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Tenismanii noștri in finalele europene ale „Cupei Davis"

ROMÂNIA-ANGLIA 3-2, LA BRISTOL, DUPĂ 
0 DISPUTĂ PASIONANTĂ!

9 Din nou ploaie, întreruperi și, în sfirșit, Ilie Năstase, învinge 
pe John Feaver cu 3-2 I © Viitorul meci, in luna iulie, la Bucu

rești, cu Cehoslovacia.
tidei Năstase — Feaver, pri
mele două fiind câștigate de 
jucătorul nostru cu 7—5, 8—6. 
Trebuie spus că jocul a în
ceput în condiții de timp cu 
totul nefavorabile, după înce
tarea ploii gazonul fiind alu
necos, iar un vînt puternic fă- 
cînd dificil controlul loviturilor. 
Feaver pare mai puțin afectat 
de toate acestea și reușește 
să-și adjudece două seturi con
secutiv, la scor identic : 6—2 I 
Moment crucial al intilnirii. re
zultatul general redevenind e- 
gaL

Setul al cincilea, cel decisiv, 
Începe Intr-o notă de tensiune 
extremă. Năstase abordează fi
nișul cu voință nestrămutată. 
El face break din primul ghem 
de serviciu al adversarului, se

telefon), 
a patra 

întîlnirea 
B (zona

BRISTOL, 16 (prin 
A fost nevoie și de 
zi de întrecere, în 
semifinală a grupei 
europeană) a „Cupei Davis", 
opunînd echipele României și 
Angliei, pentru a fi stabilit re
zultatul definitiv. Dîrzenia cu 
care s-a luptat de ambele părți, 
precum și întreruperile cauzate 
de ploaie au dus la această 
prelungire a unei confruntări 
cu adevărat pasionante. Deși, 
încă din seara zilei de dumi
nică, puțini se mai îndoiau a- 
supra deciziei — Ilie Năstase 
conducînd cu 2—0 la seturi in 
fața lui John Feaver — totuși 
emoțiile acumulate pe par
cursul celor cinci partide dispu
tate nu se risipiseră cu totul, 
atunci cînd, în sfirșit, jocul a 
putut să fie reluat

Abia la ora 17 (n.r. ora 19, 
la noi) arbitrul principal, nor
vegianul Cato Vik, a chemat pe 
teren pe protagoniștii ultimei 
secvențe a întilnirii. Așadar, 
pentru setul al treilea al par-

Reprezentativa de tenis a României (de la stingă la dreapta : 
Gh. Viziru — căpitanul nejucător — FI. Segărceanu, I. Năstase, 

D. Hărădău ți A. Dîrzu).

în turneul final al Diviziei A, la popice

AURUL BAIA MARE ÎNVINSA IN PRIMA

REUNIUNE DE CA TRE GLORIA BUCUREȘTI

Electromureș 
Voința Plo- 

Tg. Mureș

Baia Mare 
Brașov 2 p, 

1 p. Electro- 
1 p. Voința 
Voința Tg. 
bărbați, zes-

MANGALLA NORD, 16 (prin 
telefon). Luni dimineața, la 
ora startului, în turneul final 
al campionatului divizionar de 
popice, ce se desfășoară pe a- 
rena din stațiunea Neptun, cele 
sase echipe feminine și tot a- 
tîtea masculine, calificate pen
tru ultimul act al competiției 
au pornit in lupta decisivă de 
la următoarea situație : Voința 
București 2 p, 
Tg. Mureș 2 p, 
iești 1 p, Voința
1 p. Gloria București 0 p șî 
Hidromecanica Brașov Op — 
la femei, Aurul —
2 p, Rulmentul 
Gloria București 
mureș Tg. Mureș 
București 0 p și 
Mureș Op — la 
tre acumulată de către fina
liste, în jocurile din cele patru 
serii ale campionatului.

în prima reuniune s-au in- 
tîlnit sexteturile feminine Vo
ința Ploiești (seria Sud) și E- 
Xectromureș Tg. Mureș (seria 
Nord). Cu o evidentă superio
ritate tehnică în lansarea bi
lei, mureșencele și-au dominat 
copios adversarele, dintre care 
nici una n-a reușit să depă
șească rezultatul de 400 p d, 
din cauza impreciziei manifes
tate, atît la manșele „pline", 
cit și la „izolate" Scor final : 
2363 — 2275 p d în favoarea 
echipei Electromureș Tg. Mu
reș. învingătoarele au avut în 
Ana Oprea (421 p d) 
Martina (414) și 
(406) cele mai eficace 
toare, cucerind două 
prețioase.

Capul de afiș al 
Inaugurale la bărbați 
partida dintre actuala

Maria
Ilona Barta 

jucă- 
puncte

reuniunii 
a fost 

campiua-
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care
favorițt

nă a țării. Aurul Baia Mare 
și Gloria București, formații 
in componența cărora se află 
mai mulți membri ai loturilor 
reprezentative, meci in 
băimărenii porneau 
Dealtfel, fizionomia jocului a 
confirmat calculul hirtiei pi- 
nă la jocul ultimelor perechi, 
cînd campionii conduceau cu 
51 de „bețe". Din acest mo
ment, rezultatul s-a întors in 
favoarea bucureșteni’.or. Fă- 
cînd din nou dovada calităților 
care l-au consacrat, bucureș- 
teanul Alexandru Cătineanu, 
secondat destul de bine de co
echipierul său. Petre Boțogan. 
a început să refacă, pas cu 
pas, handicapul șî cir.d mai 
erau de tras 200 de lovituri 
(din cele 1200) diferența s-a 
redus la numai 9 p. Evoluînd 
în continuare cu mare preci
zie, Cătineanu doboară in fi
nal 968 p, cifră de valoare 
mondială, obținînd ciștig de 
cauză. Gloria învinge pe Aurul 
Baia Mare cu 5 231—5 181 p d. 
Iată §i „filmul" partidei : C. 
Stamatescu (G) — Gh. Vuță 
(A) 860—886, AL Tudor (G) — 
Șt. Racos (A) 865—883. I. Ni
colae (G) — AL Naszodi (A) 
815—845, Gh. Dumitrescu
— Șt Boariu (A) 861—854. Al. 
Cătineanu (G) — Gh. Scholtes 
(A) 968—819, P. Boțogan (G)
— I. Biciușca (A) 862—914.

Tot în cursul primei zile, la 
ora efectuării convorbirii tele
fonice, Voința Tg. Mureș — 
campioana țării pe 197811979 — 
a dispus cu 
2399 pd de 
cîștigătoarea 
pionatului.

întrecerile

(G)

scorul de 2411 — 
Voința București, 

seriei Sud a cam-

continuă.
Traian IOANIJESCU

Marți 17 iunie 1980

v

lui 
care reușește — în 

— breakul decisiv: 
apoi, cu servicii puter- 
pecetluiască scorul la
med : 6—4 !

acestei partide 
Ilie Năstase 
John Feaver

distanțează apoi la 3—1, dar este 
din nou egalat, la 3—3. Jocul con
tinuă pe muchie de cuțit, Fea
ver agățindu-se realmente de ul
timele sale șanse. Dar in al 
9-lea ghem, la serviciu, tenis- 
manul englez nu poate opri 
retururile percutante ale 
Năstase. 
sfirșit 1 
5—4. Ca 
nice să 
tregului 
zultatul 
luptă : 
nia) — 
7—5, 8 6, 2—6, 2—6,

Cu aceasta, reprezentativa 
de tenis a României obține ca
lificarea pentru finala grupei 
zonale. O performanță exce
lentă, obținută in condiții de 

Ion GAVRILESCU

Iată re
de mare 

(Româ- 
(Anglia) 
6—4.

(Continuare in pag. a 4-a)

Balcaniada s a încheiat, se apropie marele ciamcn

STS ATLEȚIl NOȘTRI TREBUIE 
Ui SĂ IUȚEASCĂ PASUL 

PENTRU A PRINDE... CURSA OLIMPICĂ!
Desfășurată timp de trei zile 

pe stadionul „Vasil Levski" 
din Sofia, cea de-a 39-a ediție 
a Jocurilor Balcanice de atle
tism a fost un moment impor
tant în drumul spre... Moscova 
al fruntașilor atletismului din 
țările balcanice. Apropierea 
importantului eveniment, de 
care ne mai desparte o lună 
de zile, și-a pus ampren
ta și pe maniera in care a fost 
privită competiția balcanică : 
obișnuitul interes privind lupta 
echipelor — pentru medalii și 
puncte — a trecut acum pe un 
plan secundar, atenția fiind În
dreptată asupra performanțe
lor individuale ale vedetelor, 
ale candidaților olimpici.

Perspectiva olimpică 
să fie etalonul cu care 
soară și participarea 
firilor noștri. După 
știe, atletismul nostru 
reprezentat săptămina 
pe mai multe „fronturi", toc
mai in ideea asigurării unei 
cit mai bune pregătiri pentru 
J.O. Un grup dintre cei vizați 
a fi selecționți in delegația 
oîimpică a luat parte la ma
rele concurs de la Moscova, 
unde, după cum se știe, Fița 
Lovin a alergat 800 m in 1:56,7. 
Alți fruntași ai atletismului 
nostru au concurat la Sofia, 
iar o altă parte (Uie Floroiu,

trebuie 
se mi- 

spor- 
cum se 
a fost 
trecută

Sub genericul

„Daciadei", DE LA ȘCOALA MUNCII
la Bacău LA

Simbâtâ după-amiază, lo
cuitorii Bacăului au fost 
martorii unui spectacol spor
tiv deosebit: o imensă co
loană de tineri, băieți și fete, 
in pas vioi și ținută sărbăto
rească — horbotă de culori re
vărsată pe artera principală a 
orașului — a atras pe trotua
re, în balcoane, mii de spec
tatori. Pe pancarta purtată în 
față. încadrată de drapele ale 
„Daciadei". se putea citi : 
„Festivalul sportului de masă 
muncitoresc — ediția a III-a“. 
Erau, așadar, tineri muncitori 
din întreprinderile și instituțiile 
județului, reprezentanții ce
lor peste 15 000 de partici
pant la ampla acțiune de masă 
organizată sub genericul com-

din 
ur- 
se-

IAȘL 16 (prin telefon). 
După o zi cu meciuri scurte, 
marcate firesc de emoția de
butului in Turneul internatio
nal de volei feminin al Româ
niei șl de unele dificultăți de 
acomodare cu Sala sporturilor, 
azi (nz. — ieri) am asistat, 
împreună cu cei peste 2000 de 
spectatori, la partide mult mai 
disputate — chiar și cele ter
minate în numai trei seturi — 
in care cele nouă echipe au 
ridicat sensibil cota prestației 
lor.

în reuniunea de dimineață, 
reprezentativa Cehoslovaciei a 
trebuit să depună serioase e- 
forturi pentru a depăși, în fi
nal, pe tinerele voleibaliste 
Cuba, după ce acestea din 
mă conduseseră cu 2—1 la 
turi. scăpind „printre degete* 
victoria in prelungirile setului 
4. învingătoarele, care au 
avut in Eva Starovecka și Ja
roslava Schranilova cele mal 
bune jucătoare, au reușit, 
oină la urmă, să contracareze 
forța superioară de atac și blo
caj a adversarelor, prin iscu
sință tehnico-tactică și tenaci
tate.

Frumos avea să lupte și tî- 
năra garnitură a R. P. Chineze 
— din rindul căreia ne-au im
presionat Zhu Xiao Tu (de 
numai 17 ani), Lin Hui și Hu 
Al Qin, — în fața experimen
tatei reprezentative bulgare. 
Ca și tn alte jocuri, dar mal 
convingător acum, coordona
toarea Verka Borisova a fă
cut adevărate „minuni", dova-

Faul Copu, Maricica Puică,' Ni- 
colae Bindar, Gabriela Iones- 
cu) nu aveau în planul de pre
gătire concursuri ia datele res
pective.

