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CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE Șl „CUPA ȚARILOR

LATINE" LA PENTATLON MODERN

DUMITRU SPIRLEA, LIDER AUTORITAR !
Ț Dacă proba de călărie s-a 
desfășurat în două zile, iată 
că miercuri, Campionatele in-

• ternaționale și „Cupa țărilor 
flatine" ne-au oferit situația 
•programării a două probe : di
mineața, la poligonul Tunari —

300 DE FINALISTE Șl IN MARE
ÎNVINGĂTOR

tir fi natație, Dumitru Spirlea 
Foto : L MIHĂICA

Acumulînd puncte" prețioase la 
și-a consolidat poziția de lider

tirul, iar- după-amiază la bazi
nul „Dinamo" — proba da 
înot.

Mai întîi, concurenții s-au 
întrecut în sportul preciziei și 
al stăpînirii de sine, tirul, o 

iprobă de pistol viteză, 4 serii. 
Ja cîte 5 focuri. Trei concurenți 
' au dominat concursul — Du-

rele două serii situația s-a re-' 
petat identic, astfel că Dumi
tru Spirlea înregistrează 198 
p — 1088 p. Conform regula
mentului La punctaj egal con
tează valoarea ultimelor serii, 
astfel că Fazekas, care a tras 
50 p în ultimele două serii, a 
cîștigat proba. Punctaje re-

"la cea de a X-a ediție.
Recenta sesiune anuală de 

comunicări științifice a studen
ților de la I.E.F.S. a constituit 
o dovadă convingătoare a grijii 
cu care este privită munca de 
cercetare. Cum ținea să subli
nieze conf. univ. Aristeia Hriș
că, decanul Facultății de edu
cație fizică și sport. „Sesiunea 
a marcat un succes deosebit in 
procesul insirucliv-formativ al 
studenților noștri. Ea a fost 
totodată un test binevenit îna
intea Conferinței Naționale a 
cercurilor de cercetare științi
fică. anul acesta la a XV-a edi
ție, care va fi găzduită, in 
toamnă, chiar de institutul nos
tru".

Cercetarea științifică a intrat

marcat o reușită deplină
organic in preocupările studen
ților de la I.E.F.S. Există în 
institut mai bine de 20 de 
cercuri care urmăresc. în mod 
special, integrarea in cerceta
re, avind și cîteva repere fun
damentale : de a învăța pe stu- 
denți metodologia 
(corelată cu aceea 
didactice) ; de a 
continuu conținutul 
logia educației
(domeniul de activitate al celor 
mai mulți absolvenți) ; de a 
experimenta o serie de mijloa
ce, metode și forme de organî-

Tiberiu STAMA

cercetării 
a cadrelor 
îmbunătăți 
și metodo- 

fizice școlare

(Continuare tn pag. 2-8)

„l-AM f Ol OSII PE IINHII IN 10C01 TITULARILOR 
Șl AM CÎȘTIGAT «CUPA DE PRIMĂVARĂ»” 
însemnări după finala de handbal masculin de la Tg. Jiu

Mai pregnant decît la edițiile 
anterioare, competiția de hand
bal masculin — pentru echipele 
divizionare A — „Cupa de pri
măvară" și-a demonstrat efi
ciența sporită în direcția pro
movării cu mai mult curaj a 
tinerilor în primele garnituri. 
Și nu doar obligați de împre
jurări (să reținem faptul că în 
întrecere nu au. fost prezenți 
sportivii selecționați în repre
zentativa națională) au accep
tat tehnicienii sâ-și împrospă
teze loturile, ci conștienți că 
numai pe această cale iși pot 
revitaliza echipele și deci și 
handbalul românesc în ansam
blul lui. Dacă pentru C.S.M. 
Borzești și Dinamo Brașov ne
voia de folosire a tinerilor mai 
puțin experimentați în meciu

rile din „Cupa de primăvară" 
nu a fost acută, pentru majo
ritatea celorlalte formații cu 
numeroși titulari în echipa na
țională — Steaua, Dinamo. H.C. 
Minaur Baia Mare. Politehnica 
Timișoara, Știința Bacău — ne
cesitatea a fost imperioasă.

După cum se știe, în finala 
competiției s-au întîlnit Dina
mo București și H.C. Minaur 
Baia Mare. Meciul a fost de 
un ridicat nivel tehnic, specta
torii fiind cu atît mai plăcut 
impresionați de calitatea jocu
lui cu cit pe teren se aflau 
multe nume de jucători debu
tanți sau cvasi-debutanți. Repu
tatul tehnician al dinamoviști- 
lor bucureșteni. antrenorul e- 
merit Oprea Vlase, a demon
strat ia mod practic, în timpul

marcabile, de nivel interna
țional au obținut Tibor Ke- 
reny (Ungaria), Didiere Bou- 
be (Franța), Visile Nemețeanu, 
(România) și Deny Arpad (Un
garia), toți cu 
19M p.

în ultima grupă, 
form regulamentului 
șurare a probei de 
chis pe cei mai bine 
In clasamentul general indivi
dual, au evoluat și Cezar Ră- 
ducanu. și Ștefan Cazma, am
bii compooenți ai lotului nos
tru olimpic. Cezar Răducanu 
(190 p) a avut serii contradic-

Constantin MACOVEI

196

care, con- 
de desfâ- 
tir. a in- 

tuați

(Coa.'htsarc In pao. 3 4-a)

A fost ediția a patra. Dacă 
ne vom întoarce in timp, vom 
afla că actuala competiție 
sportivă de masă din județul 
Prahova, înscrisă sub generi
cul „Daciadei“, continuă (irul 
celor patru ediții ale Sparta- 
chiadei fetelor prahovene ți 
că reușita „ediției 1930“, ale 
cărei finale au avut loc sim- 
băti ți duminici la Mizil, în
cununează o importantă com
petiție care, de acum, are tra
diții ți se bucură de un larg 
ecou printre tubitoarele spor
tului. Sîmbăti ți duminică 
și-au trimis reprezentante la 
Mizil — adică pe cele mai bu
ne dintre cele 10000 de parti
cipante la fazele pe asociații 
— sportivele din Ploiești, Cim
pina, Vălenii de Munte, Ur
lați, Filipeștii de Pădure, că
rora li s-au adăugat fetele din 
Mizil. Au fost aproape 300 de 
sportive, intre 14 ți 30 de ani, 
fără clasificare sportivă — e- 
leve, muncitoare sau din per
sonal TESA — reunite pe sta
dion, pe terenurile de hand
bal sau volei, la Casa de cul
turi, de aceeași frumoasă ți 
statornică pasiune — sportul. 
S-au întrecut fetele prahovene 
la atletism, handbal, volei, te
nis de masă și de cimp, la șah. 
Firește, cele mai bune dintre 
ele au urcat pe podiumul de 
premiere ți au fost răsplătite 
cu aplauzele generoase 
spectatorilor din Mizil și

- SPORTUL
colegelor de întrecere. Iată 
laureatele finalelor: la atle
tism : 100 m — Mariana 
ghici (Urlați) 14,2 ; 200 m : 
driana Ungureanu (Cimpina) 
29,8; 400 m : Ana Stănică (Plo
iești) 60,02 ; 800 m_: Daniela
Pîrvan (Ploiești) 2:39,7; greu
tate : Tatiana Ghiță (Mizil) 
10,81 m ; handbal: Știința Vă
lenii de Munte ; volei: Electro
motor Cimpina; tenis de ma
să : Cristina Lica (Vălenii de 
Munte) ; tenis de cimp : Mag
dalena Staicu (Urlați) , , ’ * 
Rodica Tudose (Ploiești).

Acestea sînt 
dar se cuvin

Dră- 
A-

(Urlați) ; șah :

ciștigătoarele, 
evidențieri ji 

pentru handbalistele din Fili- 
peștii de Pădure sau voleiba
listele din Măneciu, merituoase 
finaliste, precum ți pentru al
te tinere care, eu fețele radiind 
de bucurie, primeau pe podiu
mul de premiere frumoase 
cupe, diplome sau materiate 
sportive cu care Consiliul ju
dețean al sindicatelor și Comi
tetul județean al V.T.C. le-au 
răsplătit pe cele mai bune. în
vinsele au recunoscut meritele 
învingătoarelor. le-au strins 
mina ți le-au îmbrățișat, sim
bol al prieteniei care s-a legat 
intre ele pe terenul de sport. 
Au fost și lacrimi. lacrimile

O importantă competiție
preolimpică a atleȚilor

DE VINERI P1NA DUMINICA, IÂ SOFIA 
A 39-a EDIȚIE A JOCURILOR BALCANICE

SOFIA. 11 (prin telefon). De 
vineri pînă duminică, stadionul 
Vasil Levski din capitala Bul
gariei, una din gazdele tradi
ționale ale Balcaniadelor atle
tice, îi va primi pe cei mai 
buni atteți și atlete din Bul
garia, Grecia, Iugoslavia. Ro
mânia Și Turcia, veniți să se 
întreacă în cadrul uneia din 
cele mai vechi și mai încăr
cate de simboluri competiții 
sportive regionale. Anul trecut, 
la Atena, Balcaniada atleților 
și-a serbat jubileul de jumă
tate die secol de existență. A- 
cum, Sofia găzduiește ediția 
cu numărul 39, o ediție deo
sebit de importantă, pentru că 
este despărțită cu numai cinci 
săptămîni de startul Jocurilor 
Olimpice de la Moscova.

„Cartierul general" al Jocu
rilor este Park Hotel Moskva, 
de lingă parcul Bobota. unde 
vor locui toate echipele oaspe
te, și unde a funcționat cen
trul de presă la Jocurile Mon
diale Universitare din 1977. O 
parte a delegației române a 
sosit marți dimineața la Sofia 
și în aceeași zi atleții noștri 
au făcut două antrenamente 
de acomodare pe stadionul Va
sil Levski. Cu acest prilej ei 
s-au întîlnit cu cîtiva dintre 
atleții bulgari, vechi adversari 
și, totodată, prieteni — Niko- 
lma Stereva, Vesela Iaținska. 
Liliana Panaiotova. Fetar Pe
trov etc.

La această a 39-a ediție a 
Jocurilor Balcanice, atletismul

nostru este reprezentat de un 
lot in general tînăr, care cu
prinde numeroși debutanți la 
J.B., printre care și șase ju
niori. Printre cei care vor lua 
pentru prima oară startul în 
tradiționala întrecere se numă
ră Nicoleta Lia, Lucia Nego- 
van, Cristina Cojocarii. Cristi
na Dobrînoiu, Vali lonescu. 
Maria Badea, Aurel Aștilean, 
Gydrgy Marko, Ion Oltean etc. 
Alături de ei, cîțiva „veterani" 
ai Balcaniadei, cum sînt Cor-

Romeo VILARA

(Continuare în pag. 2—3)

Constantin ALEXE

(Continuare in pag. a 4-a)

Nicolae Bîndar, recordmanul 
național la aruncarea ‘ cioca

nului

r
Pe marginea turneului de polo din Capitală

AVEM JUCĂTORI TINERI VALOROȘI 
CiND VOM ALCĂTUI

— __________ v v -

V

0 ECHIPA REDUTABILĂ DE JUNIORI?
Evoluțiile celor două selec

ționate de Juniori în turneul 
internațional de polo încheiat 
recent în Capitală au o sem
nificație aparte. Lăsînd la o 
parte faptul că pentru prima 
oară, într-o întrecere de ase-

Echipa învingătoare. Dinamo București (rîndul de jos, de la stingă 
la dreapta): L. Tase. P. Matei, L VeUcu, C. lonescu. V. Marchidan, 
V. Oprea; tn spate : M. Ștef. M. Bedivan, E. Andreescu. Oprea 
Vlase — antrenor, M. Redi — antrenor, I. Beclcherl, Gh. Dogărescu 
fi T. Becea

jocurilor, că, în lipsa titulari
lor, așa-zisele rezerve se pot 
achita cu brio de sarcini. Ală
turi de Ion Tase și Mircea 
Ștef, handbaliștii tineri E. An

dreescu, Gh. Dogărescu, T. Be
cea au apărat cu pricepere 
culorile clubului, contribuind

(Continuare In pag. 2-J)

menea anvergură — au fost 
prezente reprezentativele Bul
gariei și Cehoslovaciei, clasa
te înaintea echipei române la 
ultimul campionat european, 
Și cea a Olandei, gazdă a com
petiției continentale din acest
an —, cele două formații ali
niate au terminat neînvinse în 
fața oaspeților, ceea ce repre
zintă în sine un ciștig însem
nat, trebuie să subliniem din 
capul locului că POLO-ul RO
MANESC DISPUNE REAL
MENTE DE TINERE ELE
MENTE TALENTATE.

Din lotul lărgit pe care an
trenorii Caro! Corcec (coordo
nator), Nicolae Arsene și 
Gheorghe Zamfirescu îl pre
gătesc pentru C.E. din luna 
august s-au putut forma — 
pentru acest turneu — două 
echipe de valori aproximativ 
egale. Majoritatea jucătorilor 
pe care i-am urmărit, destul 
de bine pregătiți din punct de 
vedere fizic, au probat eviden
te calități pentru a ajunge po- 
loiști de valoare. Ne referim 
la portarii Sorin Diaconu și 
Bogdan Crețu (chiar dacă a- 
cesta din urmă a fost mai pu
țin inspirat La acest turneu),

Adrian VASILIU

(Continuare In pag a 4-a)
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ȘTEFAN RUSU
• Un vis frumos și cele trei medalii olimpice 

de aur • Așa gindim toți componenții lotului ® 
Facem totul pentru realizarea unui bilanț care să 
ne bucure pe fiecare în parte, dar care, înainte 
de toate, să onoreze ECHIPA I

In rugbyul nostru juvenil

SPERANȚE? NUMEROASE!
E VREMEA CONFIRMĂRII! Două echipe

ale căror 
la loc de 
de aur a 
pentru tot

„In fiecare din aceste pu
ține zile care au mai rămas 
pină la deschiderea Jocu
rilor Olimpice de la Mos
cova mă gindesc, cu multe 
speranțe, la împlinirea unui 
vis pe care, cu ani in ur
mă, și l-au văzut înfăptuit 
Dumitru Pirvulescu, Gheor- 
ghe Berceanu și Nicolae 
Martinescu, acești mari 
campioni români 
nume sint scrise 
frunte in cartea 
sportului nostru, 
ceea ce ei au realizat, dar 
mai ales pentru titlurile o- 
limpice cucerite la Roma fi 
la Miinchen. Centura conti
nentală pe care am ciști- 
gat-o anul acesta la Prie- 
vidza m-a ajutat să-mi re
capăt încrederea in forțele 
proprii și m-a ambiționat, 
cum este greu de spus în 
cîteva cuvinte, in pregăti
rile pe care le fac, împreu
nă cu colegii mei din lotul 
de greco-romane, pentru o 
comportare fi rezultate cit 
mai bune, pe măsura aștep
tărilor.

Așa gindesc. desigur, și 
Constantin Alexandru sau 
Ion Draica, așa gindesc toți 
ceilalți titulari sau, deocam
dată, candidați la cele 10 
locuri din echipa reprezen
tativă a țării noastre pentru 
întrecerile olimpice de lup
te greco-romane.

Am avut și avem toate 
condițiile pentru o pregătire 
superioară, asigurată de 
specialiști recunoscuți in în
treaga lume pentru pricepe
rea și competența lor. La 
rîndul nostru, facem totul 
pentru a putea realiza la 
Moscova un bilanț care să

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ - ACȚIUNE PRIORITARA
(Urmare din pag I)

practicării exercițiilor 
către populația acti- 
acesta, sectoarele in- 
au fost cele din me-

zare a 
fizice de 
vă (anul 
vestigate _ ___ _____________
talurgie și textile); de a pregăti 
copiii și juniorii pentru activi
tatea sportivă de performanță 
(o parte dintre actualii studenți 
devenind antrenori).

în anul de invățămlnt 1979 
1980, în cadrul cercurilor de 
cercetare științifică (organizate 
pe ramuri de sport și pe disci
pline de studiu), au fost pre
zentate mai bine de 30 de co
municări. autori fiind cu pre
cădere studenți din anii II și 
III. Cont univ. Virgil Teodo- 
rescu, care răspunde din par
tea Consiliului profesoral de 
activitatea cercurilor de cerce
tare științifică, ținea să remar
ce că „in raport cu anii pre
cedenta valoarea comunicărilor 
elaborate a fost net mai ridi
cată. Mi-aș îngădui să scot in 
relief cîteva dintre aceste co
municări : „Efectele psihice ale 
oboselii și particularitățile re-

Însemnări după finala de handbal masculin
(Urmare din pag. 1) 

impreună cu Întreaga echipă 
la cucerirea trofeului. în a- 
ceastă ordine de idei, antreno
rul dinamovist ne spunea: 
„Este greșit și dăunător să se 
creadă că dacă dintr-o echipă 
lipsesc titularii de drept, orice 
participare la competiții este 
ratată. Sigur, condiția principa
lă este ca tehnicienii echipelor 
să acorde în pregăiire aceeași 
atenție atît consacraților, cit și 
celor care se pregătesc să de
vină... consacrați. Numai in 
întreceri de nivel ridicat — 
cum a fost și „Cupa de primă
vară" — tinerii se pot forma și 
pot acumula experiență. Fără 
a minimaliza valoarea jucători
lor din formația de bază, afirm 
că Dinamo București se putea 
înscrie în orice competiție cu 
lotul pe care I-a prezentat Ia 
„Cupa de primăvară". Aceasta 
pentru că toți jucătorii sînt ast
fel pregătiți, incit în orice mo
ment unul poate lua locul ce
luilalt". Sîntem de aceeași pă
rere, și nu numai noi. Se știe 
că din' lotul celeilalte finaliste, 
H.C. Minaur Baia Mare, frații 

ne dea marea bucurie a da
toriei împlinite. Cum spu
neam, trei luptători români 
dețin medaliile de aur care 
se decern învingătorilor la 
Olimpiade. Sperăm ca după 
întrecerile de la Moscova, 
numărul lor să fie mai ma
re. Și, mărturisesc, ar fi 
pentru mine o fericire de 
nedescris să mă număr 
printre laureați. Dar, nu 
numai la un posibil succes 
personal — aricit de mare 
ar fi el — ne gindtm acum. 
Dorința noastră este, înain
te de toate, ca ECHIPA să 
colecționeze cit mai multe 
medalii — de aur, argint fi 

facerii, după efort*  (Dorin Feș- 
teu. anul IU) ; -Modificarea 
capacității de efort aerob la 
juniori prin mijloace specifice 
schiului* 4 (Denisa Kempf, anul 
III) ; „Pregătirea specială pen
tru concurs a atletelor noas
tre fruntașe la semifond" (Geta 
Macovei, anul III). Sint lucrări 
de excepție, care atestă modul 
responsabil in care autorii au 
abordat munca de cercetare".

Sesiunea anuală de comuni
cări științifice de la LE.F.S. a 
evidențiat. însă, și alte lucrări 
care s-au bucurat de o frumoa
să apreciere (-Rolul 
meniului mental in 
motrîeă- — Maria 
anul III : „Dinamica 
calităților motrice 
virste, criteria 
in elaborarea noului sistem de 
apreciere și selecție*  — Dorin 
Cișmaș, anul III ; „Corelația 
dintre virsta cronologică, cea 
biologică și motricitatea elevi
lor" — Horațiu Droc. anul III, 
Pândele Ghinescu. anul II etc.).

Asociația studenților comu
niști din institut (prin totalita-

antrena- 
invățarea 
Opriscan 
cvolntiei

La diferite 
fundamentai

Măricel și Nicolae Voinea. Mi
hai Mmoniuc — ca să ne 
oprim aici cu exemplele — sint 
angrenați in lotul reprezenta
tiv. Fără ei in formația de du
minică de la Tg. Jiu, băimăre- 
nii au evoluat excelent In mod 
sigur fără să C discutat intre 
ei această problemă, conducă
torul formației Minaur, Viorel 
Ma ier, a exprimat o opinie si
milară cu a lui Oprea VLase: 
-Nu se poate supraviețui în 
Divizia A fără o masă de ju
cători aproximativ la nivelul 
celor care sint considerați de 
bază. Folosindu-i în „Cupa de 
primăvară" pe Liviu Jianu, 
Gheorghe Miclăuș, Viorel Iacob, 
Valentin Cristea, Atila Hal- 
magyi — toți crescuți în pepi
niera de la Minaur —, am reu
șit, după cum se vede, să a- 
jungem în finală. Este sigur că 
am fi jucat și mai bine cu ju
cătorii consacrați, dar a fo?t o 
experiență utilă...".

Iată, deci, confirmată nu 
numai de valoarea jocurilor, ci 
și de faptele antrenorilor, uti
litatea unei competiții care s-a 
ridicat aproape de nivelul 
„Cupei României". (I. GV.)

bronz multe
puncte, astfel incit luptele 
greco-romane si contribuie, 
mai mult ca aricind, la bi
lanțul olimpic general al 
delegației României la cea 
de a XXII-a ediție a Jocu
rilor Olimpice".

tea activului ei) a sprijinit ne
mijlocit munca de cercetare ști
ințifică, nu numai in organiza
rea sesiunii, ci pornind de la 
activitatea cercurilor, elabora
rea temelor, asigurarea docu
mentării. a deplasării studenți
lor in diferite zone ale țării 
pentru recoltarea unor date și 
verificarea unor mijloace de 
investigație preconizate. Este 
de relevat și modul în care ca
drele didactice din institut re
partizate pe secțiuni au înțeles 
să îndrume studenții astfel ca 
lucrările elaborate să depășeas
că, prin conținut și ținută, tot 
ce s-a realizai pină acum ; ma
joritatea comunicărilor vor fi 
prezentate și la Conferința Na
țională a cercurilor de cerceta
re științifică. Merite deosebite 
revin prof. univ. Gh. Ghișoiu 
Si conf. univ. Tiberiu Ardelea- 
nu (secțiunea de educație fizi
că școlară), prof. univ. dr. 
Miron Georgescu șl conf. univ. 
Titus Tatu (secțiunea sportului 
de performanță). Și un ultim 
aspect : cele mai bune comu
nicări prezentate la sesiune vor 
deveni lucrări de diplomă.

Evident, merite pentru suc
cesul ediției jubiliare a sesiunii 
anuale de cercetare științifică a 
studenților de la I.E.F.S. revin 
și conducerii institutului.

LICEUL DE MATEMATTCĂ-FIZICA 
„NICOLAE BALCESCU" CRAIOVA 
CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR DE ATLETISM

ANUNȚ»
Pentru anul școlar 1980/1981 selecționează, din întreaga țară, 

elevi cu aptitudini pentru sportul de mare performanță, 
atletism (elevi care vor fi școlarizați în clasele de gimnaziu 
și liceu cu profil de matematică-fizică- și mecanici).

înscrierile pentru clasele V—IX se fac în perioada 16—19 iunie 
1980, la secretariatul liceului.

Probele de aptitudini vor avea loc în perioada 23—24 Iunie 
1980.

Pentru clasa a Xl-a, înscrierile se fac în perioada 30 iunie— 
2 iulie a.c. iar probele de aptitudini au loc între 3—4 iulie a.c. 
Cei admiși vor susține concursul de admitere pentru treapta 
a II-a de liceu în perioada 9—14 iulie 1980.

A-ctele necesare la înscriere:
O Pentru clasele V—VIII: adeverință medicală, eliberată de 

dispensarul teritorial, care va cuprinde rezultatul probelor he
patice și cardiovasculare.

@ Pentru clasele IX și XI: fișă tip de înscriere; fișă medi
cală tip elev-student; avizul epidemiologie, dovadă vaccinare- 
revaccinare tip M.S. 50; probele hepatice și cardiovasculare.

Celor admiși li se asigură cazare și masă, iar elevii de liceu 
pot beneficia de bursă, conform normelor legale.

Relații suplimentare se primesc zilnic, între orele 7—15, la 
secretariatul liceului „Nicolae Bălcescu", str. Ion Maiorescu 
nr. 6, Craiova, sau la telefon 1.25.10.

Abia înscris pe harta rugby
ulul românesc de elită. Aradul 
a avut șansa de a i se încredința 
găzduirea unei competiții majore
— turneul finali al campionatului 
de juniori. Iar federația de spe
cialitate, fidelă ideii de a-i duce 
pe fruntașii rugbyuilui Juvenil 
mereu in alt centru, a fost in
spirată, organizatorii tinind cu 
tot dinadinsul (și reușind !) să 
fie la înălțime.

Intr-uzi cadru, prin urmare, 
ideai, pe un teren cu drenaj ex
celent, înmuiat insă — din pă
cate — de cîteva „ruperi de 
nori", cele 16 partide jucate pe 
malul Mureșului ne-au dat, la 
propriu și la figurat, suficiente 
speranțe. Cel puțin două meciuri 
(C.S.S. Viitorul Cluj-Napoca — 
R.C. Grivița Roșie și C.S.S. Loco
motiva București — R.C. Grivița 
Roșie) merită să servească drept 
pildă chiar divizionarelor de 
frunte, intr-aitit de remarcabilă a 
fost angajarea respectivelor echi
pe. Din mai bine de 150 de ti
neri văzuțl la Arad, majoritatea 
mai au un an (sau chiar doi) 
de juniorat, deci vreme destulă 
de a urca încă pe scana valori
lor. Astfel, dacă pongracz, Mo- 
raru, Cantoneru, Benguș, Colibă, 
Stoica, D. Georgescu, David (a- 
cesta din urmă considerat cvasi
unanim în cel mat bun „trio" al 
turneului, alături de Cuman și 
Șugar), Camară (Intr-un progres 
deosebit) trec pragul spre seziio- 
rat, numeroși alțl jucători de vii
tor promit alcătuirea unei bune 
reprezentative de juniori. El se 
numesc L. Constantin, Rațiu, 
Dinescu, Hodorcă, Blaga, Minei, 
Bâjenaru, Leonte, Man, Frăsinea- 
nu, Florescu, Ttiiuță, Gontineac
— plus aonintzțil Șugar si Coman. 
ca să dăm numai cîteva exem
ple.

Cu totul aparte stă, la acest 
capitol, Viitorul (coincidență!), 
oare va avea șl la anul aproape 
aceeași garnitură, după cum se 
cuvin subliniate eforturile C.S.Ș. i

(Urmare din pag. 1)

„FESTIVALUL SPORTULUI FEMININ

de pildă, 
a Liceu- 
din Fili- 
de hand- 
finala cu 

este o 
ți ea va

Margaretei Bănică, 
eleva clasei a Xll-a 
lui industrial miner 
pești, pivotul echipei 
bai, care a pierdut 
6—7. Dar Margareta 
handbalistă talentată . 
păți din toamnă spre sportul 
de performanți, la divizionara 
B Vulturul Ploiești. La festivi
tatea de încheiere am reținut 
cuvintele tovarășului Gh. Io- 
nescu, secretar adjunct al Co
mitetului orășenesc Mizil al 
P.C.R. : „Unele dintre partici
pante sint fericite că au tiști- 
gat, altele sint afectate de ln- 
frîngerile din Intilnirile finale. 
Așa e sportul. Dar toți, inclu
siv noi, cei de pe margine, să 
ne bucurăm de marele eiștig 
pe care tinerețea, sportul, miș
carea L-au avut prin participa
rea voastră entuziastă*.  Iată 
glodurile cu care, nădăjduim, 
toate fetele t-au înapoiat la 
casele lor. Și elevele Daniela 
Dumitrescu, Ana Stănică sau 
Mariana Drăghici, ți contabila 
din Călugăreni, Tatiana Ghiță, 
ți Cătălina Goran ți Elena Pe
tre, prima muncitor elecro- 
mecanic, a doua strungăriță, la 
I.R.U.E. Cîmpina.

Se cuvin cîteva 
privind organizarea, 
Mizil (vicepreședinte, 
Piroșca), cu sprijinul 
locale de partid ți de stat, al 
întreprinderilor ți școlilor din 
oraș, a asigurat un cadru săr
bătoresc întrecerilor, printr-o 
excelentă popularizare și orga
nizare. Trebuie să adăugăm cu
vinte de laudă conducerii Șco
lii generale nr. 1, pe ale cărei 
frumoase terenuri au avut loc 
întrecerile de handbal ți volei.

mențiuni 
COEFS

Mihai 
organelor

(VlT

Constanța și Triumf București 
pentru construirea, în timp, a u- 
nor loturi valoroase. Deși — sâ 
recunoaștem — cea mai eficace 
metodă rămtoe to>t aceea a Clu
bului sportiv școlar Locomotiva 
București.

S-a demonstrat, o dată mai 
mult, pe Mureș, că Vasile Con
stantin, Nicolae Vizitiu, Alexan
dru Pop, Octavian Chlhaia, Pavel 
Vizitiu, Emil Crișan, Traian Doi- 
ciu, Cristache Mitrea, Ștefan 
Szverczak constituie grupul veri
tabil al descoperitorilor si făuri
torilor de jucători pentru rugbyu) 
nostru. Sigur, mai e Mariana Lu
ces cu, mal sînt alțl cîțiva, ' 
cei de mai sus domină de ani 
și ani, cu echipele formate 
el, lumea juvenilă a balonului 
oval. Un caz de excepție — 
lașul, prezent cu două echipe, și 
încă nu oarecare, făcîndu-i pe 
multi să se întrebe ce s-ar fi 
întâmplat (în sens pozitiv) dacă 
moldovenii ar fi alcătuit o singu
ră șl, implicit, excelentă for
mație !

Răminem astfel cu speranța li
nul apropiat reviriment pe plan 
internațional al rugbyulul nostru 
juvenil, care — prin campiona 
sa, Locomotiva București, dar nu 
numai prin ea — se poate în
trece oricind cu orice echipă de 
club, de oriunde. Este vremea 
s-o facă, după ani de așteptare, 
și la nivel reprezentativ !

Geo RAEJCHI
• Mâine, pe stadionul Giulești 

(ora 17,30) va avea loc un meci 
festiv sub titulatura „Sărbătoa
rea rugbyulul junior44, în care e- 
chipa campioană a anului 1980, 
C.S.Ș. - _ - — •
selecționată alcătuită i 
jucători ai echipei, azi 
în cadrul unor formații 
nare, cum ar H: Dims, 
Bezușcu (Steaua), Rădod, 
cfie. Țuică (Grivița Ro^le), Niță. 
N ăst ase. Ivan (Rapid) etc.

de

Locomotiva, va întâlni o 
‘ ......... din foști

l activînd 
divizio-
Lungu, 
Iorda-

In
Turneul de 

movare in Dr 
care au luat 
clasate in cel 
viziel secunde, 
surpriză : revi 
scena elitei ir 
nici chiar cei 
tre giuleșteni 
Fiindcă, mtr-« 
Galați, neinvii 
tea pretenții 
ioc în rândul 
lait loc șan» 
păreau a fi c 
mâții cu vele 
A.S.U. Oradea 
sau LC.I.M. 
echipa din G 
cunoscutul t& 
proi. ion Șoac 
caicul, alături 
gălățenl, împr 
activat, dealtf- 
viziel secunde.

Firește, se c 
mai întâi la < 
lui : C.S.U. ( 
ca și surprint 
promovare, re 
nă, unde cu 
a jucat un roi 
diata vecinăt; 
lor, atunci cîi 
tualultti secun 
oooif. univ. j 
in sextoffii d 
talia lui iuli'i 
Vasile, Georgri 
Udișteanu, Mi 
dru Păcurarul 
etc. Acum, du 
s-aji succedat 
loroese, urd 
urcușuri între 
liștii gălățeni 
un lot bun, 
stabili ferm î| 
lot tânăr, în I 
lorică, conții 
mente de z>er 
lelui nostru :

Să-i amintim pentru aportul 
lor și pe profesorii de educație 
fizică Gh. Neagu (Ploiești), J. 
Dinu (Cimpina), O. Velicu 
(Ploiești), soții Victor și Sil
via Gidiuță (Mizil), Doina Cer- 
viș (Ploiești), pe I. Gorun, pro
fesorul de geografie din Vă
leni, pe Al. Răducu și M. An
tonescu, vechi propagandiști fi 
susținători ai voleiului praho
vean, prezenți la Mizil ca ar
bitru „Festivalul sportului fe
minin" din județul Prahova — 
desfășurat sub egida „Dacia- 
dei" — a constituit o reușită 
deplină. Cu atit mai mari au 
fost regretele că la aceste fi
nale, NIMENI DIN CONDU
CEREA C.J.E.F.S. Prahova 
n-a fost prezent !7 Poate la 
ediția următoare...

La revenire: 
movarea in 
balist...

CAMPIONATE
12 ECHIPE DE JUNIORI SE INTR 

TITLURILE DE CAMPIOANE LA
Vineri și sîmbătâ, cele mai 

bune 12 echipe de juniori la po
pice, fete și băieți, se reunesc la 
Mangalia-Nord pentru disputarea 
titlurilor de campioane ale țării.
S-au calificat pentru finală 

Voința București — actuala cam
pioană, Rapid București, Voința 
Galați, Electroniureș Tg. Mureș, 
U.T. Arad șl Textila Timișoara 
— la fete. Aurul Baia Mare, 
Voința Tg. Mureș, Victoria Guban 
Timișoara, Gloria București, Elec- 
tromureș Tg, Mureș și Olimpia 
București — la băieți. Campioa
na - țării. C.F.R. Constanta, nu 
va participa la finală, deoarece 
nu s-a calificat. Fiecare finalis
tă va susține două jocuri (pere
chile se stabilesc prin tragere la 
sorți), iar titlurile vor fi atrlbui-

JOCURI ANIMATE 
OINĂ AL

Faza municipală București a 
campionatului național de cină 
s-a consumat la sfârșitul săptă
mânii trecute pe Stadionul tinere
tului. Dintre cele opt echipe par
ticipante, Combinatul poligrafic 
București (antrenor Iile Dacău) 
s-a dovedit cea mai bine pre
gătită ; aceleași bune aprecieri 
pot fi făcute și la adresa echi
pelor Dinamo București, Dinamo 
Băneasa și Universitatea, care, 
așa cum spunea neobositul spri
jinitor al oiniei Al. Rafailescu, 
„au demonstrat fiecare o concep
ție proprie de joc, fumizînd dis-

PRIMA ETAPĂ DE CĂLI FiCARE IN 
DE RADIOGONIOMETRI

te echipelor 
ximum de 
mal man.

In camplol 
pentru Divid 
și 22 iunie I 
etapă a d 
care s-au ca 
feminine și I 
Jocurile vd 
regulamentul 
Printre corni 
ză promovai 
află ști fostei 
DermĂriid 
Giurgiu, vl 
fete, Gaz rd 
utilaj Odorn 
rești, Unio I 
Iul Roman I

ÎN CAM 
CAPITALE 

pute animatei 
co-tactice bil 
diate anteriq 
cit și pentrl 

Se cuvine I 
le mai „tind 
Dinamo Băni 
troceni, cărei 
In lima seri 
zonă a ca ml 
Clasamentul: 1 
mo Buc.; 3.1 
U niversitateal 
cent; 6. DinJ 
tnofar; 8. II 
VESA). ]

In pădurea Hidlșelul de Jos, din 
apropierea Băilor Felix — Ora
dea a avut loc timp de 3 zile 
prima etapă (de calificare) a 
campionatului republican de ra- 
diogonlometrie pentru amatori 
(„vînătoare de vulpi“). Ploile că
zute în ultimele zile și chiar in 
timpul concursului au îngreunat 
terenul — și așa destul de acci
dentat, cu vegetație bogată și cu 
multe denivelări —, supurJnd la 
adevărate teste de rezistență fi
zică și pregătire tehnică pe cei

130 de concl 
Județe și dil 
rești. In uni 
două probe I 
MHz —. pel 
compelițlojr-d 
sportivi {dliJ 
Cei care nul 
în această el 
tivii din judi 
ticipat vor I 
se recalifice! 
pâ (tot de I 
natului, cărei



V»

9
MULȚUMITĂ DE SINE;

9

9 CU GlNDUL REFACERII
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jrima scenă a 
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a prilejuit o mare 
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nu mai sperau, 
evăr, dacă C.S.U. 
â în turneu, eml- 
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iți și ambiții ca
Dinamo Brăila 

rașov. Și totuși, 
nt, pregătită de 
ar de voleibaliști 
a contrazis orice 

lu-se studenților 
mă cu oare au șl 

în seria I a dl-

voleiului masculin
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'ine să ne ref erim 
tlgătoarea baraju- 
lați, echipă care, 
xxsrea-1 colegă de 
ne pe prim a soe- 
țiva ani în urmă 
le seamă, în îme- 
s a protagoinlste- 

sub bagheta ac- 
al totului olimpic, 
rin Balalș, avea 
ba2?ă jucători de 
Szăcs, Petrișor 

Kramer, Gabriel 
us Iorga, AJexan- 
Constantin Sterea 
1 o epocă în care 
ouă generații va
tă de coborlri și 
A gl B, voleiba- 
spun din nou de 
i șanse de a se 

Un 
va- 
ele- 
vo- 

(22

1 eșalon.
Creștere 
cîteva 
pentru
Sîrbu

! Zahar eseu

(20 ; 1,94), Ion Dobroschi
1.86) , Eugen Cojocaru (20 ;
— componenți ai lotului natio
nal de tineret, Adrian Pustiu (22; 
1,90), Ion Căescu (24; 1,92), ală- 
tuiri de sportivi aipți pentru exi
gențele Diviziei A, cum sînt Toa- 
der Feodorov (26 ; 1,87), Marius 
Tig (24 ; 1,88), Octavian Rădules- 
cu (21 ; 1,84), Ștefan Pal (26; 
1,78), Florin Modiga (21 ; 1,81), 
Sever Osman (21 ; 1,84) șl de Ju- 
nâotrii cu dublă legitimare (de la 
C.S.Ș. GaLați) Mircea Mocan u 
(19 ; 1,90) și Dan Manolache 
(19 ; 1,92) . Actualul antrenor al 
echipei, asist, univ. Victor Forțu, 
ne mărturisea că băieții săi l-au 
oferit la baraj mai multe motive 
de satisfacție : cîștigarea deta
șată a locului în A, deplină co
rectitudine în jocuri, atitudine de 
înaltă cinste si sportivitate în ul
tima zi a competiției, cînd jocul 
rezultatelor putea să „ajute" pe 
oricare din celelalte 4 aspirante 
ha promovare, practicarea unui 
volei modem, oombinativ, rapid, 
conform liniei impuse de fede
rație și apreciat da atare de an
trenorul federal Vasile Pavel.

Rapidul nu vizează deocamdată 
reîntoarcerea la ceea ce a fost 
ctodva. Lotul actual nu-i poate 
permite asemenea obiective, dar 
antrenorul I. Șoacă va căuta să 
întărească rîndurile echipei atît 
cu jucători experimentați, cît si 
cu tineri din pepinierele sale 
(îndeosebi Liceul 12 C.F.R.). pen
tru a construi în perspectivă o 
echipă autentică de „A“. La ora 
actuală se bizuie pe : Dan I oh es
eu (27 ; 2,00), Mihai Popescu (23; 
1.85), Victor Cătălin (31; 1,91). 
Doru .Ciucă (21; 1,85), Bogdan 
Calița (21; 1.90), Daniel Vâlcu 
(21; 1.87), Gheorghe Maci 
1.85), Daniel Postolache
1.87) . Valeriu Nicolae (21; 
șl Marian Ivan (19; 1,80).

Aurelian BREBEANU

I

Din problemele campionatului

ANUL FOTBALULUI STUDENȚESC
CUM SE JOACA IN DIVIZIA A? 

0 ÎNTREBARE UITATĂ
Anul competițtonal 1379—80 a 

fost anul fotbalului studen
țesc ! De oe 7 Pentru că echi
pele studențești din trei mari 
centre universitare ale țării 
au cucerit atît titlurile princi
palelor competiții interne, cît 
și o importantă întrecere In
ternațională cu rezonanță bal
canică ; în sflrșit, reprezentan
ta unul al patrulea centru uni
versitar numără în rîndurile 
el golgeterul național I Așadar, 
ceea ce nu au reușit cluburile 
noastre socotite mari sau re
prezentative (cum vreți să le 
spuneți) au realizat aceste mal 
mici cluburi studențești 
oare și-au dat mina, 
parte, preocuparea 
pentru o pregătire 
tehnică, tactică și 
fizică cit mal bună, 
iar pe de alta do
rința de afirmare, de 
depășire a unor limite, 
numerăm:

1) Campioană a României*  
UNIVERSITATEA CRAIOVA;

2) Cîștigătoare a „Cupei Ro
mâniei": POLITEHNICA TI
MIȘOARA;

3) Cîștigătoare a „Cupei bal
canice" (intercluburi); SPOR
TUL STUDENȚESC BUCU
REȘTI;

4) Golgeter național de
goluri înscrise): CIMPEANU
n („U“ duj-Napoca).

iată cele PATRU MARI 
REUȘITE ALE SOCCERULUI 
ESTUDIANTIN din țara noas
tră, reușite pentru care adre
săm victorioșilor un călduros 
BRAVO, împreună cu urarea 
„BIS“ și cu urarea autndepă- 
șiril Valorii demonstrate de 
ele in acest campionat.

Victoriile cluburilor studen
țești reprezintă, totodată, vic
torii asupra lor înșile, asupra 
condiției fotbalului universi
tar, pe Demerit considerat de 
unii drept un fotbal doar al 
diletanțitor, doar al elanului...

In ar.ul competițional înche
iat, antrenorii lotului repre
zentativ A au folosit în ulti
mele 10 partide internaționale 
nu mai puțin de 13 jucători de 
la cele trei laureate (B de la

”5 —
Universitatea Craiova 
cleanu, Crișan, Tilihoi, Ștefă- 
nescu, Bălăci, Cîrțu, Cămătaru, 
Beldeanu; i de La Politehnica 
Timișoara — Păltinișan; 4 de 
la Sportul studențesc — Chl- 
baia, B. Grigore, Munteanu II. 
M. Sandu), ceea ce demon
strează valoarea constanta a 
acestor echipe pe parcursul 
campionatului, stabilitatea lor 
ca formule de echipă, faptul 
că se poate pune bază pc for
mațiile Iul........Gaudeamus igl-
tur“.

Felidtîndu-i pe antrenorii 
laureatelor (Valentin Stănescu 
și Ion Oblemenco la Universi
tatea

Nici nu începuse bine retu
rul campionatului Diviziei A, 
ediția 1979—1980, și foarte mulți 
priveau cu înfrigurare clasa- 
jnentul. Intrase în funcțiune 
„computerul", în care se... în- 
dopau datele probabilităților. 
Spre titlul de campioană, sau 
un loc fruntaș, doar cîteva for
mații se încumetau si priveas
că : Universitatea
Steaua, F.C. Argeș,
F.C. Baia Mare. Pe parcurs a 
apărut și Sportul studențesc, 
vizînd și ea locuri fruntașe și o 
eventuală „viză“ de participare 
in „Cupa U.E.F.A.". Deci, doar 
o treime din divizionarele A 
aveau aspirații așa cum ar tre
bui să aibă fiecare sportiv, a- 
dică să urce tot mai sus pe 
scara valorică, inclusiv pe trep
tele „podiumului laureaților". 
Cu fiecare etapă care se con
suma în sezonul de primăvară, 
calculele se înmulțeau. In timp 
ce disputa pentru cucerirea 
titlului de campioană se simpli
fica, pentru că rămăseseră în 
cursă doar Universitatea, Steaua 
și F.C. Argeș, lupta pentru evi
tarea retrogradării angrenase 
mai multe echipe ca niciodată. 
Formațiile clasate de la locul 
9 în jos simțeau mereu fiorii 
reci ai retrogradării.

Din păcate, ultimul campio
nat doar prin aceasta excela. 
Cele mai multe dintre discuții
le pe marginea întrecerii se 
purtau in jurul a două Între
bări devenite obsesie: „CINE 
CIȘTIGĂ CAMPIONATUL ?“, 
„CINE RETROGRADEAZĂ ?". 
Cuprinsă de această stare 
spirit în finalul sezonului, 
deratia a început să fie și 
parcă, preocupată excesiv 
de acest aspect. La meciurile 
care implicau echipe din zona 
de jos a trimis mai mulți ob
servatori să vadă dacă se joa
că sportiv, corect, dacă unele 
echipe își apără șansa cum o 
impune etica sportivă, să ur
mărească arbitrajele ; ceea ce 
nu a fost rău, dar nici n-a 
putut îndepărta suspiciunile 
care au înconjurat unele jocuri 
și rezultate.

Din păcate, cum ne spunea 
și un antrenor, toată lumea se 
preocupa doar de „cine va 
cîștiga campionatul ?“, „cine va 
retrograda ?“ și nimeni nu se 
întreba „CUM SE JOACĂ, CE 
FOTBAL SE PRACTICĂ ?“. 
Da. Așa a fost. Lupta pentru 
puncte, grija pentru a rămîne 
în Divizia A cu orice preț, ȘI 
NU CU PREȚUL VALORII, AL 
CALITĂȚII FOTBALULUI 
PRACTICAT, au mutilat destu- 

Ile jocuri, au influențat în chip 
nefericit calitatea lor.

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

Mirel

Si

la Deva, unde au obținut — nesperat 
rapidiștii au pozat în Giulești unui fost volei- 

Foto : V. POPOVICI

Craiova, 
Dinamo,

de 
fe- 
ea, 
tot

COMPETIȚII • CAMPIONATE
lele de 23—30 iunie la 
Neamț. Iată șl primii 
proba de 3,5 MHz — 
Gheorghe Nae (Buzău); 
Veronica Proteasa 
juniori 
(Cluj), 
niela 
juniori

PENTRU
3PICE
'e vor obține 
torii și punctaje

ma-

★
ii
A, 
va 
minariilor, pentru 
sat 24 de formații 
atltea masculine, 

ivea Ioc, conform 
pe arene neutre. . 

toare, care vizea- 
în Divizia A, se 
llvizlojiare U.T.A., 

MMreș, Cetatea 
a Craiova — la 
t Mediaș. Tehno- 

Ollmpla . Bucu-
1 Mare și 
a băieți.

NATUL

de calificare 
în zilele de 21 
disputa ultima

mari.
Junioare 

Presecan 
mid,

Piatra 
clasați; 
senlșri, 

senioare, 
(Hunedoara); 

ștefan Pllbak 
mari, Da- 

(Hunedoara) : 
Laslău (Bi-
IN FAȚA FILEULUI

și 20 iunie se des- 
linală a campiona-

Dorin

hor) și junioare mici, Daniela 
Badea (Buzău). Proba de 144 MHz: 
seniori, Istvan Horvat (Bihor); 
senioare, Lucreția Tlmocea (Ma
ramureș) ; juniori mari, Florin 
Jugănaru (Galați); Junioare mari, 
Nicoleta Dinu (Buzău); 
mid, Dorin Laslău; 
Lăcrămioara Blaga

Juniori 
junioare mici, 
(Galați).

Met a-

DE

teiml-elemente 
pregătite și stu- 
»tît pentru atac, 
părare". 
emarcăm echipe- 
In campionat — 
și Dinamo Co- 

sle vor participa, 
jrie, la faza de 
atului național.
C.P.B.; 2. Dina- 
amo Bâneasa; 4.

Dinamo Cotro- 
Tunari; 7. Etec- 
București. (M.

G Intre 16 
fășoară faza 
tulul de calificare pentru Divizia 
B de tineret la volei, pentru 
care s-au calificat cîte 6 echipe, 
în urma recentei faze de zonă. 
Turneul final feminin va avea loc 
la Tr. Măgurele, participante fi
ind- Calculatorul București, C.S.Ș. 
Dîmbovița Tîrgoviște, Sănătatea 
C.P.L. Caransebeș, I.T. București, 
Chimia Tr. Măgurele și E.G.O. 
Toplița. Turneul masculin va 
avea loc la Hunedoara. Iși dis
pută promovarea în B: Șoimii
Buzău, Vulcan București, Calcu
latorul H București, Metalul Hu
nedoara și Oțelul Oraș dr. Petru

DE AUTOTURISME DACIA 1300

califică în B primeleGroza. Se 
3 clasate.

© Faza 
pionatulul 
vizia de juniori se va desfășura 
între 25 și W iunie, la Focșani, 
Alexandria, Slatina, Tg. Mureș, 
Baia Mare (feminin), Suceava, 
Brăila, Brașov, Blaj și Oradea 
(masculin).
• Reprezentativele Cubei, Ceho

slovaciei, 
Germane, 
așteptate 
țară, în ....... .
Turneul Internațional feminin 
volei al României.

interjudețeană a cam- 
de calificare pentru di-

Bulgariei, U.R.S.S., R.D. 
Poloniei și Peru sînt 

să sosească sîmbătă 
vederea participării

în 
la 
de

Duminică
UN NOU PRILEJ

i, veniți din 13 
unicipiul Bucu- 
lesfășurărli celor 
44 MHz și 3,5 
etapa finală a 

cite 10 
car£ categorie, 
reușit calificarea 
precum și spor- 
care nu au par- 
posibilitatea să 

ea de-a 2-a eta- 
care) a campio- 
avea loc te zi-

Magazinele auto I.D.M.S. li
vrează autoturisme Dacia 1300 
celor înscriși în 
programări ale 
astfel :
București, pînă la
Pitești, plnă la nr. 11300/1980 
Bacău, pînă la nr. 2700/1980 
Baia Mare, pînă la nr. 4960/1980 
Cluj-Napoca, pînă la nr, 
4960/1980
Iași, pînă la nr. 2280/1980 
Reșița, pînă Ia nr. 1695/1980 
Timișoara, pînă la nr. 3800/1980 
Brașov, pînă Ia nr. 3000/1980

Vînzările zilnice se vor e- 
fectua în funcție de stocul 
de autoturisme existent la 
magazin în ziua respectivă și 
capacitatea de vînzare a fie
cărui magazin.

registrele de 
magazinelor,

nr. 30900,1980

© Autoturisme „Dacia 
1300“ • Importante cîș- 
tiguri in bani, de valori 
variabile și fixe

FORMULĂ SIMPLA, 
AVANTAJOASĂ :

© 3 extrageri, în conti
nuare, a cîte 4 numere 
fiecare O In total se 
extrag 12 numere din 75
Q Se cîștigă și cu numai 
2 numere • Orice bilet 
participă la toate extra
gerile ® Se poate juca 
și în cotă de 25%.

>•••
Despre nivelul fotbalului 

practicat urma să se primească 
un răspuns — IN SINTEZĂ — 
doar in confruntările interna
ționale. In toamnă, cînd se 
juca mai liniștit, fără sabia lui 
Damocles deasupra capului, re
prezentantele noastre în cupele 
europene s-au comportat satis
făcător, făcîndu-se un pas îna
inte față de bilanțul anilor 
precedenți (dar să nu se uite 
că au fost, în parte, favorizate 
și de tragerile la sorți).

In retur, cînd calitatea jocu
lui era influențată de configu
rația clasamentului, nivelul fot
balului practicat avea să iasă 
la iveală în meciurile pe care 
le-a avut de susținut echipa 
națională, adică în întâlnirile cu 
Iugoslavia și, mai ales, cu R.D. 
Germană, după care meciurile 
cu Cehoslovacia și Belgia au 
completat bilanțul nereușitelor. 
Echipa națională înota în gre
șeli vechi, jocul nu aducea ni
mic nou, dar toți și-au îndrep
tat privirile doar pe clasamen
tul Diviziei A și se întrebau 
„cine va ciștiga campionatul ?“ 
sau „cine va retrograda ?“.

A încercat federația o ana
liză a jocului din Divizia A 
la sfîrșitul sezonului, în ședin
ța cu antrenorii, din 2—3 iunie, 
dar a fost tardivă, existînd des
tule probabilități ca pînă la 
viitoarea ediție o bună parte 
din concluzii să fie uitate. Mîi- 
ne, poimîine începe 
campionat și iar vor 
tapet întrebările : 
ciștiga campionatul ?“,

un nou 
apare pe 
„cine va 

. _ _ . „cine va
retrograda?", ignorîndu-se ches
tiunea de fond — CUM SE 
JOACĂ ? —, pe care o omit și 
jucătorii, și antrenorii, și con
ducătorii de cluburi.

Constantin ALEXE

Dialog de vacantă

Să e-

Craiova, Ion V. lonescu 
și Toma Dobîndă la 
Politehnica Timișoa
ra, Mircea Rădules- 
cu și ion Motroc la 
Sportul studențesc 
București) ca și pe 

s-au preocupat de buna 
pregătire a lui Cîmpeanu II 
(Ion Pop și Vasile Băluțiu în 
turul campionatului, Gh. Stai- 
cu și Dan Anca în retur), să 
le amintim acestora, ca și e- 
Jevilor lor, chiar în aceste mo
mente de euforie ca urmare 
a satisfacției muncii împlinite, 
Că ESTE DE DATORIA LOR 
SA DEPĂȘEASCĂ „PRAGUL 
AUTOHTON" în importantele 
competiții continentale în care 
vor reprezenta fotbalul româ
nesc. Și Sportul studențesc și 
„Poli“, dar mal cu seama 
Universitatea Craiova au efec
tive redutabile, bine închegate, 
în ultimul an, așa cum am 
mai arătat, echipa din Ceta
tea Băniei a constituit în re
petate rînduri osatura „ll“-lui 
național, așa cum o 
tuiau, cu ani în urmă, 
(Steaua) sau Dinamo 
reștl.

Numai printr-o 
la un ridicat nivel 
viitoarele competiții 
nale vor confirma, 
echipele studențești 
lor de acum, vor 
că nu întîmplător au < 
ele mult doritele trofee.

Mircea TUDORAN

constl-
C.C.A. 
Bucu-

comportare 
valoric în 
intern ațio- 
vor întări 

reușitele 
demonstra 

cucerit

Meci restanfă în Divizia B

11 ANI PENTRU UN GOL...
...După acel prim gol aștep

tat 11 ' ’ - - -
tică a 
fizică 
nr. 10 
cercat

ani în cariera 
profesorului de 
de la Școala 
din Timișoara, 
un dialog-fulger, acolo, 

în cabina fericită a ultimei 
cîștigătoare a Cupei, „Poli" Ti
mișoara. Viorel Vișan, cel pe 
care antrenorii săi îl socoteau 
tipul „jucătorului exact", a in
tuit prima întrebare și a des
chis el „focul" :

— Devenise un coșmar ine- 
............................ De 11 

gol? !
Rm. 

Rapi-

fotbalis- 
educa/ie 
generală 
am în-

ficacitatea asta a mea 1 
ani să nu marchezi un 
După semifinala de Ia 
Vilcea, ffiștigată în fata 
dului, la penaltyuri, unde am 
transformat și eu o lovitură 
de pedeapsă, am visat, însă, 
că voi înscrie un gol Stelei. 
Nu le-am spus colegilor, cine 
m-ar fi crezut 1 Am visat însă 
tot timpul, eu ochii deschiși, 
să înscriu un gol Stelei ! Și 
l-am reușit ! Va figura ca — 
fără exagerare — cel mai fru
mos gol din cariera mea !

— Și totuși, cei 11 ani...
— Sigur, un fotbalist care 

nu Înscrie măcar un gol 
aproape că nu poate spune că 
a jucat fotbal ! Am ratat și eu 
destule goluri în cele 298 de 
meciuri în Divizia A. La an-

trenamente am marcat, dar în 
meciurile oficiale...

— Știam... Cauza interesează.
— Sarcinile mele au fost me

reu defensive. Vedeți, aici, ni
meni nu face un calcul : CÎTE 
GOLURI A SALVAT FUNDA
ȘUL X SAU Y ? Numai cînd 
nu înscrii, cum a fost cazul 
meu-excepție, te întreabă lu
mea. Important este insă că 
antrenorii mei, pe care i-am 
avut la C.F.R. Cluj-Napoca și 
Ia „Poli" Timișoara, n-au ținut 
cont de... complexul meu de 
ineficacitate și m-au folosit ca 
titular, ceea ce m-a ajutat să 
trec peste obsesia acelui 
așteptat 11 ani !

— Ce-și dorește autorul 
lului psihologic al ultimei 
nale, acum, la cei 29 de 
de care se apropie 1

— Să rămin același „jucător 
exact", de sacrificiu, pe orice 
post, jucătorul care nu se ve
de, dar 
că azi 
strict 
ofensiv, 
buie să 
componenții de azi ai 
„Poli", 
balului modern. Mai ales a- 
cum, cînd bate la ușă „Cupa 
cupelor".

Mircea M. IONESCU

CHIMICA TÎRNAVENI — ENER
GIA SLATINA 2—0 (2-0).

Un joc frumos și deosebit de 
echilibrat, îndeosebi în repriza 
secundă. Cele două goluri au 
fost Înscrise de Groza în min. 19 
și 43. (I. Ducan, coresp.).

ȘTIRI ȘTIRI...

gol

go- 
fi- 

ani

se simte. Și să nu uit 
nu mai există jucător 
defensiv sau strict

De fapt, nu tre- 
uităni, nici unul dintre 

— - mi
această axiomă a fot- 
modern.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
PRONOSTICURI...

In speranța că oferim partici- 
panților la concursul Pronosport

15 iunie 1980
DE MARI SUCCESE!

tragere.

NUMAI CINE JOACĂ POATE CÎȘTIGA !
Ultima zi pentru procurarea biletelor —sîmbătă 14 iunie i980.

# .
de duminică 15 iunie o sursă 
utilă de inspirație, redăm prono
sticurile participantului Ștefan 
Iorga din București, Care la 
concursul din 11 mai a ciștigat 
un autoturism „Dacia 1300“ la 
categoria I șl o suită de premii 
în bani la celelalte
I. Corvinul 
ria Bistrița
HI. F.C.M. Giurgiu — 

Met. București 
X, ■

categorii : 
U.T.A. 1 ; n. Glo- 
C.F.R. Cluj-N. 1 :

Rapid X. 
2 ; IV. Met. București — Met. 
Plopeni 1. X, 2 ; V. Progresul ‘ 
Vulcan — Gaz metan 1 ; VI. Fla
căra Moireni — Poiana Cîmpina 
1, X ; VII. Petrolul — Autobu
zul 1. X ; VIII. F.C.M. Reșița — 
Dacia Orăștie 1 ; IX. Strungul 
Arad — înfrățirea Oradea 1 ; X. 
c.s. Botoșani — Unirea Focsani 
1 ; XT. Viitorul Vaslui — F.C. 
Brăila 1 ; XII. Tractorul Bv. — 
C.S.M. Suceava 1, X : XIII. Mus
celul Cîmpulung — Nitramonia 1.

NUMERELE
TRAGEREA

DIN 11

Extragerea

Extragerea
1 16 24

IX.

EXTRASE LA 
PRONOEXPRES 

IUNIE 1980

I: 5 11 34 40 18 13

a Il-a : 42 36 35

FOND TOTAL DE C1ȘT1-
GURI : 1.080.598 lei din care
272.685 lei report la categoria 1.

• ANTRENORI ROMANI PRE- 
ZENȚI LA TURNEUL FINAL AL 
C.E. Ieri dimineață a> plecat în 
italia un grup alcătuit din opt 
antrenori români, care vor ur
mări, la fata locului, jocurile din 
cadrul turneului final el Cam
pionatului european. Aceștia sînt: 
Ștefan Covaci, Valentin Stănes
cu, Cornel Drăgușin, Nicolae 
Proca. Viorel Matelanu, Florin 
Haiagian, Mircea Lucescu și Mi
hai lonescu. Tehnicienii noștri,
— împărți ți pe grupe — vor a- 
slsta mai întîi la jocurile dto 
serii, care se dispută la Milano, 
Roma, Neapole și Torino, după 
care vor li prezențl la Roma, la 
meciurile pentru locul 3—4 si 
finala.
• C.F.R. TIMIȘOARA — F.CJM. 

REȘIȚA 2—4 (2—2). O atractivă 
partidă amicală, organizată de 
C.F.R. Timișoara, virtual promo
vată în eșalonul secund al fotba
lului nostru. Golurile au fost 
marcate de lancu (min. 15) și 
Chimiuc (min 29) pentru gazde, 
Fiorea (min. 8), Chivu (min. 26),' 
Gabel (min. 55) și Din (min. 65) 
pentru reșițeni. (C. Crețu, co
resp.).
• METALURGISTUL CUGIR---

ȘOIMII SIBIU 5—3 (2—1). La Me
diaș s-au desfășurat primele ma
nifestări prilejuite de Împlinirea 
a 30 de ani de la înființarea clu
bului Gaz metan. S-au jucat și 
trei meciuri, încheiate cu urmă
toarele rezultate • Gaz metan
— C.S.Ș. Mediaș (juniori) 5—1 
(3—0), Gaz metan — Șoimii Sibiu 
(old-boy) 5—4, după executarea 
loviturilor de la 11 m, și Meta
lurgistul Cugir — Șoimii Sibiu 
5—3 (2—1) prin golurile marcate 
de Giulvezan, Țintea, Moldovan, 
Naghi, Sava, respectiv Beleaua 
(din penalty), Bîrsan șl Țurlea. 
(M. Țâcăl. coresp.).

© „PELE" PE LITORAL! In pe
rioada 15—25 iunie, Teatrul de 
stat „Valea Jiului'*  din Petroșani 
va întreprinde un turneu pe lito
ral cu comedia sportivă „Pelfi și 
caii verzi“ de Mircea M. lonescu, 
în regia lui Florin Fătuleseu. 
Programul lui ,,Pele“ este urmă
torul : duminică 15 iunie, ora 20, 
Mangalia (Casa de cultură); 16 iu
nie, ora 19,30, Constanța (sala 
Teatrului dramatic); 17 iunie, ora 
20,30, Costinești; 18 iunie, ora 
20,30, Techirghiol; 19 iunie, Co- 
badin; 20 Iunie, ora 19,30, Con
stanța; 21 iunie, ora 20,30, Eforie 
Nord (teatrul de vară); 22 iunie, 
ora 20,30. Eforie Sud (teatrul de 
vară); 2.3 iunie, ora 20,30, Mama
ia; '24 iunie, ora 19,30, Medgidia; 
25 iunie ora 20, Mangalia (Casa 
Armatei).

e S-AU PUS IN VINZARE, în- 
cepind de astăzi, la casele din 
str. Dr. Staicovici, biletele de in
trare la meciul Progresul-Vulcan
— Gaz metan Mediaș, care se 
dispută duminică pe stadionul 
Progresul.



înaintea meciului de „Cupa Davis" eu Anglia

TENISMANII ROMÂNI 
SI-AU ÎNCHEIAT PREGĂTIRILE

Azi, la Bristol,
BRISTOL, 11 (prin telefon). 

Ceva mai mult de 24 de ore îi 
despart pe tenismanii români 
— aflați aici de cîtva timp 
pentru acomodarea cu supra
fața de iarbă a terenurilor — 
de cel de-al șaselea meci al 
lor în „Cupa Davis“ cu repre
zentanții țării în care s-a năs
cut „sportul alb“. Această fază 
semifinală din grupa B a zo
nei europene va marca, a 74-a 
participare a României în acest 
adevărat campionat mondial 
de tenis pe echipe. Jucători și 
tehnicieni, cu toții sint aici în
crezători într-o comportare cît 
mai bună, pentru a confirma 
performanța din 1969. cînd, 
după cum se știe, formația 
compusă din Ion Țiriac și Ilie 
Năstase cîștiga cu 3—2 în fața 
Angliei, și nu în alt loc, ci pe 
gazonul de la Wimbledon...

Chiar înainte de startul ofi
cial al întîlnirii, sint numeroși 
iubitorii tenisului din Bristol 
care iau parte atît la antre
namentele echipei țării ior, cît 
și la acelea ale echipierilor ro
mâni. Deși aproape toți cunosc 
pînă în detaliu jocul lui Ilie 
Năstase, ei îi admiră caligra
fia loviturilor și dau... prono
sticuri. în ceea ce ne privește.

tragerea ia sorți
știm cît de greu va fi acest 
meci.

în timp ce oficialii se pre
gătesc pentru ca joi, la ora 
12 (ora locală), festivitatea de 
tragere la sorți din salonul de 
la „Bristol Lawn Tennis and 
Squash Center" să facă publi
că ordinea meciurilor din cele 
trei zile de concurs, tenisma
nii noștri, supravegheați și în
drumați îndeaproape de căpi
tanul nejucător Gheorghe Vi- 
ziru și de antrenorul federal 
Alexe Bardan, iau parte la 
ultimele antrenamente. Teni
sul românesc i-a desemnat 
pentru întîlnlrea cu Anglia pe 
Ilie Năstase, Florin Segărcea- 
nu, Dumitru nărădău și An
drei Dîrzu, dar este cert fap; 
tul că primii doi vor alcătui 
echipa care să-i înfrunte pe 
britanicii Buster Mottram și 
John Feaver, după toate pro
babilitățile ei fiind titulari 
pentru meciurile de simplu. 
Din lotul insularilor mai tac 
parte frații J. și D. Lloyd. 
Vineri și duminică, meciurile 
vor începe la ora locală 13,30, 
iar sîmbătă la 14,30.

ion GAVR1LESCU

în turneul de handbal de la Valladolid
ECHIPA ROMÂNIEI A ÎNTRECUT 

Șl REPREZENTATIVA SPANIEI: 23-19
VALLADOLID, 11 (prin tele

fon). Și în cea de a doua zi 
a turneului internațional, de 
handbal masculin dotat cu 
„Trofeul Spania", echipa noas
tă a avut o comportare foar
te bună în dificila întilnire cu 
reprezentativa țării gazdă. Du
pă succesul realizat in fața 
campioanei olimpice, formația 
Uniunii Sovietice, handbaliștii 
români au întrecut In cel de-al 
doilea meci echipa națională 
a Spaniei cu 23—19 (13—8).
Partida, de excelent nivel 
tehnic, a fost urmărită cu 
mare interes de un numeros 
public, venit să-și încurajeze 
formația favorită. Meciul a în
ceput in nota de dominare a 
handbalișiitor noștri, care s-au 
desprins încă din start de par
tenerii de întrecere (min. 10: 
4—0). Apoi, spaniolii au o re
venire puternică și reduc din 
handicap (min. 16: 6—3). Dar 
această situație nu a durat 
prea mult. Handbaliștii români

ATLETISMUL MONDIAL LA ORA OLIMPIADEI
15 recorduri ale lumii In prima parte a sezonului >-„record al recordurilor"!

au trecut din nou la atacuri 
viguroase și rezultatul (11—3, 
12—5) a început să ia propor
ții îngrijorătoare pentru gaz
de. La pauză : 13—8 pentru
România. în repriza secundă, 
antrenorii noștri au folosit toți 
jucătorii înscriși pe foaie și, 
in final, reprezentativa Româ
niei a obținut victoria cu 23-19. 
Cei mai buni : Boroș, Birtalan 
(în excelentă revenire de for- 

— mă), M. Voinea, M. Dumitru 
și, ca mereu în ultima perioa
dă, portarul Munteanu.

Au marcat : Birtalan 7, Bo- 
roș 6, M. Dumitru 4, M. Voi
nea și Durau cite 2, Vasilca și 
Grabovschi cîte 1, respectiv 
Albizu și Novoa cîte 5, Caba
nas și Lopez cite 3, Vria 2 și 
De La Puente L

Au condus foarte bine 
Reichell și Teteus (R.F.G.).

în celălalt meci al zilei : Iu
goslavia — Elveția 28—17 
(12-7).

COMPOHEHȚÂ GRUPELOR 
TURNEULUI OLIMPIC DE FOTBAL

ZURICH, 11 (Agerpres). — 
Miercuri, Federația internațională 
de fotbal a alcătuit grupele tur
neului olimpic. rată componența 
lor: grupa I: U.R.S.S., V-qnezuela, 
Zambia, Cuba; grupa a U-a: 
Cehoslovacia, Columbia, Kuweit și 4 
o țară africană care tnpă nu a .• 
fost stabilită; grupa a lll-a; R.D, 
Germană. Spania, Algeria, 
grupa a IV-a: iugoslavia, 
landa, Costa Rica și Irak.

Siria; ,

INAUGURAREA CENTRULUI 
OLIMPIC DE LA TALLIN

Recent a avut loc festivita
tea de dare in folosință a Cen
trului olimpic de la Tallin 
(R.S.S. Estonia), locul de des
fășurare a concursului de ya
chting, din cadrul Jocurilor O- 
limpice de vară. în afara Sa
tului olimpic, cu o capacitate 
de 630 de locuri, Centrul olim
pic mai cuprinde un yacht- 
club, o sală de sport, cafe-ba- 
rturi, restaurante și un centru 
de presă. ,

DUMITRU SPÎRLEA,
(Urmare din pag. 1)

tarii: 46, 47, 47, 50. Deci, un 
început nesigur, apoi o stabili
zare, pentru ca în ultima se
rie să realizeze cota maximă. 
Ștefan Cozma a debutat cu 45 
p, a urcat Ia 48, a coborît la 46, 
pentru ca în ultima să-și egaleze 
rezultatul maxim — 48. Deci, 
187 p. Eugen Pop, dezavanta
jat de poziția sa slabă în cla
sament, s-a numărat printre 
concurenții care au inaugurat 
întrecerea, obținînd 191 p.

Desfășurată la bazinul „Di
namo", pe o ploaie care nu a 
contenit nici o clipă, proba de 
înot a dat cîștig de cauză, fi
resc. pentatloniștilor care pro
vin din natație. Puncte pre-

P[ MARGINEA 
IIJRNEOIUI DE POLO 

(Urmare din nap. I)

Ia Florin Dezmireanu, Voicu 
Selegean, Dan Cristian. Vlad 
Hagiu, Cătălin Moiceanu, Sorin 
Jianu, Francisc Szabo, Mihai 
Vespe, Florin Ardeleana, Emil 
Tătara, Roberto Pantea, Carol 
Szasz, Viorel Șerban, Liviu 
Chiriță. Nu rămîne decît uni
rea lor într-un colectiv cît mai 
omogen și găsirea unei idei 
tactice care să le permită o 
eît mai bună valorificare a 
resurselor de care dispun. De 
ce am accentuat asupra acestor 
probleme ?

De multi ani, antrenorii noș
tri descoperă tineri poloiști ta- 
lentați. Nu reușesc însă să a- 
linieze și o formație de ju
niori redutabilă, capabilă să 
joace de la egal cu cele mai 
bune echipe de pe continent. 
Mai mult, creșterea acestor 
sportivi și promovarea lor fi
rească în reprezentativa de se
niori este foarte greoaie. De 
ce ? Pe rînd. cei ce s-au ocu
pat de selecționatele de juni
ori au greșit, intr-un fel sau 
altul. Nici acum problemele 
nu par a fi decît in part? re
zolvate. Am observat pe par
cursul acestui turneu că se 
înoată foarte puțin și chiar 
atunci cînd Se fac intrări spre 
poarta adversă se comit in
fracțiuni sancționate cu fault 
în atac. Nu există obișnuința 
plecării în bloc la contraatac, 
lucru care adesea limitează e- 
ficiența acțiunii, elementul ei 
de surpriză. La situațiile de 
țom tn plus" se pasează destul 
de puțin, adesea fără nici o 
tentă de amenințare a porții 
adverse, partenerii de întrece
re reușind să blocheze aseme
nea acțiuni.

Toate acestea, firește, se mai 
pot remedia pînă la C.E. din 
lima august. Mai importantă 
însă ni se pare datoria antre
norilor de a-i educa pe spor
tivi în spiritul fair-play-ului 
(în orice alt bazin, ieșirile lui 
Ciobăniuc puteau fi sancțio
nate cu eliminare definitivă), 
de a le tempera orice ieșire 
nervoasă. Și aceasta in primul 
rînd prin exemplul personali

LIDER AUTORITAR!
țioase au acumulat astfel Ale
xandra Grozescu (primul cla
sat), din a treia echipă a ță
rii noastre, precum și Ivar Si- 
sinega (Mexic) și Cezar Râd il
eana (România I), situați pe 
următoarele locuri. Remarca
bilă și evoluția lui Eugen Fop, 
clasat al patrulea.
Rezultate tehnice înregistrate 

miercuri : tir — Fazekas Lajos 
(Ungaria), Dumitru Spiriea (Ro
mânia) și Mauro Prosperi (Italia), 
toți cu 198 — 1088 p, Vasile Neme- 
țaaiîu (România II). Dery Arpad 
(Ungaria), Didier Boube (Franța) 
și Tibor Kereny (Ungaria) 196 — 
1014; natație — Alexandru Grozescu 
(România UD 3:24,1 — 1240 p, 
Ivar Sistaega (Mexic) 3:26,7 —
1 220 p, Cezar Răducanu (Româ
nia I) 3:30,0 — 1192 p, Eugen Pop 
(România) 3:30,0 — 1192 p, An
drzej DziamsM (Polonia) 3:32,1 — 
1176 p. Daniele Massala (Italia) 
3;K.O — 1152 p. Dumitru Spiriea 
s-a situai pe locul 12. cu 3:37.7 — 
1132 p. înaintea probei de cros, 
care Încheie concursul, progra
mată azi, de la orele 11, la Că- 
lugărenl, ambele clasamente au 
tn frunte pe reprezentanții țârii 
noastre : Dumitru Spiriea la in
dividual șl prima noastră repre
zentativă — pe echipe. Iată, dealt
fel. primii clasați : individual — 
Spiriea — 4356 p, Fazekas 4192 p. 
Răducanu — 4189 p. Rumen Di
mitrov (Bulgaria) 4159 p, Massala 
*098 p, Dery — 4097 p ; echipe — 
România 12413. Ungaria 12183, Ita
lia 12875. Bulgaria 11537, Polonia 
11419.

0 IMPORTANTA COMPETIȚIE 
(Urmare din pop. I)

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

Atleții lumii n-au fost, par
că. niciodată a ixt de grăbiți ca 
In perioada dinaintea Olimpia
dei moscovite. Nu ținem minte 
ca ta Întreaga istorie a atletis
mului, tachiztad chiar și vre
mea de pionierat, înainte de 
încheierea lunii mai să fie 
bătute peste o duzină de re
corduri mondiale. Cavalcada 
performanțelor de valoare este 
uimitoare, nu trece week-end 
fără un nou record — seria 
continuă, iată, și in iunie : 
Thierry Vigneron 5.75 m la 
prăjină, Ludmila Kondratieva 
10,87 Ia 100 m ! —, se doboară 
și rite două într-o sâptămină. 
uneori chiar de la o zi la alta, 
ca ta cazul săriturii în înălți
me. Apropierea Jocurilor des
cătușează energii adunate în 
timpul pregătirilor de iarnă și 
fenomenul (caracteristic la de
butul sezonului pentru probele 
de aruncări) se generalizează.

Specialiștii în aruncări, cu 
deosebire cei de la aruncările 
lungi, au fost, într-adevăr, cei 
mal harnici : în ultimele cincî 
săptămîni au fost corectate 
toate cele trei recorduri mon
diale în aruncările feminine și 
două din cele patru' masculine. 
Să-i reamintim pe recordmani: 
Ruth Fuchs 69,96 m la suliță, 
Evelin Jahj 71,50 m la disc, 
Ilona Slupianek 22.36 m și 
22,45 tn la greutate. Ferene 
Paragi 96,72 m la suliță, Iuri

PRE0LIMP1CÂ A ATLEȚILOR
Atleții noștri manifestă op

timism, speră să obțină per
formanțe de valoare. Astfel. 
Adrian Proteasa, autor a două 
recente recorduri naționale la 
săritura în înălțime (2,23 m și 
2,25 m), ne-a declarat că spe
ră să se apropie de 2,30 m. 
La fel Horia Toboc, care se 
vede nevoit să renunțe. din 
cauza programului, la ursa din 
cele două specialități (400 m și 
400 mg); va alerga proba de 
garduri, alături de valorosul 
atlet iugoslav Rok Kopitar (al 
doilea performer mondial al a- 
nului) și la... 200 m, unde îl 
va tatilni Pe renumitul Petar 
Petrov, finalist olimpic la 
Montreal, la 100 m.

lui dintre Marta Litinskaia 
(U.R.S.S.) și Tatiana Lemaciko 
(Bulgaria), care se desfășoară la 
Odessa în cadrul turneului can
didatelor la titlul mondial femi
nin, s-a încheiat remiză. Scorul 
este favorabil primei șah iste cu 
2’/z—l* */j  • La Smedecevska Pa- 
lanka (Iugoslavia). V. Ciocâitea. 
care in runda a 7-a a remizat cu 
Jansa, ocupă locul 7 cu 3 p (1). 
Pe primul loc : Cebalo cu i','i p 
(IX • zaițeva (U.R.S.S.) cu 6 p 
(1) conduce în turneul de la 
Plovdiv urmată de Margareta 
Teodorescu (România) — 6 p. ta 
runda a 8-a. Margareta Teodo
rescu a învins-o pe Aleksandro
va (Bulgaria).

nelia Popa (prezentă a 12-a 
oară), Argentina Menis (al 
9-lea start), Vasile Bogdan (la 
a 10-a participare). Lipsesc o 
parte . dintre fruntașii noștri, 
ca Fița Lovin, Niculina Lazar- 
ciuc, Florența Țacu și Iosif 
Naghi, care sint prezenți în 
aceste zile la un important mi
ting preolimpic ța Moscova. 
Alții, ca Ilie Floroiu. Maricica 
Puică, Paul Copu sau Mihaela 
Loghin urmează programe spe
ciale de pregătire in vederea 
J.O. și nu au prevăzut în pla
nul de antrenament concursuri 
la această dată.

ATLETISM • Echipele Poloni
ei au întrecut, la Varșovia, for
mațiile masculine și feminine ale 
R.F.G. • 197—IM . șt respectiv, 
78—55. Principalele rezultate (m) : 
Malinowski (Polonia) — 8:19,631a 
3 009 m obstacole ; Kopizasz (Po
lonia) — 13:41.05 la 5 000 m ; 
KUmaszewski (Polonia) — 9.03 m 
la lungime ; Wulbeck (RJ.G.)
— 1:44.96 la 390 m : Talelmeler 
(R.F.G.) — 36,i8 m la suliță ; 
(t): Brigit Friedmann (R.F.G.) — 
4:07,07 La 1 500 m : Ursula Iii elan 
(Polonia) — 1.94 m ia înălțime.
• La Paris francezul Philippe 
Houvion a clștlgat săritura cu 
prăjina cu 5,70 m. a treia per
formanță mondială din toate 
timpurile.

HANDBAL • tn prima zi a 
competiției feminine de la Neu
brandenburg (R.D.G.) : România
— Bulgaria 13—11 <8—S). Princi
palele noastre realizatoare : Eva 
Gaal (5) și Marla TOrok (4) Alt 
rezultat : R.D. Germană — Fran
ța 25—9 (13—4).

ȘAH • A 4-a partidă a meciu

TENIS • Proba de Juniori de 
ta Roland Garros a revenit fran
cezului Henri Leconte care l-a 
întrecut în finală cu 7—6. 6—3 pe 
spaniolul Alberto Tous. Finala 
la junioare s-a disputat între 
două jucătoare americane: Kathy 
Horvath — Kelly Henry 6—2, 
3—2.

Sedih 80,64 m la ciocan, apoi 
Serghei Litvinov 81,66 m in 
aceeași probă. Au căzut apoi 
recordurile ta probele combi
nate : Nadejd*  Tkacenko 4 880 
p la pentatlon și Daley 
Thompson 8 622 p la decatlon. 
A fost modificată de două ori 
cifra recordului la prăjină — 
5.72 m Wladislaw Kozakie- 
wiez și 5,75 m Thierry Vigne- 
ron. Jacek Wszola și a doua 
zi Dietmar Mogenburg au reu
șit 235 m la Înălțime, depă
șind cu un centimetru recor
dul lui Iașcenko. In sfîrșit, 
Karin Rossley a alergat 54,24 
la 400 mg, promițind. pentru 
viitorul apropiat, un timp sub 
54.0. iar Ludmila Kondratieva 
răpește, surprinzător, recordul 
„sutei" alergătoarelor din R.D. 
Germană.

deva probe crăiesc o peri
oadă de salt calitativ, evident 
nu numai prin noile recorduri, 
ci și printr-o aglomerare a 
bunelor performanțe, o crește
re a „densității" atleților de

Corespondență din Cehoslovacia

SPARTACHIADA Șl JOCURILE OLIMPICE 
PE PRIMUL PLAN AL AGENDEI SPORTIVE
Anul olimpic 1980 este mar

cat pentru sportivii din Ceho
slovacia de două evenimente de 
o mare importanță și anver
gură : Spartachiada cehoslova
că și J.O. de la Moscova.

Spartachiada a început i« 
luna aprilie, eind la cele 15 
discipline sportive prevăzute in 
program au luat startul peste 
1000 000 de tineri. Pentru faza 
finală s-au calificat citeva zeci 
de mii, cifră in care sint in
duși și gimnaștii. Facem a- 
ceastă precizare, pentru că re
prizele de gimnastică de masă, 
care vor avea loc pe uriașul 
stadion Strachov din Praga (cu 
o capacitate de 200 000 de locu
ri), reunesc mii de sportivi. 
Pentru noi, această competiție 
de mare amploare, care se or
ganizează din cinci in cinci 
ani, are o deosebită importan
ță. Intii, pentru că astfel ss 
marchează o etapă importantă 
in depistarea talentelor, care, 
datorită rezultatelor obținute cu 
acest prilej, vor putea fi se
lecționate in loturile naționale. 
In al doilea rind, o astfel de 
întrecere demonstrează cu 
pregnanță rolul și importanta 
sportului in viața socială, pen

In primul meci al turneului final al CE de fotbal

R.F. GERMANIA - CEHOSLOVACIA 1-0 (0-0)
Turneul final al celei de a Vl-a 

ediții a Campionatului european 
de fotbal a început ieri la Roma, 
în partida de deschidere întîlnin- 
du-se echipele R. F. Germania și 
Cehoslovaciei. Desfășurat pe Sta
dionul olimpic din capitala Ita
liei, în prezența a 20.000 de spec
tatori, meciul <in cadrul primei 
grupe a turneului final) s-a îr> 
cheiat cu victoria la limită, 1—0 

mare valoare. Se detașează a- 
runoarea ciocanului — 4 arun
cători sovietici peste 80 m ! — 
și săritura cu prăjina, da» 
tendința devine aproape gene
rală. Este de presupus că o- 
dată cu înmulțirea numărului 
concursurilor, cu apropierea de 
startul olimpic și, deci, de vîr- 
ful de formă, vom asista Ia 
căderea altor recorduri. Poate 
la sprint, poate la semi fond 
— Tatiana Kazankina reintră 
senzațional cu un 3:59,5 la 
1500 m, după o absență înde
lungată —, poate la 100 mg — 
Lucyna Langer 12,51, la 3 su
timi de recordul Grazynei 
Rabstyn —, poate la șta
fete, poate... tot în pro
bele mai „grăbite" ale primă
verii, citate mai sus. Atletis
mul se apropie de „ora Mos
covei", atletismul se apropia 
cu pași mari de recorduri 
pronosticate, nu cu multă vre
me ta urmă, pentru anul— 
2 000 l

Vladimir MORARU f

tru formarea unui tineret vi
guros, sănătos, apt de munci 
Si studiu. Finalele Spartachia- 
dei cehoslovace vor avea loe 
la sfir fitul lunii iunie.

tn paralel cu grandioasa în
trecere de masă, sportivii frun
tași vor lua și ei parte la toate 
disciplinele olimpice in compe
tiții de amploare, la care vor 
fi invitați și reprezentanți de 
peste hotare. Pe prim-plan vor 
figura concursurile de atletism, 
box, lupte, gimnastică, hand
bal, natație, pentatlon modern, 
caiac-canoe, canotaj ș.a., cară 
vor constitui un ultim și exi
gent examen înaintea Jocurilor 
Olimpice de la Moscova. De
altfel, la Olimpiada moscovită; 
Cehoslovacia va fi reprezenta
tă de un mare număr de spor
tivi, la aproape toate ' discipli
nele prevăzute in programs 
Specialiștii noștri nutresc spe
ranța că ediția olimpică din 
capitala U.R.S.S. va constitui 
pentru reprezentanții Ceho
slovaciei un nou prilej de afir
mare, printr-o comportare su
perioară față de aceea de ta 
Olimpiadele anterioare

OTTO ZINSER
„Sport" — Bratislava

0)—0), a jucătorilor vest-germanV 
prin golul marcat de Rumme- 
oigge, In min. 55.

In celălalt meci al grupei I,’ 
desfășurat la Neapole, Olanda — 
Grecia 1—0 (0—0).

Astăzi, vor avea loc primele 
partide și în cadrul grupei a 
H-a : Spania — Italia, ia Milano, 
șl Belgia — Anglia, la Torino.
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