodu (C.S.Ș. Bistrița) sl Paul 
Haldan — Sandu Nef (ambii de 
la Universitatea Craiova), 
mixt : 1. Crinela Sava
Arad — antrenor Emil
pecz) — Andras Fejer
Odorhetu Secuiesc — antrenor 
Ferencz Nagy) — campioni re
publicani, 2. Olga Nemeș (Con
structorul Tg. Mureș) — Eugen 
Florescu (Universitatea Craiova), 
3—4. Maria Alboiu (C.S.Ș. Slati
na) — Horațiu Pintea (C.S M. 
Cluj-Napoca) și Lorena Mihai 
(Gloria Buzău) — Vasile Hodas 
(Voința Satu Mare).

• In meci restanță din Divizia A, 
la Craiova: Universitatea Craiova 
— Gloria Buzău 9—7, 9—2.

V. POPOVICI — eoresp.

gresul-Vulcan — Rapid (Di
vizia B). transmisiune direc
tă de la stadionul ,23 Au
gust» ; ' ora 19.20 (programul 
H) : „Telerama sport".

țară. începutul partidei confir
ma previziunile și Niculescu 
conducea detașat lupta din 
ring, dar surprinzător, în ulti
ma parte a reprizei a treia, 
a scăzut ritmul, a recepționat 
câteva lovituri clare și arbi
trii impresionați de finișul 
sportivului bulgar, i-au acor
dat decizia cu 4—1. Semigreul 
Bornescu și-a fracturat un de
get chiar de la prima partidă, 
a mai susținut și semifinala, 
dar în ultimul meci nu a mai 
putut urca în ring. Țircom- 
nicu avea mari șanse fa titlu, 
dar în semifinale a fost în
trecut, discutabil, cu o decizie 
la limită (2—3) de Schultz 
(R.D.G.)

Vorbind despre ceilalți parti- 
cipanți, trebuie să remarc bu
na comportare a pugiliștilor 
sovietici, care practică un box 
curat și eficace, îmbinat per
fect cu calități fizice deosebi
te. O bună impresie mi-au mai 
lăsat sportivii dn R.D. Germa
nă, Bulgaria, Anglia și Unga
ria — ultimii intr-un evident 
progres tehnico-tactic. în cu- 
rînd, sportivii noștri vor reîn
cepe pregătirile în vederea vi
itoarelor confruntări. Mă refer 
la Turneul capitalelor prie
tene", care se va disputa la 
București, la jumătatea lunii 
iulie, la „Cupa Prietenia" din 
R.P. Mongolă, în luna august, 
la dubla confruntare cu junio
rii bulgari etc."

Paul IOVAN

I
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I
I
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Luni, 
norii ai 
giului. 
șurile 
in actii 
campior 
iase. A 
atenți, 
feratulu 
mele lo 
vom ex 
făcute :

1. INS 
REA C

Se in 
mai v 
Craiova, 
studențe; 
Se meni 
concepții 
Dinamo 
observați 
in aplici 
— atunc 
concepția 
tuații la

JLrive la I 
j^vielalte 
* 2. COD

I
I
I
I
I
I
I

în prima repriză, studenții, cere 
au acționat mai vivace, cu o 
ambiție rar întîlnită! De aici ei 
avantajul comod pe care l-au 
avut la pauză (Paraschivescu — 
două drop-uri. Cojocaru Lp. și 
Vintilă — eseu, față de adver
sari care au realizat doar un 
drop și o l.p. prin Podărăscu). 
La reluare, bagheta a trecut în 
tabăra rugbyștiior de la R.C. Gri
vița Roșie, care au redus din 
handicap, prin Stroe (eseu) șl 
apoi au egalat, prin Podărăscu 
(l.p.). De notat, totodată, multe 
ratări de ambele părți, printre 
care, și o ocazie foarte bună 
pentru Cojocaru, în ultimul mi
nut de joc (l.p.), de a aduce e- 
Chipa studențească în avantaj. A 
arbitrat C. Udrea.

Tiberiu STAMA

I
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I
I
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NAMEN1
„Doar 

nare A i 
volum și 
Baia Mai 
versitatea 
Număr r< 
Chimia 1 
antrenami 
nimă : C. 
de efort

3. DOC1 
FICARE.

Apreciei 
trenorii ec 
Baia Mt 
„Poli" Ti: 
„Poli" laț 
Jiul și Ol 
toare la ' 
și Steaua

4. INDIV 
F.C. Bai

ne special; 
Galați. Fă 
manență : 
Universitat 
Tg. Mureș, 
exersează 
pentru-^iâ 
apărători, 
la celelalte

5. GRIJA 
TIREA J 
REZERVA.

La pozit; 
F.^tl. Gal 
F.C. Baia 
Craiova, Po 
manifestări 
tală : Chim 
Politehnica

POPICARII NOȘTRI LA ORA BILANȚL
JUrmare din DQQ' 1)

loviturilor. In consecință, el 
n-a reușit să refacă fragilul a- 
vantaj (5 puncte) luat după 
primele reuniuni de popicarul 
ungur Bela Csănyi (noul cam
pion al lumii), cu care a schim
bat locurile ocupate în 1978 
la C.M. de la Lucerna.

Cum s-au comportat ceilalți 
sportivi români ia marea în
trecere de la Neptun 1 Bilan
țul ar fi fost pozitiv pentru 
toată lumea dacă Elisabeta Ba
dea, Ana Petrescu, Elena An- 
dreescu, Vasilica Pințea, Ale
xandru Cătineanu și Ilie Hosu 
ar fi obținut în proba pe e- 
chipe cifre la nivelul posibili
tăților lor reale. Ei au ratat 
bile prețioase atît la manșele 
„pline", cit și la cele „izo
late", acționînd vizibil marcați 
de miza mare a jocului, motiv 
pentru care nu și-au putut re
găsi ritmul normal. Carențele 
din pregătirea psihică au ieșit 
în evidență mai pregnant în 
timpul probei feminine de pe
rechi (în care jucătoarele noas
tre urcau de regulă pe po
diumul premiantelor), primul 
cuplu românesc format din E- 
lena Andreescu — Ana Pe
trescu clasîndu-se acum abia 
pe locul 7. Căderea perechilor 
noastre s-a datorat și faptului 
că n-a existat inspirație în 
alcătuirea tandemurilor, Mar
gareta Cătineanu cu cele 433 
pd și Iosif Tismănar cu 968 
p d, avînd ca parteneri pc E- 
lena Pană (398) și Iuliu . Bice 
(881) care n-au putut să-și stă- 
pînească nervii și ca atare au 
„spart" exasperant. Și încă 
ceva I Dacă conducătorii teh
nici ai sportivilor iugoslavi și

cehoslovaci 
cursul din j 
omogene și 
care sperau 
primele loci 
cu rezultatei 
liștii noștri 
murii e forte 
de concurs, 
gind" după r 
tru a se*£pi 
pe lidere, ai 
curs.