Dintre cei care au evoluat 
pe stadionul „Vasil Levski" 
trebuie să-i subliniem, in pri
mul rind, pe Aurel Niculescu 
(antrenor Emil Grozescu) — 
dublu campion în probele de 
fond, Cornelia Popa — cam
pioană balcanică pentru a șa
sea oară La săritura în înălți
me cu 1,90 m, cel mai - bun re
zultat al său din acest" sezon 
(și foarte aproape, la a doua 
tentativă, de a trece 1,94 m, 
cifră de foarte bună valoare), 
pe Elena Tăriță — a treia 
oară consecutiv cîștigătoare la 
400 m (și cu o foarte bună pres
tație în ștafeta 4X400 m, în
cheiată cu un nou record 
național ; în ultimul schimb 
ea a preluat ștafeta cu 15 
m Înaintea sportivei bul
gare campioană la 400 mg și 
a făcut o cursă excepțională, 
fiind la un pas de a cîștiga !), 
pe Vasile Bichea — învingător 
autoritar în proba de obsta
cole, în care reușește a patra 
cursă foarte bună intr-un in
terval de două săptămîni, pe 
mărșăluitorul Constantin Stai- 
cu.

Au evoluat bine, deși nu au

BUCURIILE

Trotușu- 
culoarea 
la Con- 
cu sta-

petiției sportive naționale 
„Daciada" de sindicate, cu 
sprijinul asociațiilor sportive 
și a organizațiilor U.T.C. ; erau 
sportivi cu chipuri bronzate, 
cu brațe călite în muncă : mi
neri de la Comănești ș£ petro- 
chimiști de pe Valea 
lui, fete în halate de 
cerului — muncitoare 
fecția Bacău și tineri 
turi de atleți de la Letea și Tg. 
Ocna, reprezentanți ai aso
ciațiilor „Victoria". „Bara
jul", „Oțelul", „Partizanul" și 
multe altele din localitate. 
La aceștia erau alăturați și in
vitați din județele Iași, Vaslui 
și Vrancea.

Am coborît împreună cu ei, 
cu numeroși alți iubitori de

REZULTATE : Cehoslo
vaci* — cuba (lin.) j—3 
(—14. 12, —9, 15, 5), Bul-- - -
(10, 13, 4), România
Poloni* * *

R.P. Chineză 3—0

3—0 (5, 5, Z),
Ungară— R-P.U.B.3.S.

3—0 f«, 14, 5), RJ3.G. - — 
Cub* fUin.) 3—0 (a, 5, 5) șl 
Cehoslovacia — R.P. Chl- 
neeâ 0—3 (—14, —11, ' —10).

In programul de azi, de 
la ora 9,30. R.D.G. — Ceho
slovacia și Ungaria — Po
lonia. De la ora 16,00, Ro
mânia — U.R.S.S. (meri 
televizat, începînd cu ora 
16.25), R.D.G. — Bulgaria, 
RJ*. Chineză — Cuba 
(Un.) In clasament • seria 
‘ ‘ ’ — 4 p, 2.

Ungaria 2 
p. In se- 

Bulgaria 4 
p, 3. B.P. 
4. Ceho- 
Cuba (tin)

I : 1. România 
UJt.S.S. 4 p, 3.

4. Polonia 2 
_ n-a • 1.

2. RD.ti. 4
4
4

P, 
na a
P. _ _
Chineză 
slovacia
» P-

p, 
P, 5.

sale capacități dedă a înaltei 
orientare și a tehnicii sale su
perioare. Rumîana Kaîceva, 
Tania Gogova și Rosita Dimi
trova, care au fost cele mal 
eficiente, îi datorează mult a- 
cestei excepționale ridicătoare. 
Fără ea, echipa Bulgariei ar 
fi sub nivelul bun actual.

în acest sens se poate vorbi 
șl de prestația reușită a coor
donatoarei noastre, Doina Să-

Aurelian 3REBEANU

(Continuare tn pag. a 4-a)

Elena Tărîță, campioană balca
nică la 400 m, are principalul 
merit in noul record al ștafetei 

de 4\400 m (3:2S,1).

reușit să cîștige, cîțiva atleți 
tineri : Florin Bălțat (100
200 m), Ion Oltean (14,01 la
110 mg, record național cu 
cronometraj electric), Dumitra 
Nicolae (maraton), Maria Rada 
la 1500 m, Mihaela Dumitresca

Romeo VILARA

(Continuare in oao a 4-a)

SPORTULUI
sport, îndemnați, parcă, d 
acordurile fanfarei să ți 
nem cadența vioaie a mai 
șului, pînă la complexul „1 
August", la splendida salt 
de terenuri proaspăt marcat 
Acolo, primarul municipii 
lui, tovarășul Valerian Gliint 
a urat participanților succi 
în întreceri. Și întrecerile 1 
veau să se bucure. într-ad, 
văr, de succes. Am urmai 
dispute aprinse și demonstr 
ții de măiestrie, susținute . < 
cei peste 400 de finaliștl. „Fe 
tivalul și-a ciștigat o frumo 
să popularitate în județ — :

Viorel TONCEANl

(Continuare in pag. 2-3)



Cu ocazia închiderii anului sportiv școlar

DEMONSTRA ȚIE ENTUZIASTA
A MIILOR DE ELEVI BRAȘOVENI

BRAȘOV, 16 (prin telefon). 
Stadionul Municipal a cunoscut 
duminică efervescența marilor 
manifestări sportive de masă. 
Cei 11000 de elevi, din majo
ritatea unităților de învățămînt 
de toate gradele de pe melea
gurile Brașovului, și-au dat în- 
tîlnire pentru a se întrece în 
«port, după un rodnic an de 
învățămînt. In demonstrația lor, 
elevii au arătat frumoasa dez
voltare a activității sportive, 
atît în școli cit și în marile 
cluburi departamentale și de 
specialitate. Coloritul viu al 
costumației și entuziasmul tine
rilor sportivi au creat, încă de 
la deschidere, o impresie plă
cută.

Măiestria cu 
tat exercițiile 
ritmică — cu 
mingi, palete, . .
îneîntat pe cei peste 15 000 de 
spectatori veniți pe stadion. A- 
plauze prelungite au răsplătit 
sportivii. Aceleași aplauze au 
fost adresate și sutelor de spor
tivi care au prezentat demon
strații la handbal, fotbal, lupte, 
tenis de cîmp și volei.

Tinerețea și voioșia au domi
nat in această duminică întrea
ga atmosferă de pe stadionul 
Municipal brașovean, in care 
tineretul școlar a trecut cu brio 
un examen care a durat mai 
bine de două ore.

Carol GRUIA — coresp.

DE LA ȘCOALA MUNCII I
(Urmare din pag. 1)

LA BUCURIILE SPORTULUI

spunea tovarășa Silvia Xrofte, 
președinta Consiliului jude
țean al sindicatelor, prezentă 
pentru a-i sprijini pe organi
zatori în finalizarea competiției 
— pentru că el începe cu în
treceri pe atelier și secție, des- 
ehizind tuturor posibilitatea de 
a ajunge pe podiumul celor 
mai buni". Urmăream finișul 
crosului ia fete, categoria pînă 
la 19 ani. Conducea cursa o tî- 
nără zveltă, cu părul fluturind 
in vînt. Cînd ne-am apropiat 
de ea, după trecerea liniei de 
«osire, avea ochii înlăcrimați. 
„De ce plingi ?“ — am între
bat-o. „Așa, de bucurie. Ați 
văzut că am ciștigat Nu-i 
venea să creadă că ea, _Maria 
Manta, ucenică la
Buhuși, este cea mai bună a- 
lergătoare. Aceeași
am văzut-o și pe alte chipuri : 
la tînărul Gelu Florescu, de la 
„Panificația" Bacău — cîștigă
tor al întrecerilor de tenis de 
masă, Mariana Lazăr — cea 
mai bună alergătoare la peste 
19 ani, Gheorghe Mereuț care, 
deși nu a cîștigat cursa citdis- 
tă, era bucuros că „particip 
pentru a treia oară la festiva] 
ți am să fiu prezent și la e- 
dițiile viitoare. Chiar dacă nu 
voi urca pe podium, sportul e 
un ciștig pentru sănătate". De 
acest lucru încerca, parcă, să 
ne convingă și repriza de 
„gimnastică la locul de mun
că", executată de o for
mație de muncitoare de la 
Textila. „La noi toată lumea 
face gimnastică în pauză — ne 
«punea Eugenia Covarin — 
«i, uitați-vă, avem fete să
nătoase și frumoase !“

Duminică dimineața, Întrece
rile s-au reluat în aceeași am
bianță sărbătorească, cu do
rința crescîndă de a cîștiga fru
mosul trofeu pus tn joc. 
împreună cu Dumitru Fra- 
văț, șeful secției sport-tu- 
rism de la Consiliul județean 
al sindicatelor, am urmărit fi-

Textila

bucurie

REPREZENTATIVA SECUNDA 
DE VOLEI 

PE LOCUL 2, LA BERLIN
Tn ultima zi a turneului inter

național masculin de volei de la 
Berlin s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Ungaria — Se
lecționata secundă a României 
«—2 02, —7, —9, 11); Cuba 
Danemarca 3—0 (9, 8, 8). 
ment final : 1. Ungaria — 
2. România (B) — 9 p ; 3. 
Germană — 8 p ; 4. Cuba 
7 p : 5. U.R.S.S. (B) —
8. Danemarca — 5 P.

(B) - 
Clasa- 
io p ; 
R D. 
(B) -
• p ;

nale deosebit de disputate 
handbal fete (Confecția cu Fi
latura) și volei, fotbal (,,Bara
jul" Bacău cu „Energia", mu
nicipiul Gh. Gheorghiu-Dej) 
și popice, la tenis de cîmp, am 
fost martorii unei demonstra
ții de motociclism, executată 
de motocrosiștii de la C-S.M. 
Borzești. Iar dacă nu-i prezen
tăm pe toți ctștigătarii, n-o fa
cem pentru că, de fapt, toți cei 
care au participat au trăit 
bucuria unor frumoase Între
ceri, „Cupa Festivalului spor
tului de masă muncitoresc" a 
fost cîștigată de gazde, de
ținătoare ale celor mai multe 
locuri I, iar „Cupa CJ.E.F.S." 
pentru cea mai frumoasă par- 

a fost oferită a- 
„ Confecția". Fetele

ticipare, 
sociației 
în halate albastre au meritat 
cu prisosință „trofeul de cris
tal".

care au execu- 
de gimnastică 

stegulețe, eșarfe, 
umbreluțe, — a

este și firesc, Jocu-

£A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

Ic București, Dumitru Spîrlea

se 
comis 
ulti- 
pro-

ani în ur- 
dorim cu 
in palma- 
nostru o

Trebuie valorificate la cota maximă toate șansele, 
probele • In pregătirea viitoare - mare accent 

probele tehnice

DUMITRU SPIRLEA 
PENTATLON MODERN 
S Stă in puterile noastre să ne impunem ți in arena olim
pică ® 
in toate

Cum 
rile Olimpice de la Mosco
va reprezintă pentru pen- 
tatloniștii noștri cel mai im
portant obiectiv competițio- 
nal al acestui an, pentru 
care ne pregătim cu cea 
mai mare atenție. Nu exa
gerez cu nimic dacă afirm 
că startul pentru Olimpiadă 
s-a dat cu cițiva 
mă, pentru că 
toții să înscriem 
resul sportului 
performanță remarcabilă ți 
la Jocurile Olimpice. După 
medaliile de bronz cucerite 
la campionatele mondiale 
de la Upsala, din 1971 (ju
niori), și cele de la Mosco
va. din 1974 (seniori), con
sider că e cu totul firească 
dorința noastră de a ne a- 
firma și in arena olimpică. 
Prin prisma rezultatului ob
ținut anul trecut la Campio
natele mondiale de la Bu
dapesta, s-ar părea că do
rința noastră este exagera
tă. Dar nu trebuie să 
uite că acolo am 
multe greșeli, iar în 
mele luni, in cadrul 
gramului de antrenamente 
elaborat de colectivul de 
tehnicieni cu care lucrăm, 
s-a pus accentul in mod 
special pe randamentul ma
xim al fiecărui sportiv, in 
fiecare probă. De fapt, a- 
cesta este ți „secretul*  evo
luțiilor bune pe care le do
rim la apropiatele Jocuri

Olimpice. Este necesar 
toți cei trei componenți 
echipei să nu risipească nici 
o șansă, să nu trateze cu 
ușurință nici una din prgbe 
și nici o fază a luptei din ce
le cinci zile de concurs, căci 
numai astfel vom putea va
lorifica la maximum poten
țialul nostru tehnic și fizic 
și vom obține rezultatele 
maxime de care sintem ca
pabili. Recentele campio
nate internaționale, desfășu
rate pe bazele sportive ale 
Capitalei, in compania unor 
sportivi de peste hotare, 
ne-au arătat că fiecare din
tre noi dispunem de resurse 
evidente pentru îmbunătă
țirea bagajului nostru de 
puncte in fiecare probă. In 
timpul care a mai rămas 
va trebui să punem un ac-

cent serios mai ales 
scrimă, probă de mare 
zistență fizică și psihică, ca 
ți pe celelalte probe tehnice 
în care se obțin puncte pre
țioase. Personal, îmi doresc 
din tot sufletul să repet 
nele mele prestații din 
trecerile anterioare, să 
un bun exemplu pentru 
legii mei,' astfel incit 
echipa cit și eu să ne 
tem situa in final pe locu 
rile fruntașe ale Olimpia
dei*.

Născut la 10 noiembrie 1950, 
debutează în sportul de performanță la clubul Steaua, ca îno
tător. Apoi, din 1966, Gheorghe Tomiuc îi selecționează în 
echipa de pentatlon modern, disciplină pe care o va prac
tica mai întîi la clubul Steaua (1962—1966), iar în continuare 
Ic clubul Olimpia. Dozîndu-și bine eforturile și pregătirea pe 
cele cinci probe ale pentatlonului modern, Dumitru Spîrlea a 
dat dovadă de o longevitate sportivă remarcabilă, dominînd 
mai bine de 10 ani acest sport și cîștigînd numeroase titluri 
de campion al țării : în 1968, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 
1977, 1979. In mai multe rînduri s-a clasat pe primul loc în 
campionatele internaționale ale țării noastre și a ocupat locuri 
fruntașe în competiții mondiale de anvergură A făcut parte 
din echipa reprezentativă a țării care în 1971, la Upsala, a 
cucerit medalia de bronz In Campionatul mondial de juniori, 
precum și din echipa de seniori care s-a clasat pe locul 3 la 
Campionatele mondiale de seniori din 1974, la Moscova. Este 
maestru emerit al sportului.

rWTOHCLÎS

CONDUCE I

ÎN „CUPA
tn zilele de 

avut loc în 
brandenburjp’’- 
R. D. Germai 
și a Vl-a al 
ternaționale < 
tată cu „Cupa 
cum se știe, 1 
cipâ sportivi i 
hoslovacia, R. 
lonia, Româr 
U.R.S.S., fieca 
prezentate av 
găzduiască cit

Din nou, re 
tru, Ionel Pavi 
portare foarte 
obțină în clasa 
ale ale acestoi 
tape un loc D 
burg, la egalita 
cu cîștigătorul 
vacul Jiri Urb; 
la Strallsund ( 
vans de 2 p f 
clasați. I. Gor 
J. Urban (Cel 
Dimitrov (Bulg; 
11 p. Astfel, : 
mân și-a consol 
situația de lidi 
tul general al 
disputarea

Iată acest c 
Pavel 65 p, 
(U.R.S.S.) 46 p, 
(U.R.S S.) 37 p 
(Cehoslovacia) 3 
(Polonia) 35 p 
mentul pe pe: 
U.R.S.S. cu 106 
Cehoslovacia 10 
78 p, Ungaria 7 
p, Bulgaria 63 ; 
mană 45 p.

Ce ne-a ai

SENIOF

ÎNTRECERI VIU DISPUTATE PE VELODROM
Da sfirșitul săptămtail, velo

dromul din șos. Ștefan cel Mare 
a găzduit o nouă reuniune a vl- 
teziștilor : etapa a 2-a * „Cupei 
București". Dintre performerii 
de simbătă l-am notat pe V. Mi
trache (C.S.S. 1 — antrenor FI. 
Ghera), Învingător la 200 m lan
sat, cu timpul de 12,2 șl totodată 
cîștigător al cursei cu adlțlune de 
puncte, la care a totalizat maxi
mum de puncte posibile (40). El 
a evadat din pluton după pri
mul tur, clștigind toate șprintu- 
rlle. La juniori ’ 
gian (Dinamo) 
m cu start de 
Tot ia această 
ționăm victoria 
(C.S.Ș. 1) in proba de 200 m lan
sat, cu timpul de 12,4 sec. Ace
lași timp l-au realizat, însă, și 
O. Țepurlcă șl M. Prună, ambii 
de la C.S.Ș. Steaua. Pentru de
semnarea ciștlgătorului s-a dis
putat un sprint suplimentar, de 
viteză, in cursul căruia stellștli 
au fost învinși, lată acum șl 
dștigătorii celorlalte probe. Ju
niori mari, 600 m cu start de pe 
loc : M. Prună — 44,3 sec., adi- 
țlune de puncte. 30 ture : O. Țe- 
purlcă — 15 p ; juniori mici, 
400 m lansat : C. Ciulei (C.S.Ș 
Steaua) 30,1 sec.

In continuare, duminică dimi
neață viteziștll s-au relntllnit pe 
velodrom la startul competiției 
dotate cu „Cupa Dtnamo". Timpul

mari. M. Geor- 
a realizat la 600 
pe loc 43,2 sec. 
categorie, men
iul Fl. Popescu

prielnic șl organizarea bună au 
creat în rîndurile competitorilor 
o dispoziție de concurs cu totul 
remarcabilă, fii această întrece
re s-a evidențiat din nou tl- 
nărul' reprezentant al C.S.Ș. 1, 
V. Mitrache. Acesta a cîștigat la 
categoria sa de vîrstă (jxaniori 
mici) ambele probe (200 m lan
sat — 12,6 sec și adițiunea de 
puncte 30 ture — 36 p) și a ob
ținut un merituos loc II la 200 m 
lansat (12,5 sec) în compania Ju
niorilor mari (cîștigătorul probei, 
M. Prună — 12,3 sec). V. Mitra
che, la cei 15 ani ai săi, are o 
ținută pe bicicletă din cele mai 
adecvate, rulează cu suplețe, este 
inteligent și se dovedește a fi 
deosebit de combativ. Este un ta
lent căruia merită să i se acorde 
toată atenția.

La seniori, proba de viteză a 
dat cîștig de cauză lui L George 
(Dinamo) — 12,4 sec, iar la 600 
m cu start de pe loc s-a impus 
C. Gherghina (Dinamo) 44,2 sec. 
Juniorii mari s-au aliniat șl ei 
la startul a două probe : 200 m 
lansat (victorios M. Prună — 12,3 
sec) și adițiunea de puncte, 51 
ture (cîștigător E. Nica — C.S.Ș. 1 
— 20 p și un tur avans). în 
proba seniorilor mal merită evl- 
dențiați Șt. Mihai și M. Ștefan 
(ambii de la STIROM), clasați pe 
locul H, primul în proba de vi
teză, Iar cel de al doilea la 
600 m cu start de pe loc.

GHEORGHE SORA A CIȘTIGAT „CUPA BRĂILEI" LA DIRT-TRACK
Duminică, pe pista de zgură a 

Stadionului municipal din Brăila 
s-a desfășurat cursa de dirt-track 
dotată cu „Cupa Brăilei*,  la care 
au participat motocicliști din 
cinci cluburi și asociații sportive. 
Cei aproape 6 000 de spectatori 
au urmărit o întrecere atractivă, 
în care victoria a revenit alergă-

torul ui bucureștean, Gheorghe 
Sera, cîștigător în cele 4 manșe.

Clasamentul cursei : 1. Gh. So
ra (Metalul București) 12 p, î. 
L Bobflneanu (LP.A. Sibiu) 11 p, 
S. E. Botez atu (C. S. Brăila) 10 
p. La începători a cîștigat Ion 
Matei (Metalul București) cu I p. 
(N. COSTIN — coresp.)

CAMPIONATELE ȘCOLARE DE ATLETISM
Pe Stadionul municipal din 

Cluj-Napoca s-au desfășurat tra
diționalele campionate școlare de 
atletism, la care au luat parte 
541 de atleți șl atlete, reprezen
tând 38 de județe. Timpul fru
mos, organizarea excelentă și 
buna pregătire a majorității par- 
tlcipanților au contribuit la asi
gurarea unui ' '
concursului, la obținerea citorva 
rezultate de valoare. Dintre ele 
se detașează in mod 
performanța de 2,23 m 
ta înălțime i eușită 
reșteanul Sorin 
centimetru peste

ridicat nivel al

deosebit.

4a săritura 
le bucu- 
Matei, cu un 
recordul raațlb-

republican
-r

JUNIORII

N. ILIJIN, ÎNVINGĂTOR IN TURNEUL 
INTERNAȚIONAL DE ȘAH DE LA SATU MARE

La S-atu Mare a luat sfîrșit cea 
de-a v-a ediție a tradiționalului 
turneu internațional de șah „So
meș", care a reunit. în acest an 
15 jucători, printre care 7 
maeștri internaționali.

La capătul. unei lupte intere
sante și animate primele două 
locuri le-au împărțit N. ilijln 
(Medicina Timișoara) și S. 
Cvetcovici (Iugoslavia) care au

acumulat cite > puncte, repre
zentantul român avtnd un punc
taj al coeficienților Sonnebarn- 
Berger superior. Pe Jocurile 1—< 
s-au clasat R. Nicevskl (Iugosla
via) șl S. Klndermann (R F. 
Germania) cu dte i p, urmați 
de J. Banas (Cehoslovacia) și F. 
Trols (Brazilia) cu dte 6% p. 
(Z. KOVACS — coresp.)

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• CIȘTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 11 IUNIE 1980 
Cat. 1 : L variantă 100% - auto
turism „DACIA 1300“ ; cat. 2 : 
1 variante 100% a 29.534 lei șl 2 
variante 25°, a 7.383 lei ; cat 3 : 
1X50 a 5.907 lei ; cat 4 : 72.75 a 
1.015 lei ; cat. 5 : 200,50 a 368 lei ; 
cat. S : 6.799 a 40 lei ; cat. 7 : 
170 a 200 lei ; cat. 8 : 3.320,50 a 
44 lei. REPORT LA CATEGORIA 
1 : 276.513 lei. Autoturismul „da
cia 1300“ a fost ciștigat de DU
MITRU MUNTEANU din Călărași

Campionatul __ _______
de tineret și concursul de 
selecție al seniorilor vor 
avea loc Ia Pitești (și nu 
la București) ' -----la 5—6 iulie.

de categoria I 
îi aparținea din

ÎN ATENȚIA CUMPĂRĂTORILOR DE AUTOTURISME DACIA 1300 :
Magazinele auto IDMS livrează autoturismele Dacia 1300 celor înscriși in registrele de - - - —
O București
© Pitești —
© “ ’
»
e
o

Bacău — 
Baia Mare —
Cluj-Napoca
Iași — 
Reșița — 
Timișona — 
Brașov —

programări ale magazinelor, astfel ; 
«0800/1990 
12000 1080 
2800/1980 

300/1881 
300,1961 

la rar. 280/1981
la rar. 300'1981
la nr. 4000/1930
la rar. 3400 1380
efectua tn funcție de stocul de auto-

1 și capacitatea

A
«9
Vînzările zilnice ______ „„_________________ ___ _____

turisme existent la magazin in ziua respectivă șl capacitatea 
de v ine a fiecărui magazin. Devansările stai valabile ptotă 
la 30 .mie 1980.

• NOI ȘANSE LA PBONO- 
EXPBES ! După cum s-a mad 
nunțat, tragerea Pronoexpres 
mime, 13 iunie 1980, prezintă 
noutate deosebit de atractivă : 
afară de obișnuitele cîștlgurl 
AUTOTURISME și BANI, se pot 
obține și EXCURSII LA JOCU
RILE OLIMPICE DE LA MOS
COVA. Aceste excursii se atri
buie variantelor simple întregi de 
15 lei, care printre cele cinci nu
mere jucate le conțin pe cele 
trei ale extragerii suplimentare 
de 3 numere din 45 ! Totodată, 
biletele de 15 lei varianta sim
plă întreagă au drept de cîștiguri 
șl la primele două extrageri o- 
bișnulte.

de 
o 

în 
în

nai al jumoirikxr
(și a U-a) care ___________ ____
această primăvară. Să notăm si 
reaultatuil obținut la săritura în 
lungime de brăileamca Anișoara 
Cușmir — 6,33 m.

Iată cîștigatorii probelor : FETE: 
100 m : Cristina Mitu (Lie. N. 
Bălcescu Craiova) 11,7, 200 m :
Mitu 24.7, 400 m : Florica Rohoz- 
neanu (Lie. 7 Noiembrie Craio
va) 55,3, 800 m : Mitica Jun.ghia- 
tu (Lie. filologie-istorie Cîmpu- 
lung Muscel) .2:07,8, 1 500 m:
Rodiea Hoha (Lie. mecanic Bis
trița) 4:28,3, 100 mg: Alina Greeu 
(Lie. C.A. Rosei ti București) 13,9, 

400 mg : Garmen Gîscă (Lie. fi
lologie-istorie C-lung Muscel) 61,1, 
lungime ; Anișoama Cușmir (Lie. 
industrial 3 Brăila) 6,33 m, înăl
țime : Mondda Matei (Lie. 2 
București) 1,78 m, greutate : Ta- 
tttaffîia Mihailcea (Uc. industrial 
C-lumg Muscel) 14,75 m, disc : 
Mlh-alcea 48,54 m, suliță : Doina 
Jugănaru (Lie. filologie-istorie 
C-hxng Muscel) 50,40 m ; BA-m ;

H I P I S M
Intr-adevăr, spectacolul vizio

nat duminecă dimineața poate 
primi nota maximă. Beneficiind 
de un timp excelent, ca și de 
..apetitul" pentru primul loc ma
nifestat de aproape toți oancu- 
rențli (asa se explică faptul că 
• din cel 10 dștigători au fost 
nevodți să „umble" la rezerva de 
secunde), alergările programate 
au reușit să satisfacă din plin pe 
cei prezențl. Principala probă a 
mei, premiul! Centrului republi
can de creșterea șl calificarea 
cailor de rasă (alergare clasică), 
a revenit, după o luptă epuizan
tă (4 cai la cravasă aproape 
toraită Hnia dreaptă), armăsarului 
Stilat, urmat la distanțe infime 
de Epilog. Juvenil șl Macrou. La 
fel de spectaculoase au fost vic
toriile obținute de Mintoasa șl 
Riverana (A. Bmit’ovschl a arătat 
încă o dată că știe multă mese
rie), Gurița (aceasta l-a întrecut 
ta vecinătatea sosirii pe Fanion, 
excelent condus de Aurei Ștefă-

ieți : 100 m: Ovidiu Achim 
UNIO Satu Mare) 10,6, 200 
ton Sandu (Lie. informatică 
21,4, 400 m : Dan Preoțescu 
N. “ ‘ ~
800
(Lie. M. Eminescu Iași) . . .
1 500 ru : Dumitru Sapoval (Lie. 
naval Tulcea) 3:55,5, 5000 m :
Sapoval 14:55,2, 2 000 m. ob.: Cor
nel Milaș (Lie. industrial Zalău) 
5:54.0, 10 km marș : Coste! So- 
fran (P.T.T. Buc.) 47J8.9, 
110 mg : zsolt Gyongosi (Lie. Gh. 
Șiracai Cluj-Napoca) M.3. 400 mg: 
Ion Bulac (Lie. industrial 18 Buc.) 
53,9, lungime : Nlcu Roată (Lie. 
industrial 1 Brăila) 7,38 m, triplu- 
salt :• Dorin Zaharia (Lie. filolo-

’ ' ' C-luing Muscel)
Sorin Matei 
m, prăjină : 
(Lie. 2 Buc.)

ton Stroe (LiC. lndus- 
disc : 

industrial
m, suliță : 

m, ciocan : 
Adrian Urechianiu (Lie. IOR 
Buc.) 56,72 m. (Mircea RADU — 
ooresp.).

B asanab B ucurești) 
m : Gavriluță

CLic.
m :

*9.0.Martin esc-a
1:54.7,

gie-is-torie
înălțime :
Buc.) 2,23
Stănescu
greutate î _. ___
trial 1 Morend) 14,85 m, 
Ștefan Karpoș 
petrol Mediaș)
Nlcu Roată 92.94

Urechianiu

15,32 m, 
(Lie. ? 
Răzvan 
4,60 m.

COMPORTARE MERITORIE 
A CĂLĂREȚILOR 

LA AACHEN
La Aachen (R.F.G.) au avut 

loc întrecerile unui important 
concurs de călărie, la care au 
luat parte și sportivii români A. 
Donescu, S. Soveja, D. Velicu și 
P. Roșea. Pentru specialiștii noș
tri în dresaj, acesta a constituit 
o ultimă verificare înaintea J.O. 
Cea mai bună prezentă a fost 
consemnată in proba de categorie 
intermediară 1, tn cadrul căreia 
echipa formată din A. Donescu 

cu Emir șl S. Soveja cu Triumf 
»-a situat pe locul 3, proba ffind 
câștigată de formația R. F. Ger
mania.

O REUNIUNE
nescu. deși acesta reintra după 
o absentă destul de îndelungată), 
Simptom. Soneria si Iberic, ul
timul dștlgind detașat (Haralam- 
ble Șerban se dovedește o „mină" 
dta ce ta ce mai bună) proba 
rezervată conducătorilor amatori. 
In aceeași probă, pe locurile ur
mătoare au terminat Coridei si 
Turban, aceștia, ca șl câștigăto
rul. imbunătățlndu-șl substantial 
recordul carierei. Rezultate teh
nice : Cursa I : L Dinia (Gv. 
Solcan) rec. 1^7,1, 2. Fur ibunda. 
Simplu 6. ordinea 21. Carsa a 
H-a : 1. Iberic (H. Șerban) rec. 
1X7,3. 1. coridei, 3. Turban. Sim
plu 6, ordinea 
nea triplă 93. 
Mintoasa (A. 
1X2.8. 2. Iubit, 
tachfeă, event _____...
tor 682. Cursa a IV-a : 1, Relaxa 
(M. Mitrolu) rec. 1:31,0. X Sur- 
duc. Simplu 13, ordinea 44. event 
96. Cursa a V-a : 1. Stilat (M. 
Ștefăinescu) rec. 1:26,4, 2. Epilog,

8, event 50, ordl- 
Cursa a în-a : 1.
Braitlovsdhi) rec. 
Simplu 4, ordtnea 
83, triiplu dștigă-

KBANJ, 16 (pi 
de-a 13-a ediție 
Balcanic de cicl 
la sfirșitul săptă 
frumoasa local 
Kranj, a fost aț 
sebit interes de 
daliști ai sportul 
din cele cinci ( 
Interesul obișnui 
ridicat de apro; 
Olimpice, la *&gri  
rutierii pe care . 
aceste zile vor si 
manțe bune, să 
podiumul de pre 
acest punct de i 
ția a fost revelat 
tâ pe un traseu 
contratimp pe ec 
câtor (cam mic) 
circuit, pe o vr 
dar suportabilă, î 
nica 's-a bucurat 
re fără reproș, 
cicliștilor să-și fr 
ximum talentul 
Nivelul competiție 
cea mal Înaltă ( 
istorie de peste 
Media orară de p> 
Uzată de învingă 
contratimp pe ecl 
a treia performa 
(numai echipa R. 
mai coborît de c 

ore), iar combativ 
zată intr-un ritm 
pid în cursa indft 
atestă fără înde 
sportului cu pedale 
canice.

In ceea ce-i prl 
tivii noștri, num 
despre alergătorii 
contratimp pe ech 
nu numai în s^or 
și In stabilizarea 
de perspectivă. ] 
Gheorghe Lăutaru, 
celent. venind pai 
la care aspira și ] 
rita. Ridicarea m< 
la 43—45 km la pe 
evidente rezerve d< 
48 de kilometri, 
progres pe care p 
nult și care atest 
nostru se află pe 
Performanța de la

DE NOT?
3. JuvenIL Sirnpta < 
event 17, ordinea 
Cursa a Vl-a : L S
nache) rec. 1:29,8 
Simplu 4, ordinea 
triplu câștigător 4 
VH-a : L Gurița 
rec. 1:27,4, 2. Fatnon. 
Simplu 4, ordinea 
ordinea triplă 293. Ci 
1.' Simptom (N. 
1:27,2, 2. F actoraș, 3 
piu 3, ordinea 19, i 
dlnea triplă 514, trij 
292. Cursa a IX-a
(D. Popa) rec. 1 
3. Oșamria. Simplu 
event 32, ord 
Cursa a X-a 
Brailovschl) rec. 1 
Simplu 2, 
Pariul austriac 8 
suma de 32 709 lei 
tlsat (50%) de un 
combinație a 16 355 
18 354 lei.

Gh. ALEXAI
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CINE SEAMANA, CULEGE!

iunie au 
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Sau de ce arată
1. Univ. Craiova 34 17 10
2. Steaua 34 17 10
3. F. C. Argeș 34 16 7

1. F. C. Argeș
2. Univ. Craiova
3. Steaua

Așa au arătat

la fel
7 66-31
7 74-44

11 51-38 39

<4
44

34 20 10 4 70-10 50
34 20 0 0 06-28 46
34 17 10 7 73-32 44

„podiumul14 de la juniori cu cel de la Divizia A

blN PROBLENELE CAMPIONATULUI

ÎNTRECERI

XL 1. I-
Faizulin 
Simonov 

J. Urban 
M. Kepa 

In clasa- 
conduce 

rmatâ de 
România 

’olonia 74 
J, D. Ger-

I

Așa au arătat clasamentele to 
prima lor parte, Ia Divizia A de se
niori. și la Divizia națională de 
juniori la finele anului competi- 
țlonal 1979—80. Acestea stat lau
reatele principalelor noastre com
petiții fotbalistice. Caz destul de 
rar : după cum se poate vedea. 
Șl LA SENIORI ȘI LA JUNIORI 
TRIOUL LAUREATELOR ESTE 
COMPUS DIN ACELEAȘI NUME: 
UNIVERSITATEA CRAIOVA,
STEAUA și F. C. ARGEȘ.

Este oare o totlmplare î 
punsul poate fi dat fără pic de 
șovăire : NU ! Este vorba de o 
muncă de ani șl ani, care se ve
rifică intr-o competiție cu 34 de 
etape, unde hazardul, șansa sau 
ghinionul (sau Inconstanța Jucă
torilor tineri) pot influența un 
rezultat-două, cîteva, să spunem, 
dar nu 34 de meciuri Or, echipele 
de juniori de la F. C. Argeș, U- 
nlversitatea Craiova și Steaua 
s-au dovedit a fi cele mai bune, 
mal constante, cu loturile mai 
omogene și cu un nivel de pre
gătire superior partenerelor de 
întrecere. O confirmă punctajul 
obținut, bilanțul lor general.

O știm de mult că Ia divizio
narele A, șl la foarte multe din 
Divizia B, atenția conducerilor 
cluburilor șl asociațiilor, ale sec- 

de fotbal se îndreaptă, de 
regulă, spre formațiile de seniori, 
ale căror rezultate sînt așteptate --------------- j>sâ nu ettmva ,4 

. mare Se tac 
tot felul de eforturi 

pentru obținerea celor două
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58. 
498.
O-

pune a 11 coroborată cu valoarea 
de ansamblu a cicliștilor noștri, 
și ea in progres remarcabil, din 
proba individuală. Ai noștri au 
dominat cursa da capo al fine, 
s-au impus printr-o remarcabilă 
combativitate și prin simț tactic, 
ducind-o în ritmul șl ta forma 
care le-au convenit. Ratarea tl- 
tilului balcanic șl a încă unui 
loc pe podium au fost determi
nate de insuficienta vigoare de 
la sprintul final și cauza ee află 
in puținul timp acordat pregătirii 
pe velodrom. Dacă numai cu un 
an în urmă comentariile noastre 
elogioase se rezumau la evolu
țiile lui Teodor Vasile și Mircea 
Romașcanu, iată că acum grupul 
crește, aducînd in avanscenă ti
neri nu numai cu perspective, ci 
șl cu rezultate obținute în acest 
sezon : Cornel Nicolae, Constan
tin Căruțașu, Gheorghe Lăutaru. 
Evident, nu este încă suficient, 
dar este un progres pe care a- 
vem obligația să-l subliniem și 
care trebuie continuat.

Ca și anul trecut la Atena, 
poate chiar mai mult decît a- 
tunci, acum, la KranJ, a leȘh 
ta evidență nu numai lipsa de 
valoare a noului val, ei șl Insu
ficienta Iui pregătire generală. 
Cicliștii noștri tineri nu mimai 
că nu știu să alerge, dar nu cu
nosc nici noțiuni elementare de 
echipare și alimentare, n-au o 
idee precisă despre modul cum 
trebuie pregătită o evoluție. Cau- 

► zele nu sint nici ele noi șl ie 
afiă în lipsa de răbdare și chiar 
de pricepere în selecția șl pre
gătirea tinerilor care vin la ci
clism, în goana unor antrenori 
după rezultate imediate, în omi
siunea unor capitole din antrena
mentul care trebuie să transfor
me tinârul aspirant în clclisi 
complet. Dacă am socoti pers
pectiva ciclismului nostru prin 
prisma evoluției șl performanțe
lor celor cinci juniori prezenți la 
Kranj, previziunile ar fi sumbre. 
Avem însă convingerea că in 
secțiile de juniori se află și spor
tivi mal dotați decît cel pe care 
l-am prezentat la Campionatul 
Balcanic — ediția a 13-a, precum 
șl antrenori mai conștiincioși, 
capabili să schimbe ta viitor a- 
ceastă impresie.

Așadar, a 13-a ediție a Campio
natului Balcanic ne aduce pen
tru viitorul apropiat perspectiva 
unei bune reprezentări ta marile 
competiții internaționale, condi
țiile realizării fiind accentuarea 
activității de pregătire a tricolo
rilor și dovedirea unul curaj 
sporit în fixarea obiectivelor de 
performanță.

Hristache NAUM

puncte. Dacă seniorii ocupă un 
loc bun in clasament, dacă „e- 
chipa mare” nu retrogradează, 
toată lumea e mulțumită. In 
schimb, dacă Juniorii nu obțin 
rezultate bune, nici vorbă de în
grijorare, de măsuri de redresare 
a lucrurilor. Totul rămlne pe 
umerii antrenorilor de la jmiori, 
deși intre cele două eșaloane de 
fotbaliști (senlori-Junlori) ar tre
bui să fie o legătură permanen
tă, firească, logică, dacă 
in vedere că formația de 
trebuie să fie, tot timpul, 
de cadre pentru prima 
Dar acest adevăr rămlne _____
teoretic. In practică, cel mal a- 
desea, este neglijat Nu de puține 
ori i-am auzit pe unii conducă
tori și chiar antrenori de la di
vizionarele A spunînd : „Să ne 
salvăm anul acesta, să nu picăm, 
iar pentru sezonul viitor, vom 
vedea ce facem și cu Juniorii...”

Să privim din nou clasam «rt ele 
de la începutul acestor rtnduri. 
Iată, la Universitatea Craiova, la 
F. C. Argeș și Steaua perfor
manța sportivă (raportată la fot
balul nostru, la valoarea lui) se 
poa:e face ccordind atenția cu
venită și echipei de Juniori. Șl 
roadele n-au tntirziaf. CEL MAI 
IMPORTANT CIȘTIG VINE ÎN 
TIMP, atunci cind echipa de se
niori trebuie să-și completeze 
lotul. Și cind se muncește tune la 
Juniori, antrenorii au de unde 
alege. La noua campioană a tă
rii — UNIVERSITATEA CRAIO
VA — lotul este format, în majo
ritate, din Jucători crescuți de 
acest club. E vorba de Boldid, 
Negri Li, Ungureanu, Bnmbesco, 
Donose, Balad, Țicleanu, Geol- 
gău, Irimescu, cărora h s-au a- 
lâturat mai tinerii Flrănescu șl 
Gărleșteanu. Toți aceștia au tre
cut de la copii șl Juniori prin 
mina unor antrenori- ea GH. 
SCAIEȘTEANU, n. OPRIS sau 
cl. IORDĂNESCU. Mal departe: 
F. C. ARGEȘ, adică fosta campi
oană, este aproape rută la sută 
produs al centrului ei de copii și 
Juniori, unde LEONTE IANOVS- 
Cin. ajutat de alțl antrenori, ti
neri, cu pasiunea șl harul lui în 
depistarea și formarea de Jucă
tori, are... producție continuă : 
Dobrin, Cristian, Speriata. M. 
Zamfir, Stanca I, Ctrstea, Moi- 
sescu, Bărbulescu, Chlvescu, To
ma, Radu n, Nițu, Turco, Ralea. 
Ionașcu, Stancu II, Trandaflres- 
eu. 46 de promovări la Divizia A 
a Înregistrat F. C. Argeș și, lată,

se are 
Juniori 
izvorul 
echipă.
doar...

REZULTATELE

Botoșani

culege roadele. Piteștiul, care al
tădată avea aproape o echipă 
întreagă transferată de la Bucu
rești, azi se poate lăuda cu o 
formație, cu adevărat, A SA.

STEAUA are în prezent în lo
tul său mai mulți jucători decît 
orlcind crescuți La centrul de 
copii și juniori : Agiu. Nițu, Sa- 
meș, Gh. ion, Iordănescu, Mar
cel Răducanu, Adrian Ion eseu, 
Aelenei. Dar Steaua, dacă și-ar 
aduna toți jucătorii crescuți de 
ea, prezenți în alte echipe de 
Divizia A, ar mai putea forma 
încă o echipă. Cind spunem a- 
ceasta, ne gîndim la 
Ștefăncscu, Ciugarin, 
n, Ispir, State, 
Greaca, Tulpan, Moise, 
Stoica, Florea II. Poate că 
peste multă vreme, după un 
daj la Metalul București, se 
întoarce la Steaua Cămui

Mulțescu. 
Munteanu 

Pisiaru, Tătaru.
Tr. 
nu 

ro- 
vor 

_______ _ ________ _l_ _  sau 
Dumitrașcu. Fiecare dintre aceș
tia se pot considera produsul u- 
nuia dintre antrenorii care au 
lucrat la centrul respectiv, cum 
sînt FR. FABIAN. R. CATANA. 
P. MIHAI. V. ZAVODA. L VOI- 
NESCU GH. CONSTANTIN, C. 
CREINICEANU. E. JENEL Să 
mai amintim că echipele de Ju
niori de la Universitatea Craiova 
și Steaua au fost conduse în 
campionatul încheiat de către 
tinerii antrenori Silvia Stănescu 
8t respectiv. Bujor Hălmăgeanu.

Așadar, unde se muncește eu 
pashm e. cu interes, unde munca 
în perspectivă, de formare a u- 
Dor noi Jucători nu e neglijată, 
roadele se văd. Dacă la Divizia 
A. de pildă, s-ar cumula puzx> 
teie de Ia seniori cu cele de la 
Juniori (cum se procedează to 
campionatul Municipiului Bucu
rești și m alte campionate Jude
țene, tocmai pentru a impulsio
na munca cu juniorii), toate ce
le trei echipe ar rămlne pe po
dium : 1. Universitatea Craiova
96 P. 2. F. C. Argeș 89 p, 3. 
Steaua 88 p, juniorii lor marcind 
un plus de eficacitate prin go
lurile înscrise. în timp ce for
mațiile de seniori au marcat — 
Împreună — 191 de goluri, cele 
trei echipe de juniori au înscris 
239. Să sperăm că apetitul de 
gol al acestor tineri jucători va 
continua și după promovarea ta 
primele echipe, (pe care am do
ri-o mai curajoasă, mal hotărită) 
după cum munca cu Juniorii tre
buie să capete un plus de cali
tate și sub aspectul contribuției 
kw la formarea echipei U-E.F.A., 
unde ta 1980 a Jucat doar Ma
tei, de la Univ. Craiova. Poate a 
fost și o defecțiune de selecție, 
dar contribuția acestor „forțe” 
ale fotbalului nostru la Juniori 
taebuie să fie din plin valorifi
cată șl La nivelul echipei națio
nale de juniori.

Constantin ALEXIE

ALE JUNIORILOR
• ECHIPA LUCEAFĂRUL >81 

LA TURNEUL „RIVIERA”. între 
19 șl 23 iunie, in orașul iugoslav 
Rijeka se va disputa tradiționa
lul turneu de juniori „Riviera” 
(ajuns la a 28-a ediție). Româ
nia, clasată pe locul trei anul 
trecut, va fi reprezentată de e- 
chipa Luce^ărul ’81. antrenată 
de C. Toma și Gh. Cosma. Echi
pa noastră va juca în cadrul se
riei a in-a. alături de echipele 
iugoslave N.K. Kraljeviea și 
Pristina.

F.C.

u-
1N-

• TURNEUL FI VAL AL
CEELOR DE CONSTRUCȚII 
DUSTRIALE. între 9 M 14 iunie 
s-au desfășurat. la Sibiu. Jocurile 
turneului final al campionatului 
liceelor dir. su'oordinea Ministe
rului Construcțiilor Industriale. 
Au participat echipele acestor u- 
nttăți școlare din București. 
ClmpuJung Muscel. Iași. Arad, 
Pitești. Tirgoviște. Focșani si Si
biu. In finală s-au lntfirdt for- 
mațiile Hceelor din București și 
Arad. Arădenii au riști gat eu
3—0. Pe locurile 3 și 4 s-au cla
sat liceele din Sibiu și Pitești. 
(Hie IONESCU, — coresp.).

• ETAPA DE ZONA A CAM
PIONATULUI ȘCOLILOR GENE
RALE se va desfășura în peri
oada 18—21 iunie, 
centre 
Galati, 

Vflcea,
Toate
In prezența delegaților F.HJ.

din tară : 
Slobozia, 
Timișoara 
meciurile

In următoarele 
Bistrița, Zalău, 
Tirgoviște, Hm.
Si Alba Iulia. 
se vor disputa

MIINE,

In divizia b
• MECIUL RAPID BUCUREȘTI 

— PANDURII TG. JIU, PE STA
DIONUL „23 AUGUST”. Meciul 
Rapid București — Pandurii Tg, 
Jiu (seria a H-a) — programat 
mitae la cadrul penultimei etape 
a Diviziei B — se va disputa pe 
stadionul „23 August" din Capi
tală de la oca 17,30. In deschi
dere este programată întilnirea 
de Juniori dintre echipele Rapid 
șl Grupul școlar Rm. Vilce*.

FOTBAL PENTRU ELEVI
Liceul Industrial Electraapa- 

rxtaj. str. Hambarului nr. L 
•ectorul 2. organizează selecții 
per.tru secția de fotbal, dintre 
teorii născut! în anii 1965—

Si 1963—1964 pentru cla- 
se£e a IX-a si a XI-a. Cel ad- 
T_r. în grupele de fotbal vor 

«polarizați ta cadrul Mceu- 
fi pestru.
T candidaților va a-

•x îr.tre »—2S iunie 1980 
•lașa a IX-a si >—1 ta- 

pentru clasa a XI-*.  
rfle se fae ptni în

ziua de 19 Iunie 1980 pentru 
clasa a IX-a șl. respectiv, 1 
iulie 1980 pentru clasa a Xl-a, 
fiind necesare următoarele 
acte : fișă tip de înscriere ? 
adeverință medicală tip pen
tru elevi ; analizele hepatice 
șl cardiovasculare ț electro
cardiograma ; copie certificat 
de naștere.

Elevii din provincie vor 
primi cazare in căminul școlii.

Relații suplimentare la se
cretariatul liceului, la teiefoa 
27.33.35.

La rubrica aceasta 
„Semnal", am tot... sem
nalat curiozitățile veci
ne eu absurdul care 
s-au petrecut mai ales 
în finalul campionatului 
Diviziei A. Degeaba am 
semnalat noi însă, dacă 
F.R.F. și-a astupat ure
chile. a închis ochii 
și-a mutat atenția 
probleme — firește 
importante : schimbul 
mîine etc. etc., 
— în fapt — 
de citeva 
noase ale 
azi.

Aceasta 
F.R.F. (insesizabilă, for
mală, fără eficiență) vi

Și 
pe

de 
făcînd 

abstracție 
probleme spî- 
schimbului de

fiind reacția

zavi de „bombele din
•vA“ au apărut.........bom-
be* și în B. Că așa sînt
cei mici. Învață de la
cei mari și cele bune,
dar mai ales cele rele.

Două exemple care 
spun totul : 1) Marea 
copretendentă la promo
vare in Divizia A din 
seria a IlI-a, F.C. Bi
hor, reușește să facă un 
egal comic (spun marto
rii oculari) — acasă, la 
Oradea — cu amenințata 
întru retrogradare Uni
rea Alba Iulia. 2) 
Bistrița, echipa de 
admirată, Gloria, la Bis
trița, deci — unde nu cîștî- 
gă nici divizionarele A — 
a cîștigat fără mari e- 
forturi C.F.R. Cluj-Napo- 
ca, altă echipă — co
incidență, evident! —
amenințată de 
gradare.

E adevărat, la 
două meciuri 
n-a înghițit 
nici n-a 
focă în 
circul a 
casă...

în

La 
toți

retro-

aceste 
nimeni 

săbii și 
ascuns vreo 

buzunar, dar 
fost la el a-

final, o referire 
la persoane adesea — și 
pe merit — lăudate in 
ziarul nostru, antrenorii 
E. Jenei de . la Bihor și 
Al. Consiantinescu de la 
Bistrița. Greu se cîștigă 
un prestigiu și ușor se 
pierde el...

Marius POPESCU

PENULTIMEI ETAPE A CAMPIONATULUI DIVIZIEI C
4—0 (4—0), Caraimanul Bușteni — 
Carpați Nehoiu 1—0 a—0), Car- 
pați Sinaia — Petrolul Berea 
1—0 (1—0), Olimpia Rm. Sărat — 
FJi.C. Săhătenl 3—0 (2—0), Vic
toria Tecuci — Oțeiul Galați 3—0 
O—0). Chimia Brazi — Prahova 
Ploiești 3—0 (2-0).

Pe primele locuri : L C.S.U.
GALAȚI 42 p (70—24), 2. Prahova 
Ploiești 33 p (52—35). 3. Carai- 
msmul Buș-eni 33 p (46—24)... pe 
uttkr.ele : 15. Chimia Buzău 22 p 
(48—68), 16. FJJ.C. Săhătenl 32 p
(36—73).

SERIA A IV-a
Amonil Slobozia — LM.U. Med- 

gktia 3—9 (1—0). Pescărușul Tuă- 
eea — Grasriuil Babadag 4—1 
0—0), Chimia Brăila — Sedii 
Cernavodă 1—1 (1—0)
Constanța — Victoria
3—0 (1—0). Unirea Eforie Nord — 
Dactia Unirea Brăila 4—2 Q—9), 
Progresul Isaccea — Electrica 
CDCScanțâ 7—0 (5—0), S_N. Brăila 
— Voința Constanța 3—1 (3—0),
Marina Mar.șa a — Rapid Fetești 
3-1 (3-1).

Pe primele locuri : L U4.U. 
MEDGIDIA 42 p (59—23), 3. A- 
tnocdl Slobozia 41 p (68—29), 3. 
Marina Mangalia 34 p (47— 41) 
pe ultimele : 14. Rapid Fetești
>4 p (39—47), 15. Dacia Uttirea
BrăEa 34 p (29—50). 16. Granitul 
Bariarteg 14 p (24—67).

SERIA A V-a
Staena București — Danubiana 

București 3—0 (0—0), Automeca-
ntea București — FEROM Urzl- 
cenl întrerupt ta mm. 84, la 1—0, 
LC5.LM. București — Dunărea 
Călărași 6—0 (4—0), S.N. Oltenița
— Automatica București 0—1 
(0—0), — s-a jucat la Bolintin 
vale. Voința București — Vis
ează București 3—1 (2—1), Viito
rul Chirnogi — T.M. București 
3—1 (0—0), Tehnametai București
— Electronica București 1—0
(1—0), Flacăra roșie București — 
Luceafărul București 2—3 (2—0),
Abațarul București nu a Jucat.

Pe primele locuri : 1. SIRENA 
44 p (52—17), 2. Automatica 42 p 
(61—25), 3. Dunărea Călărași 36 p 

«3—31)... pe ultimele: 13. FEROM 
• Urzlceni 25 p (40—47) — 9 vic

torii (cu un Joc mai puțin), 14. 
Flacăra roșie 25 p (22—29) — 8 
victorii, 15. Automeeanica “ “ 
(34—40) — cu un joc mal 
16. VSscoza 12 p (24—77).

SERIA A VI-a
ROVA Roșiori — I.O.B. 

1—0 (0—0), Electronistul 
de Argeș — Petrolul 
Vale 1—1 (0—0), Dacia Pitești — 
Petrolul Videle 1—0 (0—0), Pro
gresul Corabia — Recolta Stoică- 
neștl 3—0 (1—0), I.P.C. Slatina — 
Sportul muncitoresc Caracal 2—1 
(£—1), Petrolul TîrigoviSte — Ci
mentul Fieni 2—1 (1—1), Metalul

23 p 
puțin.

Bals
Curtea

Bolintin

Mija — Constructorul Pitești 4—0 
(1—0), Progresul Pucioasa — Di
namo Alexandria 5—1

Pe primele locuri : 
ROȘIORI 43 p (55—20), 
Mija J7 p (57—30), 3. 
Puctoasa 33 p (45—23)... pe ult:- 
m&e : 13. Petrolul Tirgoviște
25 p (32—62), 14. Petrolul Bolin- 
tta 34 p (34—47), 15. Dinamo 
Alexandria 23 p (36—47). 16. Ccc- 
«rurzr.. Pitești 19 p (31—58).

SERIA A VH-a
Minerul Lupeni — C.F.R. Cra- 

tova 4—0 (1—0). Minerul Motru
— Electroputere Craiova 0—2
(0—1), Progresul Băilești — Uni
rea Drobeta Tr. Severin 2—0 
(0—0). Dunărea Calafat — Gloria 
smef-aia 4—1 (1—0), Viitorul Dră- 
gășam — D~>ma Orșova 5—0
(1—4). Metalurgistul Satiu — Chi
mistul Rm. VLoea * * - —
Oonstructcmi 
Lotru Brezoi 
Drobeta Tr. 
Bovinari 1—1

Pe primele 
LUPENI U p . 
putere Craiova 40 p (57—30) 
Wv--:' Motru 35 p (68—33)... pe 
intimele : 14. Metalul Rovirsari
a p (25—39), 15. Gloria Strehaia 
B p (34—56), 16. Chimistul Km. 
VScea 23 p (21—44).

SERIA A VHI-a
CLFR. Timișoara — C.F.R. Sl- 

meria 2—0 (2—0), Victoria Călan
— Gloria Reșița 5—0 (2—0), Mi
nerul OraVița — Metalul Bocșa 
5—2 (3—0), C.P.L. caransebeș — 
Electromotor Timișoara 6—1 
(3—1), Știința Petroșani — Ex
plorări Deva 1—6 (0—1), Minerul 
Vulcan — Metalul Oțelu Roșu 
3—1 (2—1), Minerul Deva — Vul
turii textila Lugoj 4—0 (1—0), La
minorul Nădrag — Minerul Ghe- 
lar 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. CJ.Il
TIMIȘOARA 45 p (58—19), 2. Mi
nerul Deva 38 p (68—30). 3. Vul
turii Lugoj 32 p (43—39)... pe 
ultimele : 13. Minerul Ghelar
26 p (43—46), 14. C.F.R. Slmeria 
26 p (41—46), 15. Explorări Deva 
36 p (38—46). 16. Știința Petro
șani 13 p (38—77).

SERIA A IX-a
Rapid Arad — Recolta Salonta 

6=-0 (2—0), Armătura Zalău — 
CER. Arad 1—0 (0—0), Unirea 
Dej — Bihoreana Marghita 3—0 
(0—0). Minerul Suncuiuș — Vic
toria Elcond Zalău 3—2 (2—1),
Victoria Ineu — Tricolorul Beiuș 
2—0 (0—0). Oțelul Or. Or. P. Gro
za — Unirea Oradea 6—0 (3—0). 
Voința Oradea — Unirea Tom
natic 5—1 (3—1), Construcții
Eledtrometal Cluj-Napoca — Uni
rea Sirintcolau Mare Vri) (1—0)
— s-a Jucat la Huedin.

Pe primele locuri : 1. RAPID 
ARAD 42 p (58—26), 2. Armătura

(3-1).
1. ROVA

2. Metalul
Progresul

_____2~*  U-9). 
Tc. Iad. Crakr. a — 

5—2__(5—», C^-M.
Severin — Metalul 

(9—1).
locuri: 1. MINERUL 

(60—31), 2. EJectro-
3.

Zalău 40 p (45—22). 3. Bihoreana 
Marghita 33 p (59—30)... pe 
mele : 15. Minerul Suncuiuș 
(29— 58). 16. Unirea Oradea 
(X-43).

ulti- 
21 p 
13 D

SERIA A X-a
Stghet — SilvicultorulCIL

Maseru 7—0 (4—0). Hebe Singeorz 
Bâă — Bradul Vișeu 2—1 (2—0).
Minerul Băluț — Oașul Negrești 
3—0 (1—0). Victoria Cărei — Mi
nerul Baia Sprie 7—0 (5—0), Mi
nerul Băița — Simared — 
Mare 4—2 (2—1), Minerul 
Seini — Metalul Cărei 2—0 (1—0), 
Minerul Rodna — Lăpușul 
Lăpuș 2—0 (0—0), CUPROM 
Mare — Forestai Bistrița 
U-0).

Pe primele locuri : 1.____
SIGHET 43 p (94—28), 2. Victoria 
Cărei 40 p (89—28), 3. Minerul
Uba Seini 31 p (47-37)... pe ul
timele : 13. Foresta Bistrița 26 p 
P6—54). 14. Silvicultorul -----
1» p - “ - - -
35 p 
35 p

Baia 
Ilba-

3—a

C.I.L.

Maieru 
(34—70). 15. Bradul Vișeu 
(37—48), 16. Hebe Singeorz

(35-65).
SERIA A XI-a

Metalul Sighișoara — Metalul 
AJud 0—1 (0—0), Metalul Copșa
Mică — Automeeanica Mediaș 
3—0 (0—0), Avîntul Reghin —
— I.P.A. Sibiu 2—1 (1—0), Vitzo- 
metan Mediaș — Faianța Sighi
șoara 3—0 (1—0), Sticla Timăvend
— CJ>.L. Sebeș 1—1 (1—0), Mu
reșul Luduș — Oțelul Reghin 
2—1 (1—1), Construcții Sibiu —
Sticla Arieșul Turda 4—1 (1—1). 
C.I1. Blaj — IMIX Agnita 0—0

Pe primele locuri : 1. META
LUL AIUD 44 p (84—20), 2. Sti
cla Turda 35 p (59—34), 3. IMIX 
Agnita 33 p (38—32)... pe ulti
mele : 16. Sticla Tîrnăveni 24 p 
(34—46), 16. Faianța Sighișoara
8 p (18—81).

SERIA A XII-a
Sf. Gheorghe — Metrom 
5—1 (4—1), Minerul Bă-

C.S.U. Brașov 2—1 (2—0), 
Progresul O-

Oltul 
Brașov 
lan — 
Minerul Baraolt ... - 
dorii du Secuiesc 4—0 (1—0), Me
talul Tg. Secuiesc — Torpedo 
Zăraești 5—1 (2—1), Măgura — 
Mobila Codlea — Precizia Săcele 
0—0, Carpați Brașov 
Toplița 1—3 (0—3), 
Victoria — Tractorul

— Mureșul 
Chimia Or. 

. ________ Miercurea
Ciuc 3—0 (3—0), Utilajul Făgăraș 
— Carpaiți Covasna 0—3 — echipa 
Utilajul a fost exciusă din cam-, 
ptonat.

Pe primele
SF. GHEORGHE 42 p
2. Mureșul Toplița 35 p (46—32),
3. Progresul Odorhei 34 p (50—21)
... pe ultimele : 14. Tractorul M. 
Ctuc 22 p (22—33). 15. Carpatl
Covasna 22 p (23—56).

Rezultate’e ne-au fost trans
mise de către corespondenții noș
tri voluntari din localitățile res
pective.

locuri : 1. OLTUL
(55-21),



\ia internat tonalele de tenis de masă (Juniori) ale ungariei

ECHIPA DE BĂIEȚI A ROMÂNIEI 
A CUCERIT LOCUL I

La campionatele internațio
nale de tenis de masă ale Un
gariei (juniori), sportivii noș
tri au repurtat un frumos suc
ces, cucerind locul I în proba 
pe echipe băieți. După ce au 
învins, între altele. echipele 
Irlandei (5—2) și Ungariei 
(5—4), băieții noștri au cîștigat 
finala cu formația Cehoslova
ciei (5—2). Echipa a fost for
mată din Eugen Florescli, Mi
hai Craioveanu și Horatiu

ATLEȚI1 TREBUIE SĂ IUȚEASCĂ PASUL
(Urmrre fin mo 1)

la 100 mg (cu un start bun ar 
fi cîștigat probabil). Cristina 
Dobrinoiu (suliță), Corina Ți- 
frea cu un nou record perso
nal (promițător) la pentatlon.

Revenind la... valorile noas
tre „olimpice", să subliniem 
că Eva Zorgo-Raduly, deși 
prezentă la Sofia, nu a arun
cat, pentru că are o ușoară 
întindere și nu a vrut să riște. 
Si bine a făcut ! La interval 
de o săptămină, Horia Toboc a 
obținut din nou un rezultat 
bun la 400 mg (49,64 la Stutt
gart. 49,65 la Sofia). El a fă
cut o cursă bună pină la ulti
mul gard, fiind la același nivel 
cu excelentul Rok Kopitar. La 
ultimul gard nu i-au ieșit pa
șii și a pierdut cel puțin 2 ze
cimi. Plafonul ridicat la care 
a ajuns ne face să credem că 
va putea asalta curînd gra
nița celor 49 de secunde. Ni- 
culina Vasile a fost și ea a- 
prâape de 1.90 m la înălțime 
și mai poate progresa. Ca șl 
ștafeta de 4X400 m fete, lip
sită aici de cea mai bună a- 
lergătoare de 400 m a țării, 
Niculina Lazarciuc. Cu ea in 
echipă, performanța poate creș
te cu 1—2 secunde, iar un timp

TURNEUL FEMININ
DE VOLEI

i (Urmare din pag. I) 

voiu, care în deschiderea pro
gramului după-amiezii, în jocul 
România — Polonia, a dirijat 
inteligent și inspirat acțiunile 
echipei aliniate de N. Roibescu, 
N. Humă și O. Solomonov,

Dar chiar dacă coordonatoa
rea de joc ni s-a părut cea mai 
bună, ea adueîndu-și contribu
ția efectivă și în celelalte com
partimente, trebuie să remar
căm jocul bun al întregii e- 
chipe — Mariana lonescu, 
Doina Săvoiu, Irina Petculet 
(Crina Georgescu, Gabriela Co
man), Victoria Georgescu, Vic
toria Banciu, Iuliana Enescu. 
Fetele noastre -au întîlnit o 
echipă alcătuită din jucătoare 
înalte, deci periculoase în atac 
și la blocaj. Ele s-au orientat 
bine în joc, au acționat variat 
și combinativ, cu un grad spo
rit de viteză, mult mai sigure 
în execuții (la servicii și pre
luare) și, în același timp, a- 
coperind bine terenul în fazele 
de apărare. Faptul că ele au 
avut tot timpul inițiativa, asl- 
gurîndu-și o diferență confor
tabilă în fiecare set, este, în 
genere, rezultatul superiorității 
nete în plan tehnico-tactic. Va 
fi interesant de văzut dacă plu
sul de randament manifestat în 
jocul cu Polonia (cîștigat in 
numai trei seturi) va fi con
firmat mîine (n.r. — azi) în 
partida derby din serie, cu re
prezentativa U.R.S.S.

în meciul următor, sovieti
cele au învins în trei seturi 
reprezentativa R. P. Ungare, 
care a dat o replică bună nu
mai în setul 2.

ATLETISM • La Bremen 
(R.F. Germania), francezul Guy 
Drut a cîștigat cursa de 110 mg 
cu 13,87, iar poloneza Grazyna 
Rabsztyn a fost cronometrată pe 
100 mg în 12.72. Alte rezultate : 
100 m — Panzo (Franța) 10.44 ; 
1500 m — Wessinghage (R.F.G.) 
3:38,21 ; 100 m (f) — Chantal
Rega (Franța) 11,33 : înălțime — 
Ulrike Meyfarth (R.F.G.) 1.92 m. 
® în cadrul campionatelor
S.U.A., Ley Floyd a fost cro
nometrat pe 100 m plat în 10,19, 
Brian Oldfield a cîștigat arun
carea greutății cu 21,82 m, iar 
Renaldo Nehemiah pe cea de 
110 mg, în 13,49.

AUTO • „Cursa de 24 ore" de 
la Le Mans a revenit echipajului 
francez Jean Pierre Laussaud — 
Jean Rondeau (..Rondeau ltt“).

Pintea și a fost asistată de an
trenorul emerit Paneth Farkas.

Echipa de fete, formată din 
Maria Alboiu și Nela Stoinea 
(antrenor Laurențiu Gheor
ghiu), a ocupat în clasamentul 
general locul 3, după for
mațiile Ungariei și Cehoslova
ciei. La simplu fete, Nela Stoi
nea s-a clasat pe. locurile 3—4, 
la egalitate cu Fazekas (Un
garia).

in jur de 3:26 — 3:26,5 poate 
asigura un loc bun în finala 
olimpică...

în sfîrșit, Adrian Proteasa 
a ratat concursul tocmai cind 
ne așteptam mai puțin. La an
trenamentul din preziua con
cursului sărise, cu patru pași 
elan, 2,20 m ; la încălzire a 
trecut 2,24 m (!), iar la antre
nament, a doua zi 2.25 m (•!). 
Marile posibilități pe care le 
are recordmanul nostru nu pot 
fi exprimate decît prin dobîn- 
direa unei co.nstanțe caracteris
tică, dealtfel, celor mai buni 
săritori (Wszola, Mogenburg 
etc.). Pentru Adrian, Balcania
da poate, și trebuie, să fie un 
prilej de meditație, un îndemn 
la o pregătire și mai asiduă, 
și mai serioasă...

—Ca dealtfel pentru toți 
componenții lotului nostru 
olimpic, pentru toți aspiranții 
la titularizarea în delegații 
olimpică. Pentru că, pînă la 
ora marelui start, a mai ră
mas foarte puțin timp !

TRADIȚIONALA COMPETIȚIE 
DE MARȘ A POȘTAȘILOR

Recent, s-a desfășurat la Osl- 
jek (iugoslavia) tradiționala 
competiție de marș a poștașilor 
din țări socialiste, întrecere a- 
junsă la cea de-a șaptea ediție. 
Din țara noastră a participat o 
echipă întinerită, mai cunoscut 
fiind doar Marin Perșinaru, care 
a șl ocupat' locul al doilea. O 
promițătoare comportare a avut 
factorul poștal Ion Erciu. recent 
cîștigător al fazei bucureștene a 
Marșului poștașilor, clasat la 
Osijek pe locul trei. Celălalt de
butant, Vasile Hagiu, a sosit al 
doisprezecelea, pe echipe Româ
nia ocupind locul secund, după 
Ungaria și înaintea Iugoslaviei, 
Bulgariei și selecționatei Osijek. 
In afară de concurs, ca invitat 
de onoare, a mal luat parte și 
Valeriu Mitrea, prezent la toate 
edițiile competiției.

„CUPA DAVIS“
(Urmare din pag I) 

joc dificile, în deplasare, eu 
adversari deosebit de reduta
bili. După cum s-a anunțat, în 
finala grupei B urmează să 
întîlnim acum echipa Ceho
slovaciei, calificată în fața 
Franței (5—0), în semifinala 
disputată la Praga. întîlnirea 
România — Cehoslovacia se va 
desfășura la București, in a 
doua săptămină a lunii vi
itoare (7—13 iulie). Datele e- 
xacte ale finalei vor fi stabi
lite ulterior, prin acordul fe
derațiilor de specialitate din 
cele două țări.

★
Meciul de tenis dintre echipele 

Italiei și Elveției, coctind pentru 
semifinalele „Cupei Dans- (g—ip» 
A, zona europeană) s-a irxhettt 
la Grug'tiasco cu scorul de 5—t 
in favoarea gazdelor. In ultimele 
două partide de simplu, tn care 
de comun acord s-a jucat "1 dm 
3”, Bararrwttl l-a Învins cu *—>, 
6—4 pe Stadler. Ur Ocleppo a 
dispus cu 6—•. 6—3 de Pasquler. 

în finala grupei A. echipe Ita
liei va intim formația Suediei.

• eoo a«cvr®ft‘ <t» * e • i » ft - «i semrold 11 50 54
fu Btrâinotale j abonamente prin 0.EX1M *• departamentul exoon imoor oresâ. P.O. Box 136-137

TELEX • TELEX
care a parcurs 4 606.020 km cu o 
medie orară de 192 km.

CICLISM • Etapa a 5-a a 
Turului Elveției, desfășurată con-
tracronometru individual 
a revenit belgianului 
Willems — 23.500 km 
Lider al clasamentului 
se menține Willems.

la Basel,
Darbadel 

tn 30:42.
general

SAH • După 9 runde, tn turneul 
de la Erevan continuă să condu
că Arjak Petrosian (U.R.S.S.) cu 
7l/j p, urmat de Romanistn 
(U.R.S.S.) — 6Va p. Mihai Subă 
(România), care în runda a 9-a 
a remizat cu Arjak Pe+rosîan s? 
află pe locul șase, cu 4 d (1). • 
in turneul de șah de la Sm^de- 
revska Palan ka (Iugoslavia). după

Corespondență din U. R. S. S.
LENINGRADUL GAZDĂ A ÎNTRECERILOR 

OLIMPICE DE FOTBAL
Jocurile Olimpice de la Mosco

va — această alăturare de cuvin
te a ajuns, de multă vreme, o- 
bișnuită. Nu trebuie uitat, însă, 
că întrecerile Olimpiadei '80 nu 
se vor desfășura numai pe bazele 
sportive moscovite, ci și în alte 
patru orașe din Uniunea Sovie
tică și anume: Tallin, Minsk, Kiev 
și Leningrad. Pe apele Balticei se 
vor întrece minuitorâ yachturilor 
în regata olimpică, iar în celelal
te localități amintite vor avea ioc 
meciurile a trei dintre grupele 
sferturilor de finală ale turneului 
de fotbal.

In ce privește Leningradul, tra
dițiile sale sportive sînt vechi. O 
coincidență a făcut ca însăși tn 
1896, anul primei Olimpiade mo
deme, în orașul de pe Neva să 
se dispute o competiție interna
țională de anvergură deosebită, 
campionatele mondiale de patinaj 
artistic și cele de viteză. In anii 
puterii sovietice, leningrădenii 
s-au impus și pe terenurile de 
sport prin realizări deosebite și 
performanțe înalte. Mindria lor 
este, în primul rînd, stadionul 
„S.M. Kirov“, o impunătoare con
strucție sportivă, puțind adăposti 
— după ultimele reamenajărl e- 
fectuate — nu mai puțin de 
69.000 spectatori în tribune. Pe 
gazonul lui se vor disputa întîl- 
nirile turneului olimpic de fotbal.

De fapt, acest stadion, binecu
noscut în întreaga țară sovietică, 
precum și oaspeților de peste ho
tare, a fost acum complet recon
struit, O nouă „cămașă de beton" 
a îmbrăcat Imensul oval săpat în 
solul nisipos de pe malurile Ne
ve!, au fost amenajate bănci con
fortabile pentru spectatori, s-au 
înălțat stilpii iluminatului artifi

tn modernul hotel „Pribaltica" vor putea locui turiștii venifi la 
Leningrad pentru meciurile turneului olimpie de fotbal

Foto : A.P.N.

Campionatul european de fotbal

A FOST ETAPA JOCURILOR DECISIVE...
MILANO, 16 (prin telefon). Așa 

cum era -de așteptat, a doua 
rundă a „europenelor" s-a sol
dat cu 4 victorii Pentru că, de 
astă-dată, chiar și în condițiile 
echilibrului de forțe, s-a jucat, 
cum era firesc, la ciștig. Fiecare 
din cele 8 echipe a căutat fie 
să refacă terenul pierdut, fie 
desprinderea în grapă. A fost, 
deci, o etapă a jocurilor decisive 
In care, fără să fi neglijat mo
mentul defensivei, s-a pus mai 
mult accent pe atac, echipele ie
șind mai des din carapacea apă
rării, în căutarea golului. Și, în 
aceste condiții, golurile au venit. 
In număr de 13, adică de 3 ori 
mai multe decît în prima etapă 
(4). Firesc, și aspectul întreceri
lor s-a schimbat, ele cișttigînd 
mai mult in spectaculozitate, de
venind pe alocuri deosebit de a- 
tractive, datorită și unor mo
mente de suspans.

Din păcate însă schimbarea, a- 
ceasta de orientare in modul de 
abordare și de susținere a jocu
rilor. în sensul opțiunii pentru 
spiritul ofensiv, nu a însemnat, 
cum ne-am fi așteptat, și un 
piua evident de calitate, o creș
tere valorică a fotbalului proprlu- 
zis. Aceasta pentru că, părăsind 
„tranșeele" și trecînd mai des la 
atac, echipele au mizat, lc prin
cipal, pe efectul spectaculos al 
factorului psihic și mal puțin pe 
buna organizare a jocului, pe 
îmbunătățirea reală a ideii pro-

11 runde : Sveșnikov — 7,5 p. 
Victor Ciocâltea, care în runda 
a 11-a a întrerupt partida cu 
Rogulj, ocupă locul 10, cu 3.5 
P (1).

TENIS O John McEnroe a ter
minat învingător în turneul de ka 
Londra, în finala căruia l-a în
trecut cu 6—3, 6—1, pe Kim War- ■ 
wick. In finala de dublu : Rod 
Frawley. Geoff Masters — Sher
wood Stewart (S.U.A.). Paul 
McNamee (Australia) 6—2, 4—6.
11—9. • Campionatele internațio
nale ale Belgiei s-au încheiat la 
Bruxelles cu victoria australianu
lui Peter McNamara, care a dis
pus în finală cu 7—6, 6—3. 6—0 
de Balasz Taroczy (Ungaria). în 
semifinale : Taroczy — Guerrero 
6—0, 6—3 ; McNamara — Dibbs 
6—4, 2—6, 6—2. 

cial pentru jocurile în nocturnă. 
Alături de stadionul Kirov s-a 
înălțat și un veritabil sat olim
pic leningrădean, hotelul pentru 
sportivi. Antrenamentele echipelor 
participante la turneul olimpic 
vor fi efectuate pe proaspătul ga
zon al stadionului, dar în caz de 
ploaie fotbaliștii vor beneficia și 
de un teren acoperit, în Palatul 
sporturilor. Dimensiunile acestuia 
sînt și ele impresionante: lungi
me — 159 m, lărgime — 72 m, 
înălțime — 20 m. Aici s-au și 
desfășurat întîlniri de fotbal „in
door" de la inaugurarea sa, in 
anul 1976.

Pentru spectatorii întrecerilor, 
oaspeții Leningradului olimpic, 
s-au făcut, de asemenea, pregătiri 
speciale. Se apreciază că în pe
rioada Olimpiadei vor poposi aid 
zilnic un număr de 12.500 turiști. 
La dispoziția lor stă o întreagă 
rețea de hoteluri. Printre acestea 
sînt șl două construcții absolut 
noi, hotelurile „Karelia" (1139 
locuri) și „Pribaltika“ (2500 locuri). 
De asemenea, motelul-camping de 
la Olghino, situat la 20 km de 
Leningrad, va putea primi pe tu
riștii în trecere spre oraș.

Fără îndoială, vizitatorilor Le
ningradului li se va oferi pri
lejul să admire nu numai măies
tria fotbaliștilor, ci și nenumărate 
comori de artă, în muzee și pa
late ale culturii, precum și repre
zentații ale celebrului ansamblu 
de operă și balet din localitate, 
ale virtuozilor instrumentelor 
populare, actorilor de teatru șl 
circ, cîntăreților și dansatorilor.

OLGA ZAIKINA
.Sovietski Sport*  — Moscova

prii de joc. Au fost, desigur, și 
unele excepții. Una dintre ele — 
o plăcută surpriză totodată — 
poate fi socotită echipa Belgiei. 
Jucînd, duminică . după-amiază, 
la Milano, cu Spania, formația 
„diavolilor roșii“ a încercat și a 
reușit în bună măsură, grație 
disciplinei tactice, să pună în 
practică cunoscuta „lecție — Ai> 
derlecht", față de care jucătorii 
lui Kubala au acționat fără per
sonalitate și neins pirat, eșulnd 
în tentativele lor ofensive, dato
rită neputinței de a evia ofsaidul, 
în același timp, belgienii au avut 
în Ceullemans un excelent coor
donator de joc, al cărui aport ka 
construirea fazelor și La finali
zarea acțiunilor a fost decisiv. 
Puțin infatuată după egalul 
smuls Italiei, la capătul unui 
meci apreciat ca bun, echipa 
Spaniei n-a arătat mai nimic dia 
ceea ce se numește fotbal orga
nizat. cerebral.

Așa cum s-a putut observa, de 
pildă, în evoluția fotbaliștilor 
vest-germani în partida cîștigată 
cu Olanda, o reeeditare, pe a- 
tocuri, a finalei C.M. '74. For
mația antrenată de Derwall, fără 
să impresioneze în mod deosebit, 
continuă să joace ordonat, con
struiește cu răbdare șl caută me
reu soluții care să pună în di
ficultate adversarul. In plus, e- 
chipa R. F. Germania are acum 
și un excelent realizator în per
soana Iul Allofs, core pare să 
calce pe urmele unui excelent 
predecesor (Gerd MtilleT).

în același context, al eforturi
lor exprimate cît de cît pe plan 
tactic, se înscrie și comportarea 
din meciul cu Grecia a fotbaliș
tilor cehoslovaci. Aportul Iul 
Panenka și Kozak la organizarea 
jocului echipei a cîntărit foarte 
mult în obținerea unei victorii 
clare în fața unui adversar difi
cil, tenace, de care Olanda n-a 
putut trece decît cu mare dificul
tate șl în urma unui penalty dis
cutabil.

INTILNIRI internaționale
• Pe stadionul „Maracana" din 

Rio de Janeiro, s-a disputat me
ciul internațional amical de fot
bal dintre selecționatele Braziliei 
SI U.R.S.S. Fotbaliștii sovietici 
au obținut victoria cu scorul de 
2—1 (2—1), prin golurile înscrise 
de Cerenkov (mln. 32) șl Andreev

BREVIAR
PROBA FEMININA din cadrul 

concursului internațional de tir 
cu arcul desfășurat La Balaton 
(Ungaria) a fost cîștigată de Pa- 
devetova (Cehoslovacia), cu 1234 
puncte, urmată de Kovacs (Un
garia) — 1 220 puncte și Aurora 
Chin (România) — 1 206 puncte 
La masculin, pe primul loc s-a 
clasat Nagy (Ungaria), cu 1251 
puncte.

CUBA VA FI PREZENTA la 
Moscova cu cel mai numeros lot 
de sportivi din istoria participării 
țării la J.O. de vară. Dintre cel 
215 sportivi cubanezi, care vor 
participa la majoritatea discipli
nelor înscrise în program cu șan
se reale în cîștigarea unor me
dalii sînt creditați în primul rînd 
campionii olimpici Alberto Juan- 
torenă (atletism), boxerul Teofi- 
lo Stevenson și haterofilul Ro
berto Urrutia, precum și echipa 
feminină de volei. Sportivii cu
banezi sînt hotărîți să depășească 
rezultatele obținute în urmă cu 
patru ani la J.O. de la Montreal» 
unde au cucerit 6 medalii de aur, 
4 de argint și 3 de bronz.

ECHIPA MASCULINA de bas
chet a Spaniei se pregătește in
tens în vederea participării la 
turneul olimpic de la Moscova. 
Intr-un recent interviu acordat . 
presei spaniole, antrenorul An
tonio Diaz Miquel a declarat : 
„Visul nostru este ca la Moscova 
să cucerim o medalie și pentru- 
realizarea lui ne pregătim foarte 
serios. In acest sens, vom parti
cipa la turneele de verificare ce 
se vor desfășura în curînd în 
U.R.S.S. și Iugoslavia. De aseme
nea, înaintea plecării la Olim
piadă, vom mai susține cîteva 
meciuri de verificare acasă“.

TURNEUL PREOLI3IPIC mascu
lin de hochei pe iarbă de la Mosco
va a fost cîștigat de selecționa
ta Franței — 9 puncte, urmat*  
de echipele R. D. Germane — 
I p, UJS.S.S. — 7 p, Iugo
slaviei — 4 p, Suediei — 2 p 
șl Mexicului — Op. Rezultate 
înregistrate în ultima zi a com
petiției : R. D. