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Secretarul general al parti
dului, președintele Republicii 
Socialiste România, ' tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a efectuat, 
mărfi dimineața, o vizită de 
lucru Ia întreprinderea chimic* 
„Victoria* din Capitală — uni
tate in eadrul căreia funcțio
nează o instalație de reșapare 
a anvelopelor — pentru a ana
liza la fața locului felul in ca
re se aplică măsurile stabilita 
de conducerea partidului și sta
tului privind recuperarea și 
refolosirea materiilor prime șl 
materialelor.

Ia această vizită, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost inso
lit de tovarășii Ilie Verdeț, Ion 
Dincă, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Elena Nae, Richard Winter-

Colectivul de muncitori, teh
nicieni și ingineri ai acestei 
tinere unități Industriale bucu- 
reștene au primit pe secretarul 
general al partidului cu senti
mente de bucurie și de aleasă 
stimă. manifestindu-șl prin 
aplauze puternice recunoș
tința lor fierbinte pentru preo
cuparea statornică a conducă
torului partidului șl statului 
nostru pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială a Capitalei, a 
întregii țări

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost întîmpinat, la sosire, de 
ministru] industriei chimice. 
Gheorghe Caranfil, de repre
zentanți ai Consiliului oameni
lor muncii din întreprindere

Secretarul general al parti
dului a fosi invitat să ia cu
noștință do rezultatele înregis
trate pină acum de această 
unitate in larga acțiune de re
condiționară a anvelopelor u- 
zate Avind în dotare utilaje 
perfecționate — unele dintre 
ele produse în țară — între

prinderea „Victoria* șl-a lărgit 
an de an capacitatea de pro
ducție, fiind în măsură să re- 
șapeze acum 50 000 anvelope 
pe an.

Graficele prezentate oglin
desc preocuparea ministerului 
do resort de a extinde, potrivit 
sarcinilor stabilite de condu
cerea de partid și de stat, 
personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, această importantă 
acțiune la scara întregii țări. 
8-a Informat că, in afara În
treprinderii „Victoria*, in țară 
funcționează Încă cinci unități 
cu profil și capacitate de pro
ducție similare. De asemenea, 
pentru a se asigura o ampla
sare cit mai rațională pe teri
toriul țării a unităților de re
șapare a anvelopelor, vor fi 
construite incă 14 capacități.

In discuția purtată eu cadrele 
da conducere ale Ministerului 
Industriei chimice, ale altor 
ministere și instituții centrale, 
eărora ie revin atribuții în im
portanta acțiune de revalorifi
care a anvelopelor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat 
măsurile Întreprinse pină a- 
cum în această direcție, dar — 
ținind seama de numărul mare 
de anvelope ce se folosesc 
acum în țară, de atenția acor
dată in întreaga noastră eco
nomie recuperării șl refolosirii 
materiilor prime și materiale
lor in vederea gospodăririi lor 
cu cea mai mare eficiență — 
a considerat că ceea ce s-a 
realizat în domeniul reșapării 
anvelopelor nu corespunde pe 
deplin posibilităților șl cerin
țelor economiei naționale. Se
cretarul general al partidului 
a indicat factorilor de răspun
dere să ia cele mai eficiente

(Continuări in pag. 2—3)

CURSĂ TITULARIZĂRII, 0 CURSĂ GREA,
LA CAPĂTUL CĂREIA POATE STRĂLUCI O MEDALIE...

lotul olimpic de tir

Poligonul Tunari • ta febra 
unui nou concurs. Pe bătrânele 
saăe standuri se desfășoară 
campionatele naționale de tir, 
ediția 1980, unul din aâtimele 
prilejuri de definitivare pe 
arme a ioturilor olimpice. A- 
cum, toți candidațil la un toc 
ta delegația pentru Moscova 
știu că orice reușită, orice

Cei mai siguri titulari ai lotului olimpic de tir : colegii ji prie
tenii Comeliu Ion fi Marin Stan. Foto : Vasile BAGEAC

Inexactitate poate aduce totul 
sau, respectiv, nimic™

•Ar
Prima probă in care apele se 

limpezesc este cea de PISTOL 
VITEZA. In primăvară, misiu
nea selecționerilor părea ex
trem de dificilă s 4 țintașl (M. 
Stan, C. Ion, T. Tașcă, D. Iu- 
ga) Începeau sezonul cu cifre 

naționale nu fac decît să con
firme ierarhizarea : Corneliu 
Ion și Marin Stan cîștigă cu 
„o lungime" cursa titulariză
rii și urcă pe primele două 
locuri ale podiumului. Meritul 
învingătorului, Corneliu Ion, 
este incontestabil, iar cifra — 
597 p — de rezonanță mondia
lă. „Eu, și colegul meu de la 
clubul Steaua, Marin Stan, am 
fost desemnați titulari. Faptul 
m-a bucurat enorm, intrucît 
poligonul olimpic Mițișci ne o- 
feră ocazia cea mai nimerită de 
a demonstra că locul 5 de la 
Montreal poate fi substanțial 
îmbunătățit. Mulțumesc tuturor 
colegilor din lotul olimpic care 
au luptat, la rindul lor, pentru 
a-și ciștiga dreptul de a con
cura la Jocuri. Datorită, în spe
cial, valorii ridicate a lui Tașcă 
și luga, am beneficiat cu toții 
de o atmosferă de întrecere 
permanentă, care a permis pro
gresul rezultatelor tuturor. A 
fost din partea tuturor un fru
mos efort de autodepășire 1“

Intr-adevăr, climatul de con
curență existent la pistol vite
ză șl-a demonstrat, o dată în 
plus, valabilitatea. E necesar, 
ded. să se facă toate eforturile 
pentru ca pe viitor această am
bianță să se extindă in tir, în 
special la pușcă liberă 60 f.c. 
și 3 X 40 t.

Campionatele internaționale șl „Cupa D. SPÎRLEA Șl ECHIPA ROMÂNIEI
excelente, de 597 p sau mal 
mult (!). Pe parcurs, valorile 
s-au decantat Iar campionatele

Radu TIMOFTE

(Continuare ta pag. 2-3)

țărilor latine** la pentatlon modern AU TRECUT
Timp de 10 ore, pentatlo- 

niștii prezenți la Campiona
tele internaționale ale Româ
niei și la „Cupa țărilor latine* 
au fost prezenți pe planșei» 
de scrimă, pentru a-și disputa 
întîietatea ta cea de a doua 
probă a acestui „sport al spor
turilor". Concurențil au tre
buit să dea dovadă nu nu
mai de o foarte bună pregătire 
tehnică, dai și de o deose
bită rezistență fizică și, mal 
ales, psihică pentru a putea 
face față adversarilor, toți am
biționați de dorința de a ob
ține cit mai multe puncte.

Reprezentanții noștri, spre 
lauda lor, au făcut tot posi
bilul pentru a recupera handi
capul ce-i despărțea de frun
tași, creat ta urma probei de 
călărie, ei luptînd cu multă 
ambiție și reușind, ta cele 
din armă, să realizeze cele 
mai btne evoluții din concurs, 
trecînd în fruntea clasamente
lor, atât la individual cit și la 
echipe- Performerul principal — 

. al formației noastre a fost ex- 
perinentatul Dumitru Spîriea, 
oare deși a concurat sub u- 
șoa>ă stare gripală, a reușit 
să e impună ta fața adversa- 
rilo, acumulînd 33 v, ceea ce 
i-aidus 1050 p. El a fost toar
te ine secondat de celălalt

TUNEUL LA MISKOLC 
AL BASCHETBALIȘTILOR 

ROMÂNI
continuarea pregătirilor 

peare le efectuează ta vede
re Balcaniadei de la Cluj-
Noca (17—21 septembrie),
Io reprezentativ de baschet 
mrulin al României va pâr
tia. Intre 27 și 29 Iunie, la 
ur turneu internațional ta 
Uiria, la Miskolc. La acest 
tuiu, dotat cu .Cupa Univer- 
sit“, iau parte, în afara 
ecei țării noastre, selecțio
na Belgiei, Cehoslovaciei și 
Uriei. 

coechipier, Cezar Răducanu. 
care, trăgtnd atent, și-a valo
rificat potențialul tehnico-tac
tic, obținînd 32 v, ceea ce l-a 
adus pe poziția secundă In 
probă. Astfel, cei doi l-au de
vansat ta proba de scrimă pe 
liderul clasamentului general. 
Italianul P. Cristofori, care 
și-a înscris ta foile de con
curs doar 31 v (1000 p), ace
lași număr realizîndu-1 și un 
alt sportiv român, Iuliu Galo- 
vici. în urma acestor rezul
tate a fost posibil ca D. Spîr
iea să urce pe locui I în ie
rarhia generală, iar C. Rădu
canu să facă un salt de 6 (Continuare In pag. a 4-a)

Dumitru Spîriea, inaintea unuia din asalturile victorioase. 
Foto : B. VASILE

De vineri, la Kranj (Iugoslavia)

CAMPIONATUL BALCANIC DE CICLISM
Vineri, sîmbătă și duminică 

se desfășoară la Kranj — în 
apropiere de Liubliana — cea 
de a XIII-a ediție a Campio
natului Balcanic de ciclism. Fe
derația iugoslavă de specialitate 
a alcătuit următorul program:

Vineri : 100 km contratimp 
pe echipe seniori și 66,6 km 
contratimp pe echipe juniori :

Sîmbătă : fond juniori — 100

PE PRIMUL LOC
locuri. In ansamblu echipa 
noastră a evoluai bine, ea ta- 
vingind, pe rtad, România III 
cu 15—1, Mexic II cu 14—2, 
România II cu 13—3, Spania 
cu 9—3, România j. cu 10—2, 
Mexic I cu 12—4, Bulgaria cu
8— 4, Franța cu 9—7, Italia cu
9— 7 și Polonia cu 12—4, ea 
cedând doar tofcr-o singură ta- 
tîlnire, cu Ungaria (7—9). în 
ceea ce-i privește pe ceilalți 
sportivi care compun echipele

Emanuel FÂNTANEANU

km (in această zi are loc și 
conferința balcanică) ;

Duminică : proba de fond 
pentru seniori, 150 km pe cir
cuit.

Evident, „marea majoritate a 
rutierilor — aparținînd selec
ționatelor Iugoslaviei, Români
ei, Bulgariei, Turciei și Greciei

(Continuare in pag. a 4-a)

în „Trofeul Spania** la handbal masculin

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI
A ÎNTRECUT FORMAȚIA U.R.S.S.,
CAMPIOANĂ OLIMPICĂ, CU 19-17

VALLADOLID, 10 
(prin telefon). în 
această frumoasă 
localitate, situată 
la aproximativ 200 
km de Madrid, a 
inceput — ta mijlo
cul unul mare in
teres — competiția 
internațională de 
handbal masculin 
.Trofeul Spania", 
ultima întrecere de 
amploare înaintea 
Olimpiadei, își dis
pută trofeul echi
pele reprezentati
ve ale României, 
Uniunii Sovietice, 
Iugoslaviei, Elveți
ei — toate patru 
făcînd parte din 
grupa B a turneu
lui final al J.O. !
— și Spaniei.

Reuniunea inau
gurală a oferit ce
lor peste 2 000 de 
spectatori meciuri 
aprig disputate, de 
inalt nivel tehnic 
și spectacular. In prima partidă, 
selecționata României a întrecut 
campioana olimpică, reprezen
tativa Uniunii Sovietice, cu 
19—17 (10—11). Deși lipsită de 
un mare număr dintre titulari 
(Radu Voina, Vasile Stingă, 
Cezar Drăgăniță ș.a.), echipa 
României a prestat un joc viu 
aplaudat de spectatori, spec
taculos și eficient, a rezistat cu 
brio luptei aprige cu formația 
gigant a sovieticilor (trei ju
cători peste doi metri !). pre
zentă in Întrecere cu cel mai 
bun „7“ al său. Meciul a mers
— în majoritatea timpului „cap 
la cap" — dar, au fost și două 
momente cind partenerii au

In lipsa lui Radu Voina, Iosif Boroș a reu
șit să se achite cu brio de dificila misiune 

a conducăorultui de joc.
reușit să se desprindă : min. 
20, 6—9 și min. 27, 8—10. De 
fiecare dată, însă, handbaliștii 
români au făcut eforturi extra
ordinare și au reușit să echi
libreze meciul. Ei au preluat 
conducerea din min. 48 (16—15) 
și, intr-un final net superior 
handbaliștilor sovietici, au do
minat evident, desprinzîndu-se 
în cîștigători. în ultimele 20 
de secunde, cînd conduceam cu 
19—17, Măricel Voinea a tras 
la poartă, mingea a lovit bara 
din stînga, apoi pe cea din 
dreapta și a ieșit afară... De

(Continuare !n pag. 2-3)
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■f urgente măsuri pentru a _ »- 
■igura dezvoltarea in ritm 
mult mai accelerat a eapacită* 
|ilor de reșapare a anvelopelor 
— sistem larg utilizat In nu
meroase țări ale lumii, inclusiv 
tn state cu industrie puternic 
dezvoltată —, găsirii soli/ilor 
tehnologice 
circulație, 
deu. peste

pentru 
stabi- 

tchno-

ÎNTRECERILE FINALE ALE CELOR MAI TINERI 
LUPTĂTORI

—j „— _ _

pentru redarea in 
prin acest proce- 

_____ ___ norma stabilită, a 
anvelopelor uzate dar apte a fi 
supuse acestui tratament, a 
celor cu cord metalic și a an
velopelor de dimensiuni mari 
pentru tractoare. In acest fel, în 
1983, în țară se vor reșapa a- 
proximativ un milion anvelo
pe, iar ia sfirșitul viitorului 
cincinal — cel puțin două mi
lioane anvelope. Pentru reali
zarea acestei importante sar
cini. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat să se or
ganizeze ateliere speciale pen
tru reșapare și în unități ale 
ministerelor Transporturilor și 
telecomunicațiilor, Agricultu
rii și industriei alimentare — 

economiei națio- 
mare

S-a 
să se

sectoare ale 
nale care dispun de un 
număr de autovehicule, 
indicat, de asemenea, 
•rganizeze un sistem corespun
zător și să fie luate măsuri 
ferme și obligatorii pentru co
lectarea anvelopelor, acestea 
nrmind să fie predate cu un 
grad de uzură care să permită 
reșaparea lor în cele mai bune 
condifii. In scopul refolosirii 
cit mai depline a materialelor, 
l-a trasat sarcină specialiștilor 
din domeniul chimiei și celor

de la Consiliul Național 
Știință și Tehnologie să 
lească cele mai optime 
logii pentru valorificarea fi a 
anvelopelor care, datorită gra
dului ridicat de uzură sau a 
altor cauze, nu mai pot fi re- 
șapate, acestea urmînd să con
stituie materie primă pentru 
producerea de articole tehnice 
și bunuri de consum. De ase
menea, s-a indicat să se gă
sească soluții care să permită 
recuperarea și refolosirea cor
dului din anvelopele Ce 
mai pot fi întrebuințate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a trasat, de asemenea, sarcina 
sectoarelor producătoare de u- 
ttlaje tehnologice ea, pornind 
de Ia extinderea continuă fi 
rapidă a acestei acțiuni impor
tante, eficiente, să asigure a- 
similarea și producerea. în țară 
a instalațiilor și mașinilor ne
cesare reșapării anvelopelor de 
toate tipurile.

In încheierea vizitei, facto
rii care răspund direct de a- 
ceastă deosebit de însemnată 
acțiune economică au mulțu
mit secretarului general pentru 
vizită și pentru importantele 
indicații date și cu acest pri
lej și l-au asigurat că vor fi 
luate cele mai corespunzătoare 
și urgente măsuri, vor fi Ini
țiate operativ importante ac
țiuni care să asigure materia
lizarea eficientă a tuturor sar
cinilor date privind recupera
rea și valorificarea integrală a 
anvelopelor, a cauciucului, 
produs cu valoare deosebită în 
ansamblul materiilor prime fo
losite in industria noastră so
cialistă.

nu

„CERCURILE OLIMPICE-* SINT CINCI, 
PURTĂTORII LOR... MCI PATRU!• • •

La Tg. Mureș, 399 de mici lup
tători și-au disputat intiieiatea la 
ruialele concursului republican de 
lupte libere ai copiilor. Această 
competiție a lost dominată cate
goric de tinerii sportivi din 
Buzău, care s-au situat pe pri
mul loc ta toate clasamentele 
generale. Rezultate (13—14 ani) : 
cat. 28 kg — V. Zota (Gloria 
Buzău), se kg — D. Prefit (Glo
ria Buzău), 33 kg — FI. loniță 
(Gloria Buzău), 36 kg — M. Dră
guț (C.S.S. Reșița), 40 kg — L. 
Jlikloș (C.S.S. Odorheiu Secu
iesc), 44 kg — N. Mibăilă (C.S.S. 
Brăila), 43 kg — A. Doboș (C.S.S. 
Sf. Gheorghe), 
P. Covaci (C.S.S. 
Brașov), 57 kg 
(C.S.S. Pitești). 62 kg 
gedus (C.S.S. Sf. Ci. _ ..
kg — J. Kiss (C.S.S. Sf. Gheor- 
ghe), 72 kg — N. Șerban (C.S.S. 
Constanța), 4-72 kg — I. Pete 
(.C.S.S. Sf. Gheorghe). Clasamen
tul pe județe : L Buzău 43 p, 2. 
Covasna 24 p, 3. Brașov “ - 
Clasamentul pe cluburi și

TURNEUL FINAL AL 
DE HANDBAL AL

Pe terenurile Clubului 
reștean Voința stat în curs de 
desfășurare întrecerile turneului 
final al campionatului național 
de juniori (băieți șl fete). For
mațiile cluburilor sportive șco
lare Vaslui, Craiova șl nr. 2 
București (feminin), și cele din 
Ploiești, Constanța 
(masculin) și-au și 
rioasă candidatură 
garea titlurilor.

Iată citeva rezultate din pri
mele etape. Băieți : C.S.Ș. Piatra 
Neamț — C.S.Ș. Viitorul Cluj-

TREI REZULTATE DE
ta penultima etapă a campio

natului Diviziei A la tenis de 
masă s-au înregistrat trei rezul
tate de excepție. La masculin, 
Tricodava București, dispuntad 
de o garnitură cu multă experi
ență, a fost învinsă de tinerii 
Jucători de la C.S.Ș. Bistrița ta 
ambele manșe : 3—9, 7—9. Un 
rezultat greu de explicat I După 
ce au întrecut ta prima zi pe 
Progresul Buc. eu 9—4, sporti
vii de la Universitatea Craiova 
I au fost întrecu ți în meciul re
tur cu 9—8 I Dacă în prima zi 
Barca a realizat două victorii ta 
meciurile de simplu Iar Moraru 
nici una, ta ziua a doua s-au 
inversat rolurile. Borcla nereaU- 
zlnd nimic, ta timp ce Moraru 
a eiștigat trei partide, ta con
cursul feminin, garnitura „mică"

ații sportive : 1. Gloria Buzău 
29 p, 2. C.S.S. Sf. Gueorglte 24 p. 
3. C.S.S. Oradea 20 p. Uiștigatorii 
la confruntările copiilor mici 
(11—U ani) : 24 kg — P. Sana 
(C.S. Tirgoviște), 26 kg — E. 
Jipa (C.S.S. Buzău), 28 kg — 
D. Bozbici (Dinamo Brașov), 30 
kg — A. Popescu (Dinamo Bra
șov), 32 kg — V. Circel (C.S.S. 
Petroșani), 34 kg — V. Paveliuc 
(Steagul roșu Brașov), 36 kg — 

Nicolae (C.S.S. Buzău), 38 kg 
I. CUirilă (C.S.S. Buzău), 40 
— M. Voica (C.S.S. Pitești), 

kg — E. Elekeș (C.S.S. Si.

c.

52 kg —
Steagul roșu 

- A. Barbu 
U — C. He- 
Gheorghe), S7

kg 
42__ , _____
Gheorghe), 44 kg — Gr. Mereuță 
(C.S.S. Petroșani), 46 kg — A. 
Baciu (C.S Tirgovlște), 48 kg — 
A. Baboș (C.S.S. Tg. Mureș), 58 
kg — A. Dobrovoscbi (C.S.M. 
Cratova), -|-50 kg — AL Kotler 
(C.S.S. Oradea). Clasamentul pe 
județe : L Buzău 39 p, 2. Mureș 
31 p, 3. Galați 36 p. Clasamentul 
pe cluburi sl asociații sportive : 
L Gloria Buzău 29 p, 2. C.S. 
Tirgovlște 26 p, 3. C.S.M. Craiova 
21 p. (Ion PAUȘ — coresp.).

CAMPIONATULUI REPUBLICAN 
JUNIORILOR (BĂIEȚI $> FETE)

MIHAI BANU ÎNVINGĂTOR IN 
LA MOTOCROf 

„Cupa FJR.M." La motocros a 
continuat cu etapa a IV-a, des
fășurată pe traseul de pe dealul 
Singeriș de la marginea orașului 
Moreni. In Întrecerile seniorilor, 
localnicul Mihai Banu se află la 
a doua victorie consecutivă, 
lud urmat, ■ de data aceasta, 
Nicolae Arabadgi si Gheorghe O- 
proiu (ambii de la Poiana Cim- 
pina).

Cele mai populate curse au 
fost cele rezervate alergătorilor 
din categoriile tineret si juniori,

FINALISTELE „CUPEI P 
LA BASCHET 
desfășurate La 
trecute s-au 
de baschet

„Cu-

meciurile 
săptăminii
Întrecerile

fi- 
de

închelat. 
tarte : t 
lies (T 
Hulea

naști; 
Borze 
rian > 
Eugen 
șov). 
Si. Gl.

23 p.
asocl-

bucu-

șl Brașov 
depus o se- 
pentru cîști-

• Cu 
sfirșitul 
încheiat 
din grupele semifinale ale „ 
pel României" la băieți; urmează 
ca săptămlaa viitoare, de vineri 
pînă duminică, să se dispute — 
ta sala Floreasca — turneul fi
nal, cu participarea ciștigătoare- 
lor grupelor, adică: Dinamo Bucu
rești (grupa A), Steaua (grupa 
B), Universitatea Cluj-Napoca 
(grupa C) șl Farul Constanța 
(grupa D). Rezultatele ultimelor 
turnee diis grupele semifinale: 
grupa A {La București): STEAUA; 
102—87 CU I.C.E.D., 108—87 CU
Urbta, 90—li cu C.S.U. Brașov; 
UBBIS: 82—78 CU I.C.E.D., 94—88 
cu C.S.U. Brașov; LC.E.D.: 72—71 
cu C.S.U. Brașov; grupa B (la 
București); DINAMO: 131—58 eu 
Universltaea Timișoara, 84—64 cu 
Rapid, 122—60 cu Politehnica 
C.S.Ș. 2; RAPID: 84—81 eu Uni
versitatea Timișoara, 87—84 cu 
Politehnica C.S.Ș. 2; POLITEHNI
CA CJS.Ș. 2: 105—84 eu Universi
tatea Timișoara; grupa C (la O-

EXCEPȚIE IN DIVIZIA „A* LA TENIS DE MASA

Napoca 21—17 ; C.S.Ș. Dinamo 
Brașov — C.S.Ș. D. Gherea Plo
iești 18—19 ; C.S.Ș. Constanța — 
C.S.Ș. Marina Orșova 18—15 ; 
CJS.ș. Constanta — CLS.Ș. Dina
mo Brașov 14—14. Fete : C.S.Ș. 
Vaslui 9—10 cu C.S.Ș. Craiova, 
14—13 CU C.S.Ș. Dej șl 11—9 cu 
C.S.Ș. nr. 2 București ; C.S.S. 
Banatul Timișoara — CE.Ș. Cra
iova 14—20 ; C.S.Ș. Sibiu — C.S.Ș. 
Banatul 22—6 ; C.S.Ș. Craiova — 
CLS.Ș. Dej 17—9.

Întrecerile se încheie azi, ctad 
vor fi cunoscute campioanele.

a C.S. Arad a pierdut, cum era 
de așteptat, în prima partidă — 
cu Progresul Buc. — la zero (Ma
rla Alexandru si Olga Nemeș — 
cite 2 v. Viorica Dragu 1 v). ta 
• doua zi însă, ele au reușit un 
veritabil tur de forță, tavingtad 
cu 5—4 (Crlnela Sava șl Gabrie
la Kadar *’ * * ‘ '
rucesru 1 
lexandru 
2 V).

Alte rezultate : masculin. Loco
motiva Buc. — Univ. Craiova n 
9—4, 9—S; Gloria Buzău — C.S.M. 
Cluj-Napoca 2—9, 1—9 : Tracto
rul Brașov — C.S.Ș. Od. Se
cuiesc 6—9, 6—9 ; C.S.S. Craiova
— Constructorul Tg. Mureș 6—9, 
6—9 ; feminin : Politehnica Buc.
— Spartac Buc. 5—0, s—o ; C.S. 
Arad n — Progresul Buc. 5—2,

dte 2 v, Ltvla Că- 
. respectiv Marla A- 

șl Olga Nemes — cite
V,
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Există de mai multă vreme 
o competiție atletică rezerva
tă tineretului școlar, cu sca
dențe la fiecare patru ani. 
adică, mal exact spus, chiar 
în anii de desfășurare a 
Jocurilor Olimpice. Este vor
ba de competiția „Cercurilor 
olimpice", inițiată de Minis
terul Educației șl Invățămîn- 
tului, care, de flecare dată, 
provoacă (la început) o pu
ternică emulație printre ele
vii- atlețl, fiecare dintre aceș
tia nutrind speranța că, odată 
Cu cucerirea celui de al 5-lea 
cerc, se va număra șl 
printre viitorii competitori o- 
ilmplcl...

„Cercurile olimpice-, 
norme progresive, 
stabilite pentru fle
care an, ar trebui să 
fie un puternic fac
tor mobilizator al tineretului 
școlar pentru practicarea atle
tismului șl, implicit, per.tru 
selectarea sistematică șl per
manentă a celor mai talentați și 
mal merituoși juniori 
marea performanță 
Dar, din păcate, șl Ia 
ediție a 
ce‘.
ca și 
S-AU 
LEAȘI 
ZARE, 
LISM, ___ __________ ____
PREOCUPARE pe de o parte 
pentru popularizarea competi
ției ta rindurile elevilor din 
toate școlile, pe de altă parte 
pentru instruirea unei mase 
largi de practlcanțl, din rta- 
durile căreia să se selecțio
neze talentele care, la fiecare 
nouă etapă, să fie distinse — 
ca o recompensă — Cu in
signa fiecărui cerc I Dar nor
mele respectivei competiții 
au fost de muit uitate, astfel 
că, pe o scară largă, așa cum 
ar 11 trebuit, ele n-au mal 
stimulat energia șl ambiția 
Juniorilor pentru a ta reali

el

pentru 
atletică, 
această 
oHmpl- 
curind.

„Cercurilor 
care se încheie 

la cele precedente 
MANIFESTAT ACE- 

LIPSURI IN ORGANI-
ACELAȘI FORMA- 

ACEEAȘI LIPSA DE

za. Au fost insă alții, nu pu
țini, pentru care această 
competiție a însemnat un a- 
devărat instrument de muncă 
și iată că, ia ora bilanțului, 
rezultatele se văd !

In perspectiva celei de a 
xxu-a ediții a Jocurilor O- 
llmpice, pînă ta această oră, 
au îndeplinit cerințele — alt
fel pretentioa.se — ale celui 
de al cincilea oerc doar ctțiva 
tineri atlețl, 
ranțe. Este 
săritori' ta 
profesoarei 
la Liceul 
nr. 2 din 
Matei 
Mate]

Cristinel 
Cîmpulung 
mii Drăgan), 
liceul .JDlnlcu I 
mal llpsesd totuși, 
ta sflrșit ar mal

asrtentice spe- 
vorba de cel doi 
înălțime, elevi al 

Ellsabeta Stănescu, 
de filologle-lstorie 

București, Sorin 
2,22 m și Monica 
1,84 m ; de aseme
nea, poate fi consi
derată ca împlinită 
șl norma la 
(58,00 m)

Dobrinolu 
{antrenor 

elevă 
Golescu", 
... 2 cm. 

putea

FUliță

E- 
la 
11 

Si, 
_ __ _ ________ _____ fi
vorba șl de Cristina Cojocaru 
(antrenor Mihai Nistor), elevă 
la liceul industrial „Electro- 
putere" din Craiova, care are 
norma la 800 m (2:04,0) înde
plinită anul trecut {2:03,5), 
dar pe care, conform regula
mentului competiției, trebuia 
s-o realizeze șl în acest an. 

Sinceri să fim. bilanțul 
„Cercurilor oMmpice 1976— 
1980- este departe de a sa
tisface. De aceea, este mo
mentul unei analize exigente, 
responsabile, a desfășurării 
acestei largi competiții de 
masă și de performantă pen
tru a-1 putea asigura un ca
dru nou, seriozitate șl o efi
ciență mai mare noii el edi
ții, al cărei start urmează a 
•e da ta acest an, căci atle
tismul nostru are mare nevoie 
<fe «aceste „Cercuri oOmpice* I

Romeo VI LARA

Accente REVIRIMENTUL IN BOB Șl
Nici sezonul trecut nu a 

adus boberilor sau sănleriior 
satisfacția unor performanțe 
superioare în activitatea inter
națională, acestea mențtain- 
du-se la nivelul mediocru con
semnat de mal mulțl ani In 
întrecerile oficiale; competițiile 
care au reliefat cel mai eloc
vent starea de fapt amintită 
au fost, în 1980, probele din 
cadrul Jocurilor Olimpice și 
campionatele europene.

Cauzele au fost analizate, cu 
competență șl în profunzime, 
cu prilejul plenarei Comitetu
lui Federației de bob șl sanie, 
etnd s-au arătat unele dintre 
cauzele principale ale lipsei de 
competitivitate în concursurile 
la cel mal înalt nivel inter
național, In special din partea 
boberilor, care ar fi trebuit 
să continue o tradiție de mare

prestigiu. Insuficientă pasiune 
(clteodată chiar comoditate) 
din partea unor antrenori șl 
sportivi, scăderi de exigență 
la federație și, mal cu seamă, 
la consume pentru educație 
fizică șl sport din județe cu 
mijloace adecvate de practi
care a bobului șl sanie! — 
lată doar citeva din motivele 
care au diminuat posibilitățile 
de progres ale acestor spor
turi deși de-a lungul anilor, 

s-a străduit să asi
st sănleriior 

de pregătire și 
la competiții, 
înghețarea în 
piste! din Stoa-

F.R.S.B. 
gure boberilor 
condiții bune 
de participare 
de pildă prin 
timp record a 
la, prts crearea posibilităților 
de antrenament pe ptrtlile din 
străinătate (înghețate artificial) 
etc.

1 „TROFEUL CARPAȚI- LA JUDO 
A REVENIT ECHIPEI POLONEZE CZARNI BYTOM

In sala el-ubulul sportiv școlar 
Șoimii din Sibiu a avut loc pri
ma ediție a competiției interna
ționale de judo dotată cu „Tro
feul Carpațl". Locul I a reve
nit formației poloneze Czarni 
Byțom cu 51 p. Dealtfel, această 
echipă este situată pe 
cumd în campionatul

„CUPA

locul se-
Potoniel.

BILEA"
de Samă,Ir.tr-un autentic decor_______ ,

ta Făgăraș, în apropierea caba
nei Bilea-Lac, s-a desfășurat ul
tima competiție oficială din ca
lendarul Federației române 
schl-biatkxn. Pe un traseu 
ales, cu zăpadă abundentă, 
avut loc două probe de slalom 
special. întrecerea dotată cu „Cu
pa Btlea" a fost interesantă, de 
bun nivel tehnic, la ea luînd par
te cel mai buri schiori al țârii, 
eomponențl al loturilor republi
cane. Iată REZULTATELE: sla-

de 
bine 

au

Iată clasamentul ta continuare la 
întrecerile de la Sibiu : 2—3.
Carpațl Mlrșa șl Nitramonla Fă
găraș cu dte 44 p, 
torul Alba lulls 30 
Șoimii Sibiu 28 p, 
tramonia Făgăraș I 
NESCU — coresp).

LA SCHI ALPIN

A Construc- 
p, 3. C.S.S. 

L C.S.S. NI- 
p. (Iile IO-

1. Delia Pa-lom special I, fete:
rate (Dinamo) 48,62, 2. Daniela 
Tampa (St. roșu) 48,96, 3. taina 
Voiculescu (Bnașovla) 50,33; bă
ieți: 1. Nicolae Barbu 53,98, 2. 
Vili Podaru 54,03, 3. loan Cavașl 
ftoțl de la Dinamo Brașov) 54,28; 
slalom n, fete: 1. Daniela Tam
pa 44,11, 2. Berbel Henlng 46,79, 
3. Adriana Macrea (ambele de ta 
Sibiu) 4736; băieți: 1. VU1 Po
daru 49,40, 2. Alexandru Manta 
(A.S.A.) 49,43, 3. Ioan Cavașl 49,43.

„TROFEUL SPANIA"
(Urmare din pag. 1)

subliniat stnt eforturile Între
gii echipe, in mod deosebit însă 
ale portarului Munteanu, ale 
tînărulul Marian Dumitru (care, 
la reintrare, după accident, a 
Înscris atît din săritură cit și 
din plonjon), ale lui Vasilache 
și Birtalan și, desigur, ale lui 
Voinea, care a Înscris cu ajuto
rul acelui „efect Măricel", de- 
rutlndu-1 pe Iscenko.

Au Jucat echipele : 
ROMÂNIA : Munteanu (Bu- 

llgan) — Boroș 1, Voinea 5,

Indicațiile con ducerii 
C.N.EJ.S. privind revitallza- 
rea bobului șl lansarea mai 
hotărttă a sanie! in ierarhia 
internațională (sport practicat 
de puțină vreme tn țara noas
tră) au vizat măsuri concrete 
care trebuie luate chiar în 
cursul verii. Să amintim citeva 
dintre ele; alcătuirea unul pro
gram de pregătire care să a- 
sigure continuitate șl proces 
științific ta desfășurarea an
trenamentelor, renunțarea Ia 
antrenorii șl sportivii comozi, 
împrospătarea efectivelor eu 
elemente doritoare de a mun
ci eu rtvnă și abnegație, îm
bunătățirea calitativă a activi
tății de formare a tinerilor 
piloțl, sporirea eforturilor lo
cale pentru amenajarea unui 
minim de bază materială etc.

Așa cum bunul gospodar Ișl

2.

1.

5— 1; Metalurgistul Cuglr — 
C.S.Ș. Craiova 5—2, 5—4 ; C.SJ4. 
Iași — Votața Buzău, 5—0, 5—0 ; 
C.S.Ș. Slatina — Gloria Buzău 
•minat.

(Rezultate transmise de cores
pondenții V. Diaconescu, I. Stă- 
nescu, D. Diaconescu, C. Gruia, 
I. Toma, V. Popovici, N. Străjan).

In clasamentele primei serii 
continuă să conducă detașat 
C.S.M. CIuj-Napoca (masculin) șl 
C.S. Arad n (feminin). Situația 
înaintea ultimei etape o vom 
publica după judecarea unor 
oantestațil care vizează seria a 
doua a campionatului masculin.

ȘTIRI DIN TENIS
începînd din prima zi « săptă- 

mînll viitoare pe terenurile Clu
bului sportiv școlar din Constan
ța se va da startul ta oamplona- 
tul național individual ai copi
ilor. In vederea acestei compe
tiții, s-a desfășurat concursul 
municipiului București, pe baza 
sportivă a Centrului de pregă
tire „23 August- dlsputtodu-se ci
teva meciuri atractive. Dintre ele 
partida în care s-au tatîlnlt Mi
hai Vanță (Dinamo) șl Mlhnea 
Năstase (Tenis Club București) 
a fost de un bun nivel tehnic, 
tn ciuda scorului categoric cu 
care s-a impus dinamovistul : 
Vanță a eiștigat cu 6—1, 1—2
(cat. 13—14 ani). Celelalte finale: 
Ileana Trocar (T.C.B.) — Mom
ea Radu (Dinamo) 2—6 6—4, 6—3, 
CU—14 ani) ; H-12 ani : A. Po
povici (T.C.B.) _ _
(C.S.Ș. Steaua) 
Teodora Tache 
rella Gheorghe
6— 4.
• Au Început___  _ __ ____

petiții. La București, pe terenu
rile C.S.Ș. Steaua se dispută cam
pionatul municipal al seniorilor 
și senioarelor, iar la Constanța 
s-au efectuat primele schimburi 
de mingi din «Cupa litoralului-, 
(Marieta POPESCU — coresp.).

valului 
mațllle ( 
{Școala 
at n. *1» 
mflor pat 
băieți I fl

„CUK 
LA CAIAC-CAh

IN VIZIT/
(Urmare din pag, 1

S. Gorgan
2—6, 6—,3, 6—5 și 
(Dinamo) — Au- 
(Progresul) 8—2,

alte două oom-

LA HANDBAL MASCULIN
Durău 3, Birtalan 3, Vasilache 
1. Grabovschi 1, Dumitru 5, 
Foiker, Vasilca, Flangea ;

U.R.S.S. : Iscenko (Tomin) — 
Mahorin 1, Kușniriuk 3, Belov 

4, Fediuhin, Anpilogov 2, Cer- 
nlșev, Novițkl 2, Kidiaev 3, 
Gagin 2, Tavidze.

Au arbitrat spaniolii Ramon 
CoIIaso Pazos și Rodrigo Costas 
Rodriguez.

O mare surpriză s-a Înregis
trat In cea de a doua partidă 
a reuniunii inaugurale : Elveția 
a Învins Spania cu 19—14 
(9—8) ! Elvețienii practică un

joc organizat, bazat pe calm fi 
căutare migăloasă a poziției 
Ideale de șut Apărarea este 
foarte fermă.

In runda a doua, echipa 
României întilnește ftrmația 
Spaniei.

«Scopul principal al ei 
pregătire din această pi 
ră — ne-a declarat Virg 
nasiu, antrenor feder; 
fost acele - de a ridicași 
multe rezultate ale trăg 
de pistol vițeii spre 
Ierarhiei mondiale. Am 
de pildă, ea pînă 
mal să proiectăm 5 țini 
primele 12 rezultate m< 
ale anului olimpic : Stai 
Tar-# Iuga ți Irimia. 
tatwL Un CK-CTIT"—■- in 
(tonale ce au în
apoi selecția 
normal".

In momentul 
blemele principe 
doi titulari, Ion 
două: cea a oi 
„Încărcarea bat 
derea rezistenței 
mitativi In calea 
tai și aceea a i 
perioada corecții 
delicată nuanță. 
Marin Stan tn i 
ță : „In tntrecer 
avea ctștig de cau 
concentra mai 
propriei sal- — 
acum să av. 
concentrare 
să-ml pe 
tras o s

VREȚI SĂ PRACTICAȚI i

Clubul sportiv școlar CIA de pe itagă Lie 
12 din Capitală (str. Butucul io, sector L tei 
zează selecții ta rîndui țevilor (numai băla 
IX-a, a X-a șl a Xl-a, pecum șl tn rtndol > 
«ele V—vrn de la alte uniiți de tavățăzntat, dc 
voleiul în secția de perfomanță a clubului, 
gură școlarizarea ta profille Electrotehnică fc 
strucții (căi ferate), dispue de internat, conții, 
tlvă modernă. Deci, pe eie-l pasionează voleiul 
amintite să dea fuga ta Giiești I “

face vara sanie și lama car, 
apreciem că esve necesar ca 
ta sporturile bobului șl săniei 
să se întreprindă mai mult 
decit pină acum in lunga pe
rioadă dintre două sezoane, 
tacit sezonul 1931 să fie fe
tim pirat cu noutățile unei acti
vități înviorate la Sinaia, Va
tra Domed, Petroșani, Brașov, 
CImpina șl ta Capitală (la 
I.E.F.S.), oentre care domină 
acum întrecerile pe plan na
țional și dau majoritatea com- 
ponenților loturilor naționale, 
dar și la Miercurea Ciuc, Pre
deal și Zărnești, de unde se 
așteaptă ieșirea din anonimat 
și o mai mare participare la 
fondul general de performeri 
tn aceste sporturi.

Dumitru STANCULESCU

AJUN?
Clubul spo-rtlv școlar alȘcolii general 

reștl, selecționează pentru nul șcci’lar 19 
de atletism pentru grupei de tacCipăton' 
manță, care vor fi școlăriți la clas,ele d 

I Electrotehnica la Școala enerală ii)r. > 
Nlțu Vaslle nr. K, sector 43ucureștl.

Probele de aptitudini peru clasele I— 
zilele de 13—14—15 iunie, »le 9—iî șb 15 
a IX-a tn zilele de 24—2Sunie, pe ba:za

Actele necesare la insert < :
• Pentru elevii claselor—vni: adever- 

rată de Dispensarul teritol, care să cunrii 
tlce șl cardiovasculare: cartul de note
• Per.tru elevii clasei a.’-a: fișa tip de insera-

dicalâ tip elev-student I.IBuIetin Oficial 
miologie; dovada de vacare— revacctnan» 
hepatice și cardiovasculare «.cutare

Pe perioada școlarizării,-vii clasei a IX-a oot bursă, conform normelor lie.
Itetoțil suplimentare set obține la telefoane:

a3.3t.90.

tAmtm.fi
pretentioa.se
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Lotul voleibalistelor studente de la ,,U' Cluj-Napoca, la citeva 
minute după cițtigarea turneului de baraj pentru promovarea in A 
(de la stingă la dreapta, incepind cu rindurile din spate) : an
trenorul loan Binda. Simona Boldor, Simona Vasiliu, Adriana 
Cimpean, Rozalia Solyom, Claudiu Bizo (președintele secției de 

volei) ; Laura Ruja, Dana Nico’aescu, Melania Vlscan ; Daniela 
Dan, Tatiana Calancea, Roxana Rotundu, Elena Dudu ți Diana 
Cordea. Foto : Janos KONCZ — Tg. Mureș

VOLEIBALISTELE DE LA „U" CLUJ-NAPOCA 
DIN NOU IN A

„U" Cluj-Napoo* revine te pri
ma divizie... Nimic oeobișEult, 
dacă ne gtodlm la predilecția 
voleibalistelor studente pentru 
balansoarul A—B, manifestată te 
ultimii ani. A revenit Insă după 
unele emoții trăite In seria a 
m-a a diviziei secunde, dar cu 
destulă autoritate în turneul de 
baraj, chiar dacă în medul cu 
cealaltă promovară (Flacăra rode 
București) „U“ a test ajutată si 
de șansă, aflîndu-se la c Jumă
tate de punct de ă—3. dar teaor- 
dnd spectaculos neuitatul.

Spre deosebire de alte dătl 
echipa pregătită de profesorul 
Ioan Binda pare să prezinte a- 
cum clteva argumente mai pu
ternice prin care Justifică suc
cesul : un lot mal omogen ca 
vlrstă si valoare, dotat cu dteva 
jucătoare cu calități, cum slnt 
Dana Nicoiaescu — socotită la 
turneul de baraj de la Tg. Mu
rea drept cea mal bună volei
balistă — Elena Dudu, Simon* Bol-

der, Laur* Ruj*, Melania Vlscan. 
Simona Vaslllu si altele ; o in
struire de nivel nud ridicat ; o 
formă sportivă bună atinsă la 
momentul potrivit. «Jtepromova- 
rea — ne spunea antrenorul I. 
Binda — este rezultatul unei 
munci mal intense desfășurate tai 
acest sezon, al faptului că avem 
un colectiv bun, disciplinat, har
nic, un colectiv tinăr (media de 
rirstă a echipei este de numai 
11 ani jt Jumătate) *1 eu reale 
posibilități de progres— Pin* la 
Începerea campionatului primei 
divizii. In pauza estivală sper să 
mal completăm iotul cu >—< fete, 
dintre viitoarele studente. Ca 
obiectiv esențial pentru următo
rul campionat ne-am fixat un 
loc I—», deci rămlnerea in A. 
ȘL dacă ! realizăm, tu viitorii 
ani, cind tineretul de azi fel va 
Îmbogăți cunoștințele *1 experi
ența, vom -avea un euvlnt mal 
greu de spus...* (A- B.).

LA... LOTUL OLIMPIC DE TIR

țpel de 
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— să mi-o șterg din memorie 
șl s-o consider pe eea care 
urmează ea fiind... prima din 
întregul concurs. Elimin astfel 
posibilitatea de a face ealcdle 
asupra rezultatului final, care 
stat extrem de dăunătoare 
concentrării*. Cit de aproape a 
ajuns acum tirul de șah. cit 
Ide multă concentrare, cită gin
giile și analiză îi sînt caracte
ristice !
■ ♦P Dacă la pistol viteză au avut 
ciștig de cauză doi trăgători 
consaorațr, la PISTOL LIBER 
„cursa biletelor pentru Mosco
va* are un final mai puțin 
previzibil. Au luptat pentru ti
tularizare două generații. 
„Două generații* e un fel de 
a spune, tatrucit stat despăr
țite de numai 4—5 ani I La 
potou, Iulian Neagu (21 ani) 
și Constantin Țirloiu (20 ani), 
alături de Hie Petru, in
ferat ta vederile selecțio
nărilor acum mai puțin de un 
an, au înclinat balanța prefe
rințelor in favoarea lor. Răml- 
ne ca următoarele două con
cursuri, unul la Budapesta 
și „Cupa Steaua", să-i defi
nitiveze pe cei doi titulari. 
Neagu și Țirloiu au meritul 
de a fi luptat cu tenacitate, 
împreună cu antrenorii jor, T. 
Coldea, de la Steaua, și G. 
Magyar, de la Dinamo, de a 
nu se fi speriat de trăgătorii 
„cu cotă", care se aflau anul 
z-ecu înaintea lor. Și bine au 
făcut pentru că, pe parcurs 
ei ai întrecut nume ca : L. 
Pop, L. Stan, M. Trușcă, D. 
Iuga. Sigur, performanțele 
«ctule ale celor doi tineri li 
situază doar pe la mijlocul 
unu: eventual clasament mon-

dial, dar ei au meritul de a-?i 
fi depășit substanțial, ta acest 
sezon, vechile recorduri perso
nale. Iulian Neaga • devenit 
chiar nouă campion al țării și 
iși datorează această perfor
manță disciplinei, sîrguințel, e- 
forturi lor demonstrate ta pre
gătire. „Mărturisesc că anul 
trecut, cind numele meu a fost 
menționat pe lista eandidaților 
olimpici, am avut mari emo
ții. Mi-am spus că trebuie să 
muncesc foarte mult pentru 
a-mi ciștiga un loc ta delega
ția olimpică, Ia concurență cu 
trăgători eunoscuțl chiar șl 
peste hotare. Acum cred mult 
in șansa mea. Sigur, dacă voi 
pleca la Olimpiadă, voi face 
totul pentru ca rezultatul meu 
să fie cit mai bun !“ Cit des
pre Ilie Petru, acesta a tras 
consecvent peste 550 P, ta În
tregul sezon. Ne spunea : „Sînt 
convins că pot mai mult, pen
tru că am muncit eu multă 
dăruire ta ultimul an. Date 
fiind acumulările cantitative, 
nu se poate ea ta luna care a 
mai rămas să nu intru ta for
mă, să nu efectuez acel salt 
calitativ pentru care am luptat 
și voi lupta ta continuare din 
toate puterile mele*.

•ArPoligonul Tunari rămtae un
deva ta umbra pădurii Bănoa
sa. Campionatele naționale de 
tir s-au Încheiat și, odată cu 
de, unul din ultimele teste 
de definitivare a loturilor o- 
limpioe. Titularii și candidați! 
care mai luptă tacă pentru „un 
loc sub soare* iși continuă, 
însă, cursa. O cursă grea, in
finit de grea, dar la capătul 
căreia poate străluci o meda
lie olimpică...
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TURISME

Z.H.E pentru procurarea bilete
lor 1
• TRAGEREA PRONOEXPEES 

de astăzi, 11 Iunie 1980, se tele
vizează te direct, tncepînd de la 
ora 17,25.
• CIȘTIGURILE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN • IUNIE 
1380. cat. 1- (13 rezultate) 22S va
riante a 537 let; eat. a M: (12 
rezultate) 2.441 variante a 118 tel. 
Intructt valoarea cat. a 3-a a fo6t 
sub plafonul minim de 40 lei. 
fondul acestei categorii a fost 
repartizat, conform regulamentu
lui. celorlalte două categorii.

TTMELE

La complexul sportiv Ti
neretului din Capitală con
tinuă Înscrierile pentru 
cursurile de Inițiere ta toot. 
Ștrandul public este des
chis zilnic, to afară de 
luni. Intre orele 5 și 13. 
Relații la telefon 17.39.25.
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«ANTRENORI, nu vă lăsați
CONDUȘI DE JUCĂTORI..."

„...nu vă lăsați conduși de 
ei, nu vă lăsați manevrați 
de ei, nu le „faceți jocul", 
nu-i ascultați voi pe ei, ci
ei să vă asculte pe voi I*.

Această frază surprinză
toare era apelul, era în
demnul și sfatul vorbitoru
lui de la tribună ta care, 
o clipă, nu l-am văzut pe 
vicepreședintele F.R.F.
Ștefan Covaci, ci pe 
antrenorul cu părul alb ca 
neaua Ștefan Covaci. Vor
bea — prin el — o expe
riență de o viață, o expe
riență care a adunat bune 
și rele, între acestea din 
urmă aflîndu-se — azi, a- 
cum, ia noi — și obiceiul 
nefericit al unor antrenori
care pierd mult, uneori
pierd totul, „făcind jocul 
fotbaliștilor". Capricii, fițe, 
mofturi, derogări înghițite 
de două ori, de cinci ori, 
de cine știe cite ori de la 
jucătorii-problemă, Înghiți
te uneori ușor ca un antine
vralgic, Înghițite ta numele 
rezultatului meciului de du
minică sau de miercuri, În
ghițite ta numele interven
țiilor și „pilelor* din toate 
punctele cardinale (și an
trenorul se plinge, de regu
lă. a posteriori, dacă iese 
rău : „ce era să fac 7 Mi 
l-o băgat pe git ! Eu I-am 
sancționat și X l-a iertat-.* 
Dacă iese bine, antrenorul 
tace...), ta fapt un lanț al 
slăbiciunilor ta cane perso
nalitatea antrenorilor se—

desface verigă cu verigă și 
rămîne pină la urmă un si
mulacru, o urmă de per
sonalitate. Zilele trecute 
discutam cu un antrenor de 
Divizia A în activitate — 
foarte promițător acum 
cîțiva ani — fost mare ju
cător. „Ce mai faceți 7“ — 
l-am întrebat. „Ce să fa
cem, mințim...". Răspunsul 
m-a descumpănit. Știam că 
acest tehnician de valoare 
a suferit (în ultima vreme) 
mari decepții cu echipa sa 
din cauza unor jucători 
care-1 „lăsaseră" — de fapt, 
lăsaseră echipa ! — în cî- 
teva partide. Ii cunosc 
punctul de vedere. „Jucă
torii sînt de vină și antu
rajul la care obțin ciștig 
de cauză pentru că sînt slă
biciunea lui eutare sau cu
tare". E O JUMĂTATE DE 
ADEVAR. Cealaltă — foar
te importantă — jumătate 
privește marea, imensa vi
nă a lor, a antrenorilor. 
EI, ANTRENORII, CE
DEAZĂ. Ei fac compromi
suri. „Și ce-ai vrea dum
neata, să-mi pierd plinea, 
să mă dea afară de Ia e- 
ehipi 7* — m-a întrebat
intr-o xi un tehnician. 
„Crezi că făcind azi un 
compromis eu • „vedetă*, 
miine cu alta, nu-ți pierzi 
plinea, nu tot te dă afară 
de la echipă 7 — i-am zis. 
Nu scad rezultatele 7 Apoi 
nu avem destule exemple 
ta care pină la * urmă toc

mai „vedetele" cărora li 
s-au acceptat sau trecut cu 
vederea abaterile. tocmai 
ele i-au scos din funcție 
pe antrenorii așa-ziși „în
țelegători" 7 Nemaivorbind 
că și antrenorii „cu prin
cipii" mai ciștigă și ei — 
nu o dată — acest meci 
etico-profesional

Rindurile de față puteau 
oferi — și pot oferi la ce
rere — exemple concrete, 
cu nume bine știute de an
trenori și jucători in nefe
ricita relație la care ne re
ferim. N-am evocat in a- 
cest caz concretul-probă 
pentru că el este adeseori 
de domeniul notorietății. 
Pentru că fabula aceasta 
fotbalistică. cu morala ei 
tristă dar neluată în seamă, 
s-a repetat, din păcate (vezi 
circulația — cu voie sau 
fără voie — permanentă a 
antrenorilor), mereu.

Nu a fost, deci, deloc în- 
timplătoare, ci a fost întru 
totul motivată și binevenită 
intervenția-apel a tehnicia
nului cu părul alb : „An
trenori, nu vă lăsați con
duși de jucători !" Ea a dat 
tuturor antrenorilor divizio
nari convocati la ședința 
FJL Fotbal sentimentul
tulburător al unui minut 
de adevăr. Un adevăr ca o 
lege nescrisă a sportului. 
Mai e nevoie însă de un 
singur lucru : să ai forța 
de caracter s-o folosești.

Marius POPESCU

Din problemele

campionatului

O teorie întru totul verificată 
de practica jocului explică per
formanța înaltă în fotbal prin 
corelația existentă între factorii 
antrenamentului ; tehnic, tactic, 
fizic șl psihic. Este suficient ca 
unul singur dintre aceștia să fie 
ignorat sau subestimat în proce
sul de instruire-antrenament al 
unei echipe pentru ca adversarul 
(redutabil, de aceeași categorie) 
să încline balanța în favoarea 
iul, aancționînd rabatul făcut 
pregătirii complete. Exemplele la 
temă, colective sau individuale, 
sînt numeroase, dar cele mal 
Ilustrative ni s-au părut, de-a 
lungul anilor, cele oferite de fot
balul Europei șl cel al Americii 
de Sud, ultimul continent rein- 
trfnd, prin exponentele sale cele 
mai reprezentative — Brazilia 
(1970) și Argentina (1978) — în 
posesia titlului suprem ctad a- 
cestea au adăugat la tehnica lor 
exemplară două atu-uri specific 
europene, tactica șl pregătirea 
fizică, care permiseseră, în ulti
mă analiză, triumful Angliei și 
al RJT. Germania la turneele 
finale ale C.M. din 1966 șl 1974. 
Asemenea brazilianului Mari o 
Lobo Zagalo șl argentinianul 
Luis Cesar Menottl (doi mari 
antrenori a două mari școli fot
balistice, care au declarat public 
necesitatea transferului de expe
riență la cei doi importanți fac
tori), tehnicienii noștri au pre
luat și ei din fotbalul interna
țional elemente de rezistență ale 
jocului, cum ar fi tehnica tn 
viteză șl o parte din cele cinci 
trăsături ale fotbalului competi
tiv : jocul cu libero, marcajul, 
demarcajul, creșterea tempoului 
la finalizare, schemele proprii 
fiecărei echipe.

Șl — în timp — dorința jucă
torilor noștri, a echipelor noas
tre de a ține, dt de cît. pasul 
cu partenerii (anuali) de între
cere a dat unele rezultate — în 
planul tehnico-tactic — stimula
torii în efortul comun de a egala 
și — de ce nu T — chiar de a 
depăși adversari străini de renu
me. Perioada de referință a suc
ceselor înregistrate în această di
recție a fost, fără îndoială, toam
na lui »79, cînd unele din repre
zentantele fotbalului românesc 
în prestigioasele cupe europene. 
Universitatea Craiova, Dinamo șl 
Steaua, au avut comportări me
ritorii în confruntări susținute cu 
echipe (anglo-saxone) fanion ale 
bătrinului continent, Leeds United, 
F.C. Nantes, Eintracht Frankfurt 
și Borussia Monchengladbach ; 
ultimele două susținînd finala 
Cupei U.E.F.A. — ediția 1980 
(ciștigată, cum se știe, de Ein
tracht Frankfurt), iar F.C. Nantes 
„urcînd“ în semifinalele Cupei 
cupelor.

Nu încape vorbă, nrijibasadoa- 
rele“ noastre (dotate cu jucători 
talentați, abili mînuitori ai balo
nului) au făcut un pas înainte 
sub aspectul acumulărilor tehni- 
co-tactice, cele de specialitate, 
ca să le spunem așa, factori fa
vorizând ai SALTULUI DE CA
LITATE în joc, în arena interna
țională.

tntr-adevăr, așa cum remarca, 
recent, La finele meciului Ceho
slovacia — România, dr. Vaclav 
Jira, vicepreședinte al U.E.F.A., 
jucătorii români nu sînt cu ni
mic mai prejos din punct de ve
dere al talentului, al rafina men-

JUCĂTORI DE 
FOTBALIȘTI DOAR 
tulul chiar, celor eu care se ta- 
trec.

Ce-1 împiedici atunci sl obți- 
nl rezultate constant valoroase 1 
Pe cel de la Steaua să treacă de 
Nantes, pe cei de la Dinamo, aă 
ciștlge șl manșa a doua eu Ein
tracht Frankfurt, pe tricolori aă 
evite eșecuri de genul aceluia de 
la Bmo 7 Nimic altceva decit 
Upsa unei pregătiri permanente, 
științifice — la parametri supe
riori — și aub aspect fizic și 
psihologic, FACTOHII MOTORI 
(prin Întrepătrunderea lor, unul 
declanșîndu-1 pe celălalt), care, 
in ultimă analiză, fac posibil 
Saltul de care vorbeam, evl- 
ttnd erori colectve ca șl greșeli 
(mari) Individuale în momente- 
chele ale Jocurilor, cu consecințe 
nefaste asupra întregii echipe, a- 
■upra rezultatelor Înregistrate pe 
tabelele de marcaj.

Exemplele care ne stau la în- 
demină sînt îngrijorător de mul
te : 1) .căderea» Stelei la Nantes, 
ea ajungtad, în puține minute, 
de la un 2—1 la 2—3; 2) a lui Di
namo, la Frankfurt, ta final de 
partidă, cind — PE FONDUL 
SLEIRII FORȚELOR FIZICE — pe 
Mulțescu l-au lăsat nervii, comi- 
țtad faultul cu care șl-a lăsat 
echipa In 10 oameni, așa cum 
probabil au secat resursele psi
hice șl la portarul Ștefan, la 
greșeala copilărească din ultima 
secundă a celor 90 de minute ; 
3) ,.ieșirea" (tot nervii) lui
Stoica m meciul revanșă cu F.C. 
Nantes ; a lui Crișan In Jocul 
susținut de Universitatea Craiova 
cu Wiener S.K., a lui Bărbulescu 
in meciul cu A.E.K. ; 4) ratarea 
unor penalty-url în momente 
psihologice ale partidelor Uni
versitatea Craiova — Borussia 
Mdnchengladbach (Cămătaru), 
Cehoslovacia — România (M. Ră- 
ducanu) ; 5) Încercări exagerate, 
fără succes, de a forța ofsaidul, 
procedeu adesea folosit de Univ. 
Craiova, F.C. Argeș șl chiar de 
echipa reprezentativă, la care se 
recurge — evident pentru „eco
nomisirea” forțelor — prlntr-o 
Inabilă aliniere a apărării ime
diate, ce reduce la zero rolul de 
acoperitor al liberoulul, un rol 
încadrat, altfel, într-una din cele 
cinci trăsături ale fotbalului ac
tual.

tncerclnd să mergem, mal in 
prolunzime, la cauzele care stau 
la baza LIPSEI DE PROSPEȚI
ME FIZICA șl de LABILITATE 
PSIHICA (depistate la mal toate 
controalele antrenorilor federali 
și regionali) ale jucătorilor noș
tri, am stat adesea de vorbă cu 
tehnicienii echipelor din prima 
divizie. Argumentele tar — 
„n-avem ce să le facem”, „fotba
liștii se eschivează de la pregă
tirea fizică, știindu-se sub oblă
duirea conducătorilor de secții și 
cluburi", ni se par puerile, ele 
nettnînd. nicicum, de FOTBALUL 
SERIOS, pe care tot dumnealor, 
responsabili secțiilor și al clubu
rilor U invocă, adesea, In ședin
țe de analiză.

...Atitudini dăunătoare de am
bele părți, permlțtnd lui Dumi
tru, lordănescu, Dudu Georgescu 
ștefănescu, Iovănescu ș.a. să joa
ce nici o repriză ca lumea pen
tru echipele lor, pentru ca apoi 
să... tragă pe dreapta ; să rămî- 
nă in ultimă instanță, FOTBA
LIȘTI DOAR PE JUMĂTATE :

0 REPRIZĂ, 
PE... JUMĂTATE 

excelenți tehnicieni și dotați cu 
clarvizunea jocului, incapabili 
ii facă față efortului fizico*psihic 
pe întreaga durată a meciurilor. 
Să rămină, cu alte cuvinte, ju
cători incompleți, neposedînd pe 
lingă calitatea pur tehnică si pe 
•ceea de luptător, în sensul po
zitiv al cuvîntului.

Pâstrînd proporțiile. în plăcut ’ 
contrast cu unele dintre formații
le noastre fruntașe, cu unii din
tre jucătorii cu „nume4, ne 
apare formația Sportul studen
țesc. O performeră recentă (la 
posibilitățile ei), La finele unei 
confruntări cu o reprezentantă 
(Rijeka) a unui fotbal valoros, 
cum este cel iugoslav, datorita 
jocului ei constant bun, echili
brat în toate compartimentele, 
un joc în care APORTUL TU
TUROR FACTORILOR — tehnic, 
tactic, fizic și psihic — nu este 
doar o dorință, ci o realitate.

Gheorghe NICOLAESCU

ȘTIRI... ȘTIRI
Q ECHIPA DE JUNIORI F.C. 

AhGEȘ a ciștig at turneul 
INTERNAȚIONAL DIN POLO
NIA. în perioada 1—5 iunie, 
proaspăta campioană a diviziei 
naționale de juniori F.C. Argeș, 
a participat la un turneu inter
național găzduit de localitatea 
poloneză Chorzow. La această 
competiție, aflată la a Vl-a edi
ție, elevii pregătiți de Leonte 
I-movschi au înregistrat urmă
toarele rezultate : 3—0 cu G.K.S.
Chorzow și 
hoslovacia) 
finală 3—1 
intrind în ____ _ _____
chip a de bază : Vasilescu 
mandei, Iosif, Petrescu, Eduard,
— Nicoară, Oiță, —
Meilescu, Coman, 
jucat : Fluieram, 
tocilă șl Gioadă. 
mației : Oiță, cu __  „____
• Astăzi și mîine, clubul Gaz 

metan din Mediaș sărbătorește 30 
de ar.i de la înființarea secției 
de fotbal, marc in d totodată re
tragerea din activitate a antreno
rului său, internaționalul Petrică 
Râd ui eseu, care a închinat 50 de 
ani fotbalului. Cu acest prilej, e- 
chipia din Mediaș organizează 
două jocuri, după următorul pro
gram :

Astăzi : Șoimii Sibiu — Me
talurgistul Cugir; joi: Gaz metan
— Corvin ui Hunedoara. Ambele 
meciuri încep la ora 17.
• AZI, LA TIRNAVENI, se Vă 

disputa partida dintre formația 
locală Chimica și Energia Slati
na, din cadrul Diviziei B — se
ria a n-a —- reprogramată de 
F.R.F., care trebuia să se joace 
în ziua de 25 mai. Meciul va fi 
condus de Șt. Moldovan (Sighet) 
și va începe la ora 18.
• ETAPE DUMLNICA — 

MIERCURI — DUMINICA 1N DI
VIZIA ,,B“. Ultimele trei etape 
ale eșalonului secund se vor des
fășura după un program ..non
stop- : etapa a 32-a, duminică 
15 iunie ; etapa a 33-a, miercuri 
18 iunie ; etapa a 34-a, duminică 
22 iunie.
• AFLAM CU TRISTEȚE că « 

încetat din viață lor? ROBU, acti
vist sportiv, fost președinte al 
lui F.C. Constanța.

2—1 cu Slezen (Ce- 
— în grupă, iar în 
cu G.K.S. Katowice, 
posesia trofeului. E-

’ - " la-
Teodorescu 
Moț. Au 
Diaconu, 

Golgeterul for- 
trei goluri.

mai 
Voi-



Antrenorul emerit Aurel Segărceanu:

ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI

DE TENIS

„RALIUL DUNĂRII - DACIA» O AMIN LIRE Of «UITAT 
DAR Șl PRILEJ DE ÎNVĂȚĂMINTE

Practic, odată cu încheierea 
competiției „Cupa Federației", 
a luat sfîrșit și sezonul echipei 
naționale feminine de tenis, 
jucătoarele noastre continuînd 
șirul participărilor la turneele 
internaționale individuale. Iată 
de ce am considerat utilă o 
opinie de bilanț a antrenorului 
emerit Aurel Segărceanu, care 
a însoțit formația noastră în 
Berlinul Occidental :

„A lipsit foarte puțin să ne 
calificăm în semifinale și poa
te chiar mai sus ! Afirmația 
nu e deloc hazardată. Ne bi
zuim astăzi pe o formație des
tul de omogenă și avem o li
deră de echipă in plină afir
mare, căreia nu mai trebuie 
să-i fie frică, în acest moment, 
de nici o jucătoare din lume 
(n.r. apreciere pe care rezulta
tele turneului de la Roland 
Garros o confirmă în totul). 
In sfertul de finală cu echipa 
Cehoslovaciei, după 1—1 la sim- 
pluri, în meciul de dublu, Ru- 
zici și Mihai au avut 4—2 și 
40—15 in setul decisiv, dar cî- 
teva mingi fără șansă ne-au 
privat de victorie în ceea ce 
presa de acolo a considerat 
cel mai frumos meci al com
petiției. Este semnificativ fap
tul că partida Ruzici — Mand- 
likova a fost caracterizată 
drept «o cursă de urmărire, ca

intr-un film polițist» — cum 
au scris ziarele. Virginia, 
ambițioasă, în mare progres, cu 
servicii foarte eficace și lovi
turi decisive de dreapta, acope
rind bine terenul, are neîndo
ielnic dreptul la primele locuri 
în lume. Talonată bine de Lu
cia Romanov, care trebuie să 
treacă peste momentul delicat 
al convalescenței, ca și de Flo
rența Mihai .în partidele de 
dublu, Virginia Ruzici poate 
conduce echipa noastră femi
nină spre victorii și mai im
portante. E cazul să arăt că, 
în general, tenisul feminin este 
într-un net progres : se joacă 
repede, într-un ritm neobișnuit 
pînă acum, cu multă viteză de 
reacție și cu mișcări alerte pe 
suprafața de joc. în aceste con
diții, dacă dorim să consolidăm 
în viitor o formație feminină 
întemeiată pe o masă ceva mai 
largă de jucătoare de bună ca
litate, va trebui să acordăm o 
importanță prioritară selecției 
primare, să apreciem de la 
început candidatele potrivit do
tate fizic. Este vremea in care 
trebuie să părăsim obiceiul de 
a lăsa acces spre aria perfor
manței oricui se prezintă la 
poarta clubului și să ne con
centrăm mai mult asupra ale
gerii elementelor care posedă 
calitățile cerute !“ (vib)

Cea de a XV-a ediție a „Ra
liului Duuării-Dacla", găzduită 
zilele trecute de tara noastră, a 
fost apreciată ca cea mai reu
șită dintre toate cele desfășurate 
din 1964 si pină in prezent. Pă
rerea că ediția actuală a Consti
tuit un frumos succes sportiv si 
organizatoric ne-a fost Împărtă
șită de mulțl dintre oaspeți, prin
tre care Vasilis Despotopouios 
(Grecia), Claude Bouscary (Fran
ța) — inspectori' F.I.A., Ivan 
Gneorghiev (Bulgaria) — comisar 
sportiv precum și fie multi eon- 
curențl. Concludentă apare. de 
pildă, declarația cîștigătorului ra
liului, Italianul Mauro Pregliasco 
— al 5-lea ta campionatul eu
ropean de raliuri — referitoare 
la buna organizare, La munca 
precisă a oficialilor. Valoarea a- 
cestei aprecieri capătă șl mal 
multă consistență dacă ne gîn- 
dim că nu mal departe la ediția 
de acum doi ani, federația in
ternațională sesizase lipsuri toc
mai ta direcțiile amintite.

In ceea ce privește concursul 
ta sine, lupta sportivă dintre e- 
chlpajele aflate ta Întrecere (71 
din 11 țări) a fost frumoasă, 
spectaculoasă. Din rfndul oaspe
ților, remarcabilă a fost com
portarea cuplului câștigător for
mat din Mauro Pregliasco șl na
vigatorul său Vittorio Retsoli — 
reprezentanți al firmei Alfa Ro
meo — care au adoptat o exce
lentă tactică adecvată traseului, 
pilotul demonsitrind un stil de 
conducere care a entuziasmat. Pe 
măsură au fost sl evoluțiile po
lonezului B. Prupa șl ungurului 
A. Ferjancz, ocupamțlt, ta aceas
tă ordine, al locurilor H si m. 
Succes savurat in special de 
Ferjancz care, prezent la ulti
mele patru ediții, a fost nevoit 
să abandoneze de flecare daltă 
La precedentele curse.

In ceea ce privește comporta-

Ciștigătorii raliului au finul să se fotografieze 
echipa proprie de asistență tehnică.
rea sportivilor români, trebuie 
să precizăm de la bun început 
că ..Dacia 1300“, pe care au 
concurat, este de o capacitate 
cilindrică mal nucă decît aceea 
a mașinilor cu care s-au Între
cut (Lada 1 600, BMW 2002. Ford 
Escort 2000, Toyota 1 600 ș.a.). 
Totuși, se apreciază că rezulta
tele obținute de concurențll ro
mâni puteau fi mal bune — do
vadă ta acest sens fiind compor
tarea frumoasă a cuplului for
mat dta Ludovic Ballnt si Mircea 
Panaite, clasat pe locul I ta 
campionatul balcanic șl locul 7 
ta campionatul Europei — dacă 
el aveau o mal bună pregătire 
fizică, dacă ar fi fost mal bine an
trenași, iar mașinile lor bine 
puse la punct Este cunoscut că 
IA Dada Pitești a- depus efoe-

Impreună cu
Foto : D. NEAGU

turi pentru a pregăti ta mod 
special cîteva mașini. Nu cu des
tulă grijă insă din moment ce 
Olteanu și lanoovici, de pildă, au 
pierdut minute prețioase dta 
cauza unor defecte de neînțeles 
La Instalația electrică. Curios a- 
pare șl faptul că LA. Dacia a 
pus la dispoziție una dta bunele 
sale mașini unul navigator „uns 
pilot" (C. Zărnescu) sl unul 
Începător (M. Alexandrescu) — 
oare nld nu lucrează ta între
prindere — ca navigator, care au 
spart motorul

O certitudine : ediția din acea 
an a „Raliului Dunării-Dacia" 
rămtae o amintire de neuitat 
pentru toți pactlclpanțll, sportivi, 
oficiali, organizatori șl spectatori.

Modesto FERRARIN1

MATIJA LJUBEK I»REPETABILA

In 1976, la Montreal, canoistul 
iugoslav Matija Ljubek a produs 
marea surpriză a întrecerilor de 
pe canalul Notre-Dame, cîșțigînd 
detașat proba de canoe simplu 
1 000 m. Cînd toată lumea era cu 
ochii ațintiți asupra lui Wich- 
mann, lurcenko §1 Patzaichin, 
marii favoriți, Ljubek ,,cel fără 
șansă* — în Ciuda unei 'medalii 
de bronz cîștigată ia campiona
tele mondiale din 1975, la Ada 
Ciganiija, la canoe simplu 10 000 
m — a țîșnit irezistibil, sosind 
priimull cu mare avans. Cu o zi 
înainte. în finala de 500 m, so
sise aii treilea, dar nici această 
clasare onorabilă nu-i mărise 
cota la bursa pronosticurilor.

Declarat cel mal bun sportiv 
iugoslav al anului 1976, Marty a 
Ljubek n-a avut, In intervalul 
olimpic Montreal-Mosc o va, con
secvență în rezultata, dispărînd, 
adesea, lungi perioade din gru
pul canoiștilor fruntași. A regă
sit forma din vara lui 1976 o 
singură dată, în 1978, cînd cam
pionatele mondiale au avut loc 
din nou La Ada Ciganlija. A câș
tigat atunci titlul mondial la 
simplu 1 ooo m. tntrecindu-i pe

Wlchmaim si Patzalchin. si a 
sosit al doilea la fond, după 
campionul nostru, tn rest, cla
sări de cele mal multe ori mo
deste la regatele Internationale 
obișnuite din calendarele anuale, 
regate la care a lăsat impresia 
Că participă nepregătit. Chiar 
debutul ta sezonul olimpic 1380 
n-a fost prea fericit, impresia 
lăsată la Snagov, la Balcaniadă, 
fiind destul de ștearsă. Ne-a spus 
tasă atunci, ta aprilie, că se va 
pregăti special pentru Moscova.

SURPRIZĂ" ?
Oa de obicei înaintea marilor 
Concursuri, la Seghedin, tn Un
garia, sulb Îndrumarea antreno
rului Lazslo Hingl, șl alături de 
Widimann. cu care este bun 
prieten.

In ciuda unei cariere fluctu
ante, Ljubek rămtae, la iî de 
ani (s-a născut la 24 noiembrie 
1333, este muncitor la combina
tul de prelucrare a lemnului dta 
orășelul Beldsce), un adversar 
periculos, un candidat la o 
nouă medalie olimpică, ta special 
pe distanța de 1 000 m. Mal ales 
dacă la Krilatskoe vintul va baite 
dta stingă, la fel ca la Notre 
Dame... z

Vladimir MORARU

TINERII TENISMANI ROMÂNI 
AU CÎȘTIGAT CIRCUITUL BALATON

Tradiționalul circuit de tenis 
Baltaton (Ungaria), rezervat e- 
chlpelor de tineret, a fost clș- 
tigat anul acesta de formația 
României (compusă dta : Lau- 
rențiu Bucur, Liviu Mancaș, Sil
van Nlculescn șl Bogdan roma, 
antrenor Dumitru Vlztau), care 
a devansai selecționat» similare 
dta Ungaria, Iugoslavia, Bulgaria 
și Algeria. In finală : România — 
Ungaria 2—1 (Mancaș — Bănhldl 
4—6. 5—7 ; Bucur — SărrâH 6—2, 
T—5 ; Bucur, Mancaș — Bănhldl,

Sărrâti 2—6, 8—2, 6—2). Turneul 
individuali a fost dîsttgat de iu
goslavul^ Igor Flego, care l-a 
eliminat pe S. Nlculescu cu 6—4, 
.4—S, 6—» șl pe Bucur cu 6—3. 
*—6, 7—6 ; în timp ce Mancas a 
fost întrecut de flnalistul Hor
vath (Iugoslavia) cu 7—6. 7—S.
Proba de dublu a fost un suc
ces al tenis manilor români ; în 
finală : Bucur, Mancas — NJcu- 
lescu, Toma 4—6. 6—3, 6—1.

JACEK WSZOLA - NR. 1 
IN ANCHETA „SPORT" - 

BRATISLAVA
Tradiționala anchetă lunară 

a ziarului „Sport" din Brati
slava, desemnînd Pe cei mai 
buni sportivi din țările socia
liste, a dat cîstig de cauză, la 
sfirșitul lunii mai, excelentu
lui atlet polonez Jacek tVszola 
— record mondial la săritura 
in înălțime, cu 2,35 m. Pe locul 
al doilea este clasat ciclistul 
sovietic lari Barlaov, cîștigă- 
torul ediției din acest an a 
„Cursei Păcii". Iar pe a treia 
treaptă a podiumului se află 
încă un sportiv din Polonia, 
săritorul cu prăjina Wladyslaw 
Kozakiewicz.

BALCANIADA
(Urmare din pic 1;

— folosesc această întrecere ca 
ultim test de verificare înain
tea Jocurilor Olimpice de la 
Moscova. în proba de 100 km 
contratimp pe echipe timpul nu 
va fi însă edificator, deoarece 
traseul conține denivelări ac
centuate.

Loturile României au plecat 
aseară spre Kranj. Ele sînt al
cătuite la seniori din Teodor 
Vasile, Mircea Romașcanu, 
Traian Sirbu, Constantin Căru- 
tașu, Costică Bonciu, Valentin 
Marin, Cornel Nicolae, Gheor- 
ghe Lăutaru, lone Gancea și 
Ion Vintilă (antrenor : Nicolae 
Voicu), iar la juniori din Ma-

Matija Ljubek între Wichmann ți Patzaichin pe podiumul C.M. 
din 1978.

CAMPIONATELE DE PENTATLON MODERN
(Urmare din oag 1)

României, se poate aprecia 
că ei s-au străduit, reușind o 
serie de prestări bune, cu de
osebire cei din formația secun
dă a țării noastre, care au de
pășit Franța, Spania, Mexic. 
Poate că lui Șt. Cosma, T. Ha- 
lasz, V. Nemețeanu le-au lip
sit, în anumite momente, cu

DE CICLISM
rian Mărginean, Gabriel Florea, 
Nicoaîe Aldulea, Ilie Radu, Ion 
Marinescu (antrenor Mihail Si- 
mion).

Mircea Romașcanu, cel mai 
în formă rutier român în acest 
sezon, ne spunea referitor la 
Campionatul Balcanic : ..Acum, 
Ia Kranj, trebuie să definiti
văm echipa pentru Olimpiadă. 
Și nu numai atît : este nece
sar să dovedim că avem va
loarea exigențelor olimpice. în 
proba individuală, spre deose
bire de alți ani, numărul pre- 
tendenților la podium din echi
pa noastră a crescut simțitor. 
Lingă Vasile și mine, se află 
acum Traian Sirbu, Costică 
Bonciu și Cornel Nicolae".

rajul, pentru a realiza victorii 
ce li s-au aflat aproape, ei ră
rind de puțin cîteva succese. 
Ne referim la oafruntările cu 
Italia, Ungaria și Bulgaria. 
Victorii au realizat și tinerii 
din formația România 3 —
T. Smeu, M. Birlă, AI. Gro- 
zescu — în fața formațiilor- Me
xicului $i Italiei, unele, sur
prinzător de categorice, dar 
nu suficiente pentru clasarea 
pe un loc mai bun.

CLASAMENTUL PROBEI : Indi
vidual — 1. D. Spîrlea (Romania 
I) 1050 p (33 v), 2. C. Răducanu 
(România fi 1025 p (32 v), 3—4. 
L Gal o viei (România I), P. Cris- 
tofori (Italia) 1000 p (31 v) ; 
echipe — 1. România I 3075 p, 2. 
Italia 2775 p, 3. Ungaria S675 p...
5. România n 2425 p... 11. Româ
nia m 1875 p, 12. România J 
1525 p.

CLASAMENT GENERAL tiupă 
două probe) : Individual — 1. D. 
Spîrlea 3136 p, 2. P. Cristofori 
2100 p, 3. C. Răducanu 2005 p, 4. 
R. Dimitrov (Bulgaria) 2.725 p, 5. 
șt. Cosma (România H) 1395 p,
6. D. Mașala (Itlalia) 1990 p ; ecm- 
pe — 1. România 1'3011 p, 2. Ita
lia 5915 p, 3. Ungaria J723 p. 4. 
Polonia 5541 p, 5. România n 
5545 p... 9. România tn 4811 p... 
12. România j 3539 p.

Astăzi se desfășoară, La poligo
nul Tunari, de la ora 3, proba de 
tir, iar, de la ora 18, la bazinul 
Dinamo, proba de toot.
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ta meciul Suedia — R. F. Ger
mania, de la Baastad dta semifi
nalele zonei europene ale „Cupei 
Davis", după prima zi, scorul 
este de *-0 ta favoarea formației 
suedeze. Rezultate : Borg — Geh
ring 6—1, •—1, 6—2 ; X. Johans
son — Eberhard 6—I, 0—9, ț—î, 
13.

TURNEUL DE $AII DE LA
SriEDEREYSKA PALANKA
BELGRAD, 10 (Agerpres). — 

După șase runde, ta turneul de 
șah de la Smederevska Paianta 
(Iugoslavia) conduc Cebalo și 
Stean. cu cîte 4 p (Jl>. urmați de 
Jansa, Sveșnlkov — cîte 4 p. Vic
tor Ciociltea, care tn runda a 
e-a a Întrerupt partida cu Des- 
potovlci, se află pe locul 7, cu 
2,5 P CD.

CONCURS ATLETIC 
LA VARȘOVIA

VARȘOVIA, 10 (Agerpres).
In cadrul concursului internați» 
nai do la Varșovia, atleta pol. 
neză Anna Wlodairczyk a stabi 
Ut un nou record național ta 
proba de săritură ta lungime, cu 
performanța de 6,90 m, tar com
patrioata sa Grazyna Rabszty» 
a fost cronometrată ta cursa de 
100 mg eu timpul de 12,73. Alt» 
rezultate : masculin : înălțime — 
Wseoia (Potonla) 2,29 m ; greu
tate — Reichenbach (R.F. Ger
mania) 21,13 m ; prăjină — Slu- 
sarskl (Polonia) 5,85 m ; 1 500 tn 
— Wessinghage CR.F. Germania) 
3:35,93 ; feminin : 200 m — Ire
na Szewinska (Polonia!) 23,44 ț 
disc — Katalin Csoke (Ungaria) 
50,28 m ; greutate — Eva Wllrns 
(R.F. Germania) 13,75 m.

GRUPELE PRELIMINARE PENTRU CE. DE BASCHET (m)
MUNCHEN, 10 (Agerpres). — In 

cadrul unei ședințe a Federației 
internaționale de baschet care a 
avut loc la Bad Kreuznach au 
fost alcătuite cele două grupe 
preliminarii ale campionatului eu
ropean masculin (Challenge Round) 
din Turcia 63—11 mal 1981). E-

chlpa României va juca la Izmir 
alături de formațiile R.F. Ger
mania, Olandei, Bulgariei șl Sue
diei. In grupa de la Istanbul vor 
evolua Grecia, Belgia. Finlanda, 
Turcia șl Ungaria. Turneul final 
va avea loc la sfirșitul lur.ll mal 
1381 In Cehoslovacia.

TELEX • TELEX • ȚELEX • TELEX
A-TLETiSM • Cu prilejul eaffn- 

ploniaiteLcxr Italiei, recordmanul 
mondial Pietro Meminea a ter
minat invingător ta cursa de 
200 m, cu timpul de 20,43. In 
proba de aruncarea eLocanulul, 
Giampaolo Urlando a obținut 
16,72 m, rezultat ce constituie un 
nou record nationaJl.

AUTO • După disputarea a 
erei etape tn „Raliul Scoției* 
conduce pilotul finlandez ELannu 
Mikkola (,,Ford Esdort*4), urmat 
de coechipierul său Ari Vatanen 
șl suedezul Anders KuRang.

BASCHET • Echipa masculină 
Tugoplastika Split, aflată în tur
neu în Australia, a jucat la Mel
bourne cu selecționata țării gaz
dă. Baschet bal i^til australieni au 
obținut victoria cu scont! de 
101—99 (48—50).

CICLISM • Cea de-a 40-a adl- 
Sj a Turului Luxemburgului s-a 

cheiait cu victoria rutierului o- 
landez Beri Oosterbosch, urmat 
de compatriotul său Leo Van 
Vllet — la 3 sec $1 elvețianul 
Daniel Gdsgier — la 25 sec. Ulti
ma etapă a cursei a revenit la 
Sprint francezului Hubert Mathis, 
înregistrat pe distanța de 170 km 
cu timpul de 4h 35:49.

FOTBAE $ într-un meci ntcav 
național amical disputat la tunis» 
selecționata Marocului a tvins 
cu scorul de 1—0 (1—0) tonația 
Tunisiei. Golul a tost tnscs în. 
min. 39 de Idrissi. A „CupaPor- 
tugaliei* a tost cucerită de echi
pa Benfica Lisabona, care în
vins în finală cu scorul d< 1—0 
(1—0) formațila F.C. Porto.

NATATIE • Cu prilej ul anul 
concurs disputat la Tokio, otâ- 
toril japonezi au stabilit tr- noi 
recorduri naționale: Hiros ti Sa
kamoto — 1:56,0 la 200 m ber, 
Noriyoshl Mishina — 59,36 îoo 
m spate, ^1 Chdeko Watan? — 
2,-36,93 în proba feminină ?0« 
m bras.

TENIS O Turneul intern.) mal 
desfășurat în localitatea olleză 
Molenhoek a fost cîștigat «ju
cătorul american Eddie >bs, 
care l-a întrecut în finală c—3, 
6—0 pe polonezul Wojtek iak. 
• La Londra: Tanner — F'Iey 
3—6, 6—1, 9—1; Teacher —ase 
♦—4. 8—4; Peccl — Trogol—7, 
8—3, 8—2; Smith — Patte>—3. 
3—-7, 6—2; McNamee — Jers 
6—2, 6—2.
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