în ultima 
mondiale, în 
dividual, Ana 
Elena Andi 
parcă din p 
marcat o re 
obținînd cele 
tate ale lor ( 
șl, astfel, au 
trepte în iera 
schimb, la băi 
problema un< 
insuficiente, 
vestru, Iuliu 
oamenii de t 
masculin) și 
avînd o evic 
randament de 
tul. Au fost 
dintre rezervi 
prezentative. 
a evoluat mai 
țumitor (422), 
Tudor (pe ca 
antrenori a d< 
ca „ 
nou 
tată

în 
că 
mondiale jucă 
torii români a 
de neuitate îi 
același timp, a 
învățat din ace 
pentru suprem;

.deschizăto 
n-a dat 
(863). >
concluzie, 
la actua



DAR FĂRĂ A ÎNCEPUT bine
consfâtuirea antrenorilor SALTUL AȘTEPTAT...

7. S. C. Bacău 34 12 11 11 40 47 35
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jarametrii de 
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/iște ; fugă 
ia și Gloria.
DE PLANI-

e pentru an- 
Dinamo, F.C. 
!.M. Galafi,
F. C. Argeș, 

•ficialitate la 
lecorespunză- 
atea Craiova

6. CONDIȚII DE PREGĂ
TIRE.

La pozitiv, Steaua, Dinamo, 
F.C. Baia Mare, F.C.M. Galați. 
Precare, condițiile de pregă
tire de la Craiova, (?!), unde, 
într-o perioadă, s-a lucrat pe 
un teren de zgură necorespun
zător, avîndu-se Ia 
3—4 mingi, și acelea 
tă calitate.

Acestea au fost 
mari, mențiunile referatului. 
S-a mai vorbit, intr-un capi
tol special, despre slăbirea exi
gențelor în pregătirea jucăto
rilor internaționali, la cluburi, 
după revenirea de la lot. O 
singură excepție : Universi
tatea Craiova.

După cum se 
râtul Colegiului 
sistență numele 
în frunte cu F.C. Baia Mare. 
După încheierea dezbaterilor, 
din prima zi, antrenorul Ștefan 
Covaci a făcut în fața croni
carilor o sinteză realistă și 
concretă : „Pentru a pune ca
păt discuțiilor și 
(în necunoștință de cauză) 
capitolul pregătiri, F.R.F. 
invita la București, 
două zile, echipa F.C. 
Mare, care va prezenta, 
conducerea antrenorului 
Viorel Mateianu, două 
nameute model. La aceste șe
dințe practice vor fi prezenți 
toți antrenorii care au partici
pat la consfătuire. La Baia 
Mare se muncește cu mare se
riozitate. Aprobările (și chiar 
dezaprobările) după aceste 
două antrenamente nu vor face 
decît să folosească tuturor".

Iată o idee interesantă, ori
ginală și binevenită... Și pe 
care Mateianu a primit-o ime
diat.

• Sport club Bacău a terminat 
campionatul pe locul 7. cu 35 de 
puncte, cu „+1“, deci, în acei 
atit de mult discutai clasament 
al adevărului. Mai bine decit a- 
nul trecut (locul S, cu 34 p). mai 
bine decit acum doi ani (locul 
11, cu 31 p). O „ll”-le băcăuan 
a devenit. în al 62-lea campionat 

, „mica noastră Pe
ls cele 11 îne

care a măgulit-o 
pentru că în 

află pe tocul 
Si Steaua, la ega-

divizionar A. 
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oarecare măsură, 
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Univ. Craiova
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1* 
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Baia 
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ZAREA.
(cu mențiu- 

mo, F.C.M. 
:ter de per-
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ava, A.S.A. 
C. Bacău se

teme atît
JT pentru 

preocupare

loan CHIRILA

rugia", 
ciuri 
intr-o 
clasamentul 
trei, după ------- -----------
lltate cu F.C. Argeș șl Dinamo. • S-a afirmat de 
mal ‘ " ’ — —. —-- -
F.C. Argeș, 
încearcă să 
sever, care, 
place. La 
direcție. • 
din campionat, ___ . .
dreaptă cu toate fruntașele întrecerii, invlnglnd 
cite o dată Sportul studențesc, Dinamo. F.C. Baia 
Mare și F.C. Argeș, făcînd două meciuri nule cu 
Steaua (4—t și 0—0). Doar campionilor le-a cedat 
3 din cele 4 puncte. • Spre deo
sebire de alte ediții anul acesta 
Bacăul nu s-a mai aflat in cir
cuitul orașelor In care s-au în
registrat mari surprize spre fina
lul întrecerii. • Bacăul a de
monstrat, In duda multor opinii 
contrare, că o echipă se poate 
menține, eu bune rezultate, în cir
cuitul Diviziei A numai prin forțe 
timp cit există preocupare pentru depistarea, șle
fuirea șl promovarea unor talente locale. • Sport 
club a fost una dintre dele mai disciplinate for
mații ale campionatului. Ca si publicul băcăuan, 
pentru prima dată cîștigător al trofeului sportivi- 
lății.
• Rezolvînd destul de bine faza jocului in apă

rare (cele 2—3 excepții, scoruri neașteptate, vin 
să sprijine ideea), „ll“-le de pe locul 7 a RĂMAS 
DATOR IN ATAC. Șoiman. Botez, Antohi. Chi
tara pot primi cu mare indulgență notă de ab
solvire a campionatului. • Inconstanți în com
portare, portarii Mangeac și Urs ache, mijlocașii 
Cărpuci și Șoșu. Cu mult sub evoluția din cam
pionatul trecut, Vamanu. • După apreciate jocuri 
ta deplasare, echipa a avut destule apariții necon
vingătoare pe teren propriu, chinuindu-se să 
marcheze, aJergînd cu sufletul La gură după ega- 
lare cînd a fost condusă. • în ediția recent în
cheiată, se aștepta ca echipa să devină mai ma
tură. mal viguroasă, mai puternică, „copiii Ba
căului"... îmbătrânind cu un an. Saltul nu s-a 
văzut.

In concluzie : Sport club Bacău = COMPORTA
RE INEGALA pe parcursul celor 34 de etape, 
cauzată de doi factori principali: 1) tratarea cu 
ușurință, de către mulțl component! ai lotului, 
a unor meciuri ce păreau aprioric fără probleme ; 
2) inexistența ta atac a unuia sau doi jucători 
cu posibilități polivalente. „Sport club are un 
lot bun, care poate progresa, avind resursele ne
cesare* — subliniază antrenorul Traian lonescu. 
acum, după doi ani de rfrid a preluat conducerea 
tehnică a echipei băcăuane.

Laurențiu DUMITRESCU

multe ori că, alături de F.C. Baia Mare și 
formația băcăuană joacă ceva. Adică 
aplice o idee ; ideea unui marcaj 
în general, fotbalistului român nu-i 

Bacău s-a muncit mult în această 
Una dintre cele mai tinere formații 

S.C. Bacău s-a luat la... trtată

• la Încheierea campionatului, e- 
chipa din Dealul Copoului, antrenată 
de cuplul ombițioților tehnicieni ai 
„noului val", Leonid Antohi — Kurt 

IZW/ Gross, poate primi un calificativ 
mulțumitor ; firește, comparindu-i rea
lizările prezente cu acelea din ediția 
1978/79 • „Alb-olbaștrii" au urcat
patru treptv in clasament, ei avind 
acum 34 de puncte (față de 31, cu 

urmă), cu obținu, cu cinci victorii mai 
față de 11), marcind 47 de goluri (10 

mai mult) inregistrind un golaveraj cu un excedent 
de +2 față de -7 in ediția 1973/7». Progresele 
sînt evidente. • Ieșenii au început oampionaVul cu 
0—1 Io Tg. Mureș, dar l-ou încheiat debordant — 
și sportiv (5—1 cu Olimpia Satu Mare) — vrind să 
demonstreze (și de fapt oșa este) că ei au încă 
reale resurse pe plan ofensiv • Bilan

țul este in directă relație cu volumul de 
muncă depus, cu climatul moral sănătos, ordinea și 
disciplina existente (in trecut, cum se știe, Politeh
nica lași se număra printre campiooneie cartona
șelor galbene — deci, cu multe etape de suspen
dare ; dar, cu notP regulament ol cumuhdul de 
cartonașe, de exemplu, numoi Dânilâ și Munteanu
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amo, Steaua, 
l.C.
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SI fi TERMINAT 
Cfi 0 ECHIPĂ OARECARE
9. Chimia Rm. V. 34 14 6 14 42 49 34

• Lnvățind, se pare 
din experiența ediției 
trecute, cînd a avut 
destule emoții privind 
ră miner ea în „A“, Chi
mia Km. VUcea și-a 
reconsiderat în mare 
măsură, în campionatul 
recent încheiat, calita
tea ei de participantă la

întrecerile primului eșalon. • A ajuns 
o echipă cu personalitate — un mare 
merit în această direcție aparținând, 
firește, tânărului antrenor Marcel Pi- 
gulea, care s-a străduit și în parte 
a izbutit să-i creeze o partitură pro
prie de joc a In prima part 2 a cam
pionatului, “
concretizat 
plasare (2 
9-a), fapt

proprii atita — eliminat — au stat cite o etapă pe tușa) • 
Politehnica a mai demonstrat in multe partide o cir
culație ,,om-m>nge‘ intr-un permanent spirit ofen
siv, cu amplă respirație colectivă, adică toată lu
mea era prezentă jo joc ; ea și-a îmbogățit reperto
riul mijloc celor de exprimare pnn pressmg-ul agresiv 
aplicat și manevrele tactice proprii * Coloana ver
tebrală a echipei s-a doved.t Anton — Simionaș 
(liderul constanței) — Costeo (go!geterul redivivus l), 
încadrată bine de Coraș — re profila tul și revenirile 
hn Ciocir+an și ale... botrinului Dânilâ • Grupul 
inconstanților: portarii Bucu și Naște (fiecare cu 
cite un sezon bun, și altul mai puțin bun), Ursu, 
Romilâ II, Cioacă, D. lonescu, Florean și moi ales 
acest controversat Cernescu, care își risipește talen
tul și calitățile indiscutabile • Tarele echipei din 
lași : 1) Insuficientă concentrare in momentele de 
apărare (jocurile pierdute in deplasare se datoresc 
greșelilor personale) ; trei pătrimi din golurile 
primite au la origine fazele fixe (problemă a fotba- 

de 
din 
fac 
de 
4)

lului nostru) ; apărătorii sînt deficitari la jocul 
cap (la Bacău echipa a primit patru goluri 
osemenec lovituri) ; 2) marcajul și dublajul se 
încă defectuos; 3) mijlocașii se lasă... furați 
faza ofensivă și uită momentul de apărare ; 
sprijinirea jucătorului cu mingea a fost, uneori in... 
suferință ; 5) echipa construiește multe acțiuni ofen
sive, dar și ratează exasperant • Așadar, dacă 

uită in urmă, Politehnica s-ar putea mulțumi 
comparațiile. Dar cerințele, obligațiile și posi- 

mai mari decit pro- 
oare timpul ea Poli- 
mai bine, spre mai

cu.
bilitățile echipei sînt cu mult 
centajul de reuțitâ. N-o veni* 
tehnica iași să aspire spre și 
sus t

Stelian TRANDAFIRESCU

După finala campionatului republican de juniori

ATUURILE CAMPIOANEI DINAMO... 
și meritele unui antrenor tinăr, de perspectivă - Constantin Frățilă

După desfășurarea primelor eta
pe ale turneului de la Cluj-Na
poca, la startul căruia s-au ali
niat cîștigătoarele celor opt serii 
ale campionatului republican de 
juniori, majoritatea pronosticuri
lor indicau ca principale favorite 
pentru finala întrecerii pe Corvi- 
nul Hunedoara și Sport club 
Bacău. Dar, în locul băcăuanilor, 
ta ultimul act al întrecerii a 
„urcat44 un outsider, Dinamo 
București. După primele 40 de 
minute ale finalei, era evident 
pentru toată lumea că acest 
outsider nu are în panoplia sa 
„armele" necesare pentru a forța 
disputa cu favorita întrecerii. Mai 
mult, „ll“-Ie lui Dumitru Pătraș- 
cu juca dezinvolt, crea faze fru
moase, spectaculoase, aplaudate 
de miile de spectatori prezențiîn 
tribunele stadionului „23 August". 
Da pauză tabela electronică a 
marii noastre arene arăta 2—0 
pentru Ormenișan, Rednic, Gabor 
și coechipierii lor și nimic, se 
părea, nu mai putea opri spe
ranțele Hunedoarei din drumul 
spre titlu.

Se părea numai...
Pentru că a doua parte a re

prizei secunde a întîlnirii a adus 
în prim-plan o altă echipă Di
namo. Modificările efectuate în 
formație de Constantin Frățilă, 
necesare și inspirate, au avut da
rul de a da acel IMPULS de
clanșator de energii, de ambiție, 
de dăruire și de luciditate, care 
au „ambalat*4 la maximum moto
rul „ll“-lui dinamovist. Iar pînă 
la urmă, vioara întîi a ansamblu
lui, jucătorul care a tras echipa 
după el, n-a fost nici D. Zamfir, 
nici M. Badea, nici Popic, ci re
zerva Tudorel Petre. Acesta s-a 
aflat la originea primelor două 
goluri, marcîndu-1 el însuși pe 
cel al victoriei. Victoria outside- 
rului, a echipei CARE SI-A 
ZAT MAI BINE FORȚELE, 
a avut UN MORAL MAI 
BUST, care s-a dovedit a fi 
TENACE, MAI APRIGA. ____
DORNICA SA CtȘTlGE. Acestea 
au fost „armele" din panoplia 
formației care nu se vedeau du
pă primele 40 de minute și care 
eficient folosite, ele au adus în 
vitrina clubului din șos. ștefan 
cel Mare titlul de campioană 1 
juniori. „Puteam cîștiga cu 3—0 
și chiar cu 4—0 finala — ne 
spunea D. Pătrașcu, antrenorul 
învins duminică. Am pierdut-o 
pînă la urmă tocmai pentru că 
n-am știut s-o cîștigăm la scor*. 
La rîndul Iui, învingătorul. Con
stantin Frățilă — unul dintre an
trenorii tineri, dar care s-a de
dicat cu pasiune descoperirii și 
șlefuirii unor veritabile talente 
— sublinia : „Momentul psiholo
gic al finalei a fost faza din

Do
care
RO

MA I 
MAI

Dinamo București, campioana juniorilor. In rindul din față : 
E. Frîncu, C. Cojocaru, C. Tamaș, D. Zamfir, I. Mitracu, M. 
Badea, M. Tudor. In picioare : B. Ivanov, D. Vitan, I. Guda, 
T. Țoacă, D. Balaur, N. Ivan, T. Petre, M. Niculcioiu, FI. Popic, 
C. Mirea, C. Frățilă — antrenorul_ echipei. Lipsesc din_ fotogra
fie : C. Badea, I. Ciocănete, M. “ “ “
Ghinea, A. Popescu și G. Goanță.
min. 54, cînd nu vedeam cum 
mai scăpăm fără gol. Dar am 
scăpat și a urmat reducerea sco
rului. Din clipa aceea mi-am 
dat seama că echipa are resur
sele necesare pentru a întoarce 
rezultatul în fața unui adversar 
foarte puternic*.

Turtă, M. Petca, I. Sanda, V. 
Foto : Dragoș NEAGU

Ciștigînd finala celei de a 35-a 
ediții, Dinamo devine una din 
performerele întrecerii, cu trei 
titluri, după „U“ duj-Napoca 
(7), U.T.A. (3) șl Rapid (3).

L. D.

TRICOLORII AU SOSIT LA BRUXELLES
(Urmare din pag. 1)

rea la C.M., să terminăm sa
tisfăcător sezonul de primăvară 
al echipei naționale", tn fine, 
Dinu, crede că : „Trebuie să 
facem totul pentru a nu cădea 
într-o obișnuită greșeală a 
noastră, aceea de a considera 
partida ultimă, una de va
canță".

Să sperăm că aceste stări de 
spirit se vor materializa vineri 
seara într-o prestație bună în 
fața unui adversar cu o fru
moasă carte de vizită.

In privința formației, s-ar 
părea că probabila indisponibi
litate a lui Bălăci ridică unele 
probleme la alcătuirea atacu
lui, antrenorii avind de ales, 
în privința înlocuitorului său, 
D Nicolae și Crișan.

Pentru restul liniilor, com-

ponența mai mult ca proba
bilă ar fi următoarea (cu ina
movibilul Iordache în poartă) : 
Li că, Sameș, Ștefănescu, Mun
teanu II — ficleanu, Dinu, 
Boioni.

Trecînd, pe scurt, în tabăra 
adversă, din puținele informa
ții căpătate — din momentul 
sosirii aici și pînă la ora tran
smisiei telefonice — se pare 
că selecționerul J. V. Thys in
tenționează să prezinte „ll“-le 
de start în turneul final al 
campionatului european, o for
mație din' care nu vor 
cunoscuții internaționali 
Moer, Van Eyken, Van 
Elst și Van den Borg.

In sțîrșit, să mai spunem că 
aici, la Bruxelles, timpul este 
frumos, nici rece, nici cald, 
mercurul termometrelor indi- 
cînd +18 grade.

lipsi 
Van 
den

a avut un oarecare „tupeu", 
în punctele câștigate ta de- 
la Cluj-Napoca în etapa a 
care i-a permis să coche
teze cu locurile din față 
(în etapa a 15-a a fost pe 
poziția a 6-a) • A înre
gistrat un evident salt de 
calitate, determinat de o- 
mogenitatea echipei de ba
ză (din etapa a 7-a l-a 
avut în formație și pe că
pitanul ei, 

vilcean" 
studențească

Carabageac, 
plecat cu 

La Univer- 
______ ________ Gtagu (cu 15 
goluri, printre fruntașii clasamentului 
golgeterilor) și Cilean (folosit — din 
cauze obiective — în toate cele trei 
compartimente) s-au încadrat repede 
și eficient în angrenajul tactic al e- 
chipei. Au crescut mult puterea de 
luptă și angajamentul jucătorilor.

a Din păcate, acest urcuș — făcut 
evident cu mari eforturi — n-a mai 
fost continuat, în jocul echipei fă- 
cîndu-și loc spre final o nedorită aii- 
tomulțumire, determinată d2 faptul că 
formația vîlceană își realizase obiec
tivul (modest !) : răminerea în Divizia 
A • Combativitatea echipei a scăzut 
țau fost și cîteva indisponibilități, cea 
mai importantă fiind aceea a lui 
Savu), au intervenit fluctuațiile de 
formă ale portarului Constantin (de 
la note maxime la note de corigență), 
gafele fundașilor — uneori de neper- 
mis —, iar atacau ții au fost în cîteva 
ocazii figuranți — vezi meciurile de la 
Slatina, Satu Marc .și Timișoara, cînd 
realizările p? plan ofensiv au fost 
aproape nule : 6 șuturi pe spațiul 
porții (la Satu Mare — nici unul I) și 
2 cornere (La Timișoara — nici unul !). 
• Incepînd bine campionatul. Chimia 
l-a terminat ca o echipă oarecare, fe
ricită că a rămas în A...

, .mexicanul 
tormația i 
siadă). • DebutanțU

Gheorghe NERTEA

IERI IN SERIA A ll-a A DIVIZIEI B
• RAPID (4—2, la București) și PROGRESUL (2—1, la 
Plopeni) se întîlnesc, dumincă, intr-un veritabil derby

CAB-

Ieri, în campionatul Diviziei B, 
la fotbal — seria a n-a — s-a 
disputat o nouă etapă.

șonin sibiu — mecanica 
FINA BUCUREȘTI 3—1 (2—0). Au 
marcat: Beleaua (min. M din n 
m și 59), Rus (min. 60), respec
tiv Puchia (min. 84).

POIANA CTMPINA — LUCEA
FĂRUL BUCUREȘTI 6—1 (3—0).
Au Înscris • Preda (min. 17, 41, 
59 și 83). Dorobeț (min. 47 — ffin 
11 m). Cozaree (min. 72), respec
tiv Udrică (min. 86).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
F.C.M. GIURGIU 2—0 (2—0). Rea
lizatorii punctelor: lonescu (min. 
9) și Predeanu (min. 40).

RULMENTUL ALEXANDRIA — 
GAZ METAN MEDIAȘ 4—0 (1-0). 
Autorii golurilor: Voicilă (min. 27, 
57 și 66) și R. Gheorghe (min.
77) .

ENERGIA SLATINA
PĂȚI MlRȘA 10—0 (5—0). Au
marcat: Mincioagă (min. 8, 31 și 
56), Vlăduț (min. 8 și 36), Manea 
(min. 66), Furnea (min. 24. 47 — 
din 11 m și 63) și Pană (min. 
85 — din 11 m).

FI.ACARA AUTOMECANICA
MORENI — PANDURH TG. JIU 
2—1 (0—1). Au înscris: Rus (min. 
58), Ignat (min. 65), respectiv Ră- 
dulescu (min. 7).

RAPID BUCUREȘTI — CHIMIA 
TR. MĂGURELE 4—2 (1—0). Golu
rile le-au marcat: Gnosu (min. 
21 șj 88) și Manea (imin. 75 și
78) pentru bucureșteni, iar pen
tru oaspeți Dragole (min. 76) și 
Bădăluță (min. 82). Gnosu (min. 
30) și Șumulanschi (min. 36) au 
ratat cite o lovitură de la 11 m.

PETROLUL PLOIEȘTI — CHI
MICA TtRNAVENI 1—0 (0—0). U- 
nicul gol al partidei a fost Înscris 
de Decu Cringașu (min. 67).

RELATĂRI DE LA CORES
POND ENȚH NOȘTRI; I. Boțocan, 
E. Stroe, O. Guțu, M. Bizon, D. 
Mihail, Gh. Ilinca, D. Morari șl 
A. Cristea.

mih. 4, care, de La 6 m, n-a ni
merit ținta. Apoi l-au imitat 
Manolache (min. 11), Bobe (min. 
22), Niculcea (min. 31) și Trache 
(Emin. 42). După pauză, aspectul 
jocului s-a schimbat și bucurește- 
nii au deschis repede scorul, prin 
Nignea (min. 47) cu un șut de 
la aproximativ 30 m (portarul era 
Ieșit din poartă), iar gazdele au 
continuat seria ratărilor, prin Spi
ridon (min. 55 și 59) și Eparu 
(min. 57). Dominarea prelungită 
a gazdelor s-a concretizat abia 
în min. 60, cînd Florea a reluat 
în plasă centrarea lui Lazăr. Dar, 
în plină dominare a Metalului o 
incursiune a lui Marica (min. 74) 
s-a încheiat cu cel de al doilsa 
gol al bucureștenilor, golul vic
toriei.

A arbitrat foarte bine O. An- 
derco (Satu Miare). METALUL 
PLOPENI: Andrei — Gruber 
£m±n. 64 Savu), Negoescu, Bobe, 
L Toma — Lazăr, Trache, Rob 
(min. 46 Spiridon) — Florea, E- 
paru, Mauolache. PROGRESUL- 
VULCAN BUCUREȘTI: Bulancea 
— Chivu, Ciugarin, Angelescu, 
Gh. Ștefan — Cristea, Niculcea, 
Nignea — Marica, Țevi, C. Zam
fir.

1 VINTILA

1. RAPID BUC. 30 17 3 10 53-32 37
2. Prag. Vulcan 30 14 8 8 48-35 36
3. Petrolul Ploiești 30 16 3 11 45-31 35
4. Rulmentul Alex. 30 14 5 11 41-28 33
5. Metalul Buc. 30 15 3 12 42-33 33
6. Metalul Plopeni 31 14 5 12 40-32 33
7. Autobuzul Buc. 31 12 8 11 57-41 32
8. Poiana Cimpina 30 16 0 14 42-37 32
9. Energia Slatina 30 14 3 13 42-44 31

10. Șoimii Sibiu 30 14 3 13 31-41 31
11. Gaz metan 30 13 4 13 44-45 30
12. Panduriii Tg. Jiu 31 13 4 14 44-56 30
13. Mecanică fină 31 10 9 12 38-40 29
14. Flacăra Moreni 30 13 3 14 40-46 29
15. Chimica Tîm. 30 12 4 14 45-41 28
16. Chimia Tr. M. 31 9 7 15 36-49 25
17. Carpați Mîrșa 

Giurgiu
31 12 1 18 34-63 25

18. F.C.M. 30 6 5 19 23-51 17

METALUL PLOPENI - PRO- 
GRESUL-VULCAN BUCUREȘTI 

1-2 (0-0)

Joc vîu disputat, cu numeroase 
faze d 2 poartă dar, din păcate, 
cu ultimele minute incandescente, 
soldate cu eliminarea lui Fierea 
(min. 85) pentru lovirea cu pum
nul a bucureșteanului Marica. (Jo
cul era oprit dm tribună s-a a- 
runcat cu o sticlă pe pistă. Ma
rica a luat un ciob să-l arate ar
bitrului și Florea l-a lovit pe la 
spate). Bucureștenli s-au apărat 
bine și au știut să speculeze 
prompt greșelile adversarului. In 
prima parte, jocul s-a menținut 
echilibrat și s-a ratat din poziții 
extrem de favorabile. Suita rată- - 
rilor a fost deschisă de Eparu, In

8ETAPA VIITOARE (duminică 
iunie): Gaz metan Mediaș
F.C.M. Giurgiu (1—1), Chimica 
Tirnăvenl — Carpațl Mlrșa (0—1), 
Luceafărul București — Autobu
zul București (1—4) — se dispută 
slmbătă, Pandurii Tg. Jiu — Pe
trolul Ploiești (0—3), Metalul Plo
peni — Șoimii Sibiu (0—2), Pro
gresul Vulcan București — Ra
pid București (1—5). Poiana Clm- 

' pina — Rulmentul Alexandria 
(0—1), Mecanică fină București — 
Metalul București (0—1), Chimia 
Tr. Măgurele — Flacăra autome- 
canica Moreni (0—2), Energia Sla
tina — stă.

Meciul Chimica Tirnăvenl — E- 
’ nergia Slatina, care trebuia să 
se dispute la 25 mal (etapa a 
32-a), a fost reprogramat pentru 
11 iunie.



ViZITATOVARAȘULUl
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Pregătiri pentru JO. Moscova pso 1
TODOR JIVKOV ATLEȚII NOȘTRI CONCUREAZĂ ASTĂZI

(Urmire din z>zq. 1)
lă a Capitalei. S-a scandat 
cu însuflețire „Ceaușescu — 
Jivkov", cei prezenți dînd glas 
sentimentelor de prietenie față 
de poporul bulgar, convingerii 
că noul dialog la nivel inalt 
servește dezvoltării continue, 
pe multiple planuri a colabo
rării dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.

în fața unor machete și gra
fice, precum și în cîteva din 
sectoarele de fabricație, gazde
le au prezentat date privind 
profilul și dezvoltarea unită
ții. precum și principalii indi
catori obținuți pe ansamblul 
întreprinderii în acest cincinal.

La încheierea vizitei, tova
rășul Todor Jivkov a adresat 
conducerii unității felicitări 
pentru realizările obținute și 
noi succese în activitatea de 
viitor și a semnat în cartea 
de onoare a întreprinderii.

In continuare^ a fost vizita
tă moderna cantină a uzinei și 
clubul întreprinderii.

Luîndu-și rămas bun de la 
gazde, tovarășul Todor Jivkov 
a urat întregului colectiv de 
muncă de la „23 August" suc
cese deosebite în realizarea sar
cinilor din viitorul cincinal.

ir
După vizita la „23 August", 

coloana oficială de mașini a 
străbătut cartierul Panteiimon. 
una din cele mai moderne zo
ne ale Capitalei, unde locuieș
te o parte însemnată a munci
torilor de pe platforma 
August" și unde au fost 
în folosință apartamente 
tru 80 000 de cetățeni.

★
Miercuri 4 iunie, au 

nuat, la Snagov, convorbirile 
oficiale între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul To
dor Jivkov, prim-secretar al

Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.

In cadrul acestei noi runde 
de convorbiri, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov au 
examinat, în continuare, mo
dul in care se dezvoltă cola
borarea româno-bulgară pe 
plan politic, precum și în do
meniul culturii, științei, in- 
vățămintului.

A fost relevat cu satisfacție 
faptul că, in spiritul orientări
lor șl sarcinilor stabilite cu 
prilejul întîlnirilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu șl 
Todor Jivkov, relațiile dintre 
organizațiile politice, de masă 
și obștești din România și Bul
garia s-au extins și adincit 
continuu, s-au intensificat schim
burile de experiență și de in
formații dintre acestea.

In același timp, în 
convorbirilor a fost
țiată evoluția pozitivă a rela
țiilor româno-bulgare în sfera 
culturii, științei, învățămîn- 
tului, subliniindu-se necesita
tea ca aceste raporturi să fie 
amplificate și aprofundate în 
viitor, ceea ce contribuie la o 
mai bună cunoaștere recipro
că, la întărirea continuă a pri
eteniei și colaborării dintre ce
le două țări și popoare, ve
cine și prietene.

Convorbirile au loc i 
eași atmosferă de caldă 
tenie, de stimă și î. 
reciprocă.

LA STUTTGART
Pe Nekarstadion din Stutt

gart va avea loc astăzi un 
concurs internațional cu parti
ciparea unor atlete din Anglia, 
România și R. F. 
Pentru 
sarea : 
coleta 
Elena 
Maria
Maricica Puică, Doina Beșliu, 
Maria Radu, Niculina Vasile, 
Cornelia Popa, Gabriela Io- 
nescu, Vali Ionescu, Mihaela 
Dumitrescu, Mihaela Loghin, 
Florența Tăcu, Argentina Me-

Germania, 
acesta au făcut depla- 
Otilia Șomănescu, Ni- 

Lia, Niculina Lazarciuc, 
Tărîță, Iboia Korodi, 
Saraungi, Fița Lovin,

„TURNUL TArilor 
LA SCRinA 
(prin telefon), 
socialiste" la

Șl LA ZAGREB
nis, Eva ZBrgo-Raduly și Cris
tina Dobrinoiu. La Întrecerile 
masculine de la Stuttgart vor 
fi prezenți șl atleții români 
Horia Toboe și Adrian Proteasa.

• Astăzi, la Zagreb se des
fășoară concursul internațional 
„Memorialul Hanzekovici" la 
startul căruia se vor afla și 
4 sportivi din țara noastră: 
Nicolae Voicu șl Gheorghe 
Neamțu la 3 000 m obstacole, 
juniorii Sorin Matei și Con
stantin Militant la Înălțime.

• Sîmbătâ și duminică, la 
Bacău este programat concursul 
republican de primăvară al ju
niorilor de cat a IlI-a.

CĂLĂREȚI ROMĂNI
LA CONCURSUL '

DE LA AACHEN
Călăreții români Dumitru 

Velicu, Anghel Donescu, Sorin 
Soveja, Petre Roșea vor par
ticipa la puternicul concurs de 
dresaj care va avea loc In 
Aachen între 10 și 15 iunie, 
competiție care constituie tot
odată, pentru mulți coacurenți, 
o importantă verificare în ve
derea J.O. La startul întreceri
lor se vor prezenta specialiști 
ai genului din Elveția, Suedia. 
Finlanda, Belgia, Japonia. Ca
nada, Anglia, Danemarca, O- 
landa, Austria, Franța și R.F.G.

pen-

eonii-

t PARIS, 4 (Agerpres). Rezul
tate înregistrate în campiona
tele internaționale ale Franței, 
care se desfășoară la Paris : 

’dublu 
lă) : 
Smith 
ginia 
Mima
Pam Whytcros, Marjorie Black
wood 7—5, 6—4 ; juniori : 

. Westenholme (Canada) —* Cris- 
tlnel Ștefănescu 6—1, 6—4 ; ju
nioare: Remesvari (Ungaria)

femei (sferturi de fina- 
Kathy Jordan, Paula 
— Virginia Ruzici, Vir- 
Wade 6—1, 3—6, 6—1 ;
Jausovec, Betty Stove —

cursul 
eviden-

BRE /

în ace- 
prie- 

înțelegere

★
Tovarășul Nicolae 

Elena

SOCIALISTE"
SOFIA, 4 

„Turneul țărilor 
scrimă a programat cea de a
doua finală, la sabie (indivi
dual), care a revenit scrime- 
rului Miiller (R.D.G.), după ba
rajul cu Kostreva (Polonia), 
ambii cu 4 v., urmați de Alșan 
(U.R.S.S.) 3 v.. Ciumakov (Bul
garia) 2 v., Baianov (U.R.S.S.) 
1 v„ Korfanti (Polonia) 1 v.

în proba pe echipe, la flo
retă masculină formația Româ
niei a întrecut, în primele me
ciuri, Cehoslovacia (9—3), R.D.G. 
(9—2), Bulgaria (9—2) și a
pierdut la Cuba (5—9), iar sa- 
brerii au învins Polonia (9—4) 
și au cedat 
(6-0).

în fața Bulgariei

PARTICIPAREA SPORTIVILOR CEHOSLOVACI, MONGOLI 
Șl IRAKIENI

• Delegația Cehoslova
ciei La J.O. de U 
Moscova, va cuprinde 
220 de sportivi și spor
tive, angajați la 16 
discipline. Tehnicienii 
consideră că sportivii 
cehoslovaci au cele 
mai mari șanse de 
succes 1a ciclism pe 
velodrom, canotaj a- 
cademic, gimnastică șl 
în turneul de fotbal. 
De asemenea, la hand
bal, pentatlon modern 
și caiac-canoe există 
sportivi de valoare, 
în loturile respective. 
Definitivarea echipelor

partlcipante va fi fă
cută la 1 iulie, cu pri
lejul reuniunii Comi
tetului olimpic 
Cehoslovaciei.

al

— a

• La apropiatele Jo-' 
curl Olimpice Ge vară 
de La Moscova, K.P. 
Mongolă va fi pre
zentă cu cel mal nu
meros lot (80 de spor
tivi și sportive) din 
istoria, participării sale 
la Olimpiade — a de
clarat . "
președintele 
tulul olimpic 
Mongolă.

Sportivii 
vor participa 
cipline : atletism, box, 
judo, lupte libere, tir 
cu arcul, haltere, gim
nastică. tir șl ciclism.

G. Damdin, 
Comite- 
din R.P.

Ceaușescu 
______ Ceaușescu 

s-au reîntâlnit, miercuri seara, 
cu tovarășul Todor Jivkov și 
tovarășa Liudmila Jivkova, în 
cadrul unui dineu desfășurat în- 
tr-o ambianță de caldă priete
nie.

Au luat parte membrii dele
gațiilor celor două țări care 
participă la convorbiri.

și tovarășa

— Nadia Becherescu 6—1, 3—6, 
6-4.

în turneul masculin : Harold 
Solomon — Guillermo 
(care s-a calificat prin ne pre
zentarea lui Manuel Orantes) 
1—6, 6 --4. 7—6, 7—5 ( B, Borg
— C. Barazzutti 6—0, 6—3,
6— 3. în proba de dublu mixt, 
perechea Tomanova, Birner 
(Cehoslovacia) a întrecut cu
7— 5, 6—4 pe Lucia Romanov 
(România), Krulewitz (S.U.A.).

Vilas

LUDMILA KONDRATIEVA, NOU RECORD
MONDIAL LA 100 M PLAT

TENISMANll JUNIORI ÎNVINGĂTORI
LA NYIREGYHAZA (Ungaria)

In Ungaria — la Eger, De
brețin și Nyiregyhaza — s-a 
disputat, recent, un turneu in
ternațional de tenis rezervat 
Juniorilor născuți în 1965 și mai 
tineri, la care au participat 
sportivi din Bulgaria, Iugo
slavia, Polonia, România și 
țara gazdă. S-a jucat pe echi
pe (băieți, fete și formații 
mixte) precum și un concurs 
individual- Din țara noastră au 
fost prezenți Cristian Moroșan, 
Ionuț Șesu, Alice Dănilă și Da- 
piela Nemeș, conduși de antre
norul Gheorghe Boaghe. Tine
rii tenismani români au avut 
o comportare bună. Astfel, în 
turneul individual de la Nyire*

gyhaza, Moroșan a ciștigat cu 
6—2, 6—2 finala cu iugoslavul 
D. Bulievici (după ce l-a între
cut în semifinală pe D. Resza, 
din Iugoslavia, cu 7—6, 4—6, 
6—1), iar Alice Dănilă și-a ad
judecat CU 6—2, 6—3 finala cu 
sportiva bulgară C. Maleeva, 
în semifinală depășind-o cu 
6—2, 3—6, 6—0 pe C. Bartoș 
(Ungaria).

în turneele pe echipe (bă
ieți), formația României s-a 
clasat pe primul loc, iar fetele 
pe locul II (după Iugoslavia) 
— la Eger, și pe locul II, atît 
băieții cit și fetele (la mixt), 
după Iugoslavia și, respectiv, 
Ungaria — la Debrețin.

MOSCOVA, 4 (Agerpres). — 
în cadrul unui concurs de atle
tism desfășurat la Leningrad, 
sportiva sovietică Ludmila 
Kondratieva a stabilit un nou re
cord mondial în proba de 100 
m plat cu timpul de 10,87. Ve
chiul record era de 10,88 și 
aparținea, din anul 1977, sprin-

terei Marlies Oelsner-Goehr 
(R.D. Germană).

în vîrstă de 22 de ani, Lud
mila Kondratieva s-a afirmat 
pe plan internațional la cam
pionatele europene de la Bra
ga — 1978 unde a cucerit me
dalia de aur in proba de 
200 m.

• Sportivii irakieni se 
pregătesc în vederea 
participării la Jocurile 
Olimpice de vară de 
la Moscova. Recent, 
Comitetul olimpic din 
Irak a definitivat lo
tul olimpic din care 
fac parte 90 d-î spor
tivi. care vor fi 
prezenți la Întrecerile 
de lupte, atletism, 
haltere, box și fotbal.

OLIMPIADA LA TELEFON
50 000 de numere este capacita

tea centralelor telefonice auto
mate care sint puse in funcțiune 
la Moscova pentru nevoile Olim
piadei ’80. Instalațiile pentru Sf- 
ceste centrale automate sint B-' 
vrate de uzina „Krasnaia Zaria* 
din Leningrad șl de firme din 
Cehoslovacia și R.D. Germană.

SPORTIVII LIBANEZI LA J.O.
Președintele Comitetului ollm-' 

pic libanez, G. DjemaieL a de
clarat că sportivii din Liban voe 
participa la Jocurile Olimpice de 
la Moscova la 10 discipline spor
tive : atletism, lupte, box, scri
mă. ciclism, haltere, tir, Înot, 
gimnastică șl judo.

Laureatele cupelor europene de fotbal 1980

VALENCIA, ECHIPA LUI KEMPES

După 22 de ani, Di Stefano din nou învingător intr-o cupă 
europeană, la Bruxelles, De această dată, însă, ca antrenor, și ~ ----- ia Valencia.,.nu la Real Madrid,
Cu doi celebri argentinieni, 

Mario Alberto Kempes — vîrful 
de atac care a adus victoria 
echipei naționale în finala cam
pionatului mondial de La Buenos 
Aires 1978, și Alfredo Di Stefano 
— centrul atacant al Realului

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Polonezul Irenusz 

Golda a stabilit, la Poznan, un 
nou record național la aruncarea 
ciocanului : 74,42 m. In proba 
masculină de săritură în înălțime, 
corecordmanul mondial Jacek 
Wszola a învins cu 2,25 m. a La 
Ostrava, aruncarea discului (m) 
a revenit cubanezului Luis Veris, 
cu 66,40 m, urmat de coechipierul 
să<u Juan Martinez — 64,12 m și 
sportivul român Iosif Naghi — 
63,74 m. Alte rezultate : masculin: 
1500 m • Gonzales (Spania) — 
3:38,8 ; 110 mg : Casanas (Cuba)
— 13,60 ; 100 m : Leonard (Cuba)
— 10,41 ; 5000 m : Yifter (Etiopia)
— 13:31,5 ; feminin • suliță : Colon
(Cuba) — 66,80 m • lungime :
Nygrynova (Cehoslovacia) — 6,45 
m ; greutate : Fibingerova (Ceho
slovacia) — 20,74 m ; 100 m : 
Szewinska (Polonia)) — 11,51.

CICLISM @ Etapa a 4-a a Tu
rului Austriei (Salzburg — Jen- 
bach, 146 km) a revenit la sprint, 
austriacului Rolf Eberl, cu tim
pul de 3h 43:10. Lider al clasa-

mentului general se
Peter Muckenhuber 
• Turul Italiei a
miercuri cu etapa a 19-a, 
garone — Cles (241 km), 
tigată de italianul Giuseppe să- 
rormi (7h 23:18). Saronni, care a 
obținut a 6-a victorie de etapă, 
l-a învins la sprintul final pe 
francezul Hinault. In clasamen
tul general individual se men
ține lider V. Panizza (Italia).

fotbal • La Neustadt (Aus
tria), în meci amical între selec
ționate de tineret • Austria — Un
garia 1—2 (0—1) a Antrenorul 
Ron Greenwood a comunicat lo
tul echipei Angliei pentru apro
piatul turneu final al C.E. Din 
lot fac parte jucătorii: Clemence, 
Shilton, Corrigan (portari) ; Neal, 
Anderson, Mills, Thompson, Wat
son, Hughes, Cherry, Sansom 
(fundași) ; Wilkins, Brooking, 
Coopell Kennedy, Keegan, McDer
mott, Hoddle (mijlocași) ; John
son, Mariner, Woodcock, Birtles, 
Cunningham (atacanți).

GIMNASTICA • La Varșovia 
s-a desfășurat întîlnirea dintre

menține 
(Austria), 
continuat 

T.an- 
CÎȘ-

echipele Poloniei și' Franței. în 
meciul feminin, 
nit gimnastelor 
180,45—170,56 p, ’ 
lin au ciștigat 
272,00 p.

PENTATLON _
Concursul de 1a Londra a debutat 
cu proba de călărie, în care patru 
concurenți, Csazari, Maracsko 
(ambii Ungaria), Petroni (Italia) 
și Bockmann (R.F. Germania) au 
realizat cite 1 100 p. Pe echipe, 
proba a fost cîștigată de Ungaria
— 3266 p, urmată de U.R.S.S. — 
3218 p.

TENIS • în turul n al turneu
lui de la Manchester, englezul 
John Lloyd l-a eliminat cu 6—2, 
6—2 pe com pa trio nil său Alex 
Galbraith. Alte rezultate : Stock- 
ton — Cushing 6—0, 6—2 ; Teacher
— Doohan 6—2, 6—4.

VOLEI > In ultimul meci 
turneului pe care l-a întreprins 
în Japonia, echipa feminină a 
U.R.S.S. a jucat la Tokio cu 
selecționata niponă și a ciștigat 
cu 3—0 (12, 2, 3).

victoria a reve- 
poloneze cu 

iar în cel mascu- 
oaspeții cu 273,20—

MODERN

al

Madrid în perioada ' 1956—1960, 
cînd a stabilit recordul greu de 
egalat al celor 5 cupe ale cam
pionilor europeni cîștigate conse
cutiv, primul în teren, al doilea 
pe banca antrenorilor, C. F. Va
lencia a intrat în posesia Cupei 
cupelor ediția 1979—80. Ce-i drept, 
după o finală de 0—0. decisă în 
prelungirile... prelungirilor, adică 
la penaltyuri, dar această victo
rie în fața Arsenalului londonez 
încorona o suită remarca
bilă de meciuri-calificare, din 
care s-au detașat partide
le cu fosta deținătoare a tro
feului, Barcelona (1—0 și 4—3. 
prilej de debut la echipa catala
nă a lui don H.H., învins de Di 
Stefano într-un meci al orgoliu
lui) șl cu Nantes (1—2 și 4—0). 
deci 10 goluri înscrise unor echi
pe cu firmă. Ce-i drept, cu Kem
pes ratînd prima executare a lo
viturii de la 11 m din suita de 
5 a formației sale contra londo
nezului Jennings, dar nici adver-

Șl Dl STEFANO
sarul ce i-a urmat, reputatul in
ternațional Liani Brady (aflat în 
tratative cu Bayern Munchen 
pentru transfer) n-a fost mal in
spirat... Ca pînă la urmă eroul 
finalei să devină portarul Valen- 
ciei, Pereira, purtat în triumf 
de coechipieri și suporteri aflați 
pe stadionul Heysel din Bruxel
les, luminat a giorno, în timp ce 
micuțul extrem stînga al „tuna
rilor", Graham Rix, cel care n-a 
putut restabili egalitatea la 4—5, 
își trăia drama singur, în întu
nericul nopții de 14 mal.

Acesta-i fotbalul, de ieri, de 
azi și de mîlne, indiferent dacă 
între finala cîștigată de Di Ste
fano acum 22 de ani, ca jucător, 
tot pe stadionul Heysel (și tot 
în prelungiri, 3—2 cu A.C. Milan!) 
și cea din 1980, diferența nu con
stă doar în noua tribună și în 
tab îla electronică ultramodernA’ 
de pe respectivul stadion. Pentru 
că și jucătorul care ieri reușea 
să dea culoare inimitabilă prin 
marele său talent chiar și în- 
tr-o echipă cu alte zece vedete,' 
azi este un antrenor „realist* 
Adică un tehnician care — la re-! 
ce — a indicat jucătorilor săi 
să-și aștepte adversarii care ata- 
că, pentru a-1 surprinde pe con
traatac. Și care în termeni pro-’/ 
zaici — dar exprimînd fidel reali
tatea finalei — s-a numit refu
zul de a juca, de a construi, 
cu atît mai mult cu cît contra
atacurile periculoase, invocate de 
antrenorul Valenciei. au putut 
fi numărate pe degetele unei sin
gure mîini. iată de ce Di Ste-’ 
fano, pentru a ieși totuși cu fața 
curată, a declarat după specta
colul ratat al finalei Cupei cu
pelor că marcajul strict al jucă
torilor Arsenalului i-a împiedi-! 
cat pe elevii săi să se exprime...

Oricum, o echipă în care evo
luează Kempes, Solsona, Carette, 
Saura, Pereira și Bonhof (dacă 
nu cumva emisarii lui F.C. Koln 
veniți la Valencia vor reuși să-1 
readucă în Bundesliga) își poate 
susține cu brio candidatura în 
orice competiție europeană.

Paul SLĂVESCU

CAMPIONATE, CUPE, TURNEE
• PORTUGALIA : Titlul de 

campioană a revenit echipei 
Sporting Lisabona, (52 p.) urmată 
de F.C. Porto — 50 p și Benfica 
Lisabona 45 p.

SUEDIA : In finala „Cup?i Sue
diei" Malmd — Brage 7—6 (după 
executarea loviturilor de la 11 m)

• în ultimul său meci de verifi
care pentru C.E. Italia a învins 
la Como s ilecționata secundă a 
Ungariei, cu 4—1 (1—0), prin go
lurile lui Graziani (min. 12 și min, 
80). Antognoni (min. 7S) și Be- 
ttegia (min. 79), iar pentru oaspeți 
Nagy (mto. 65, din penalty).
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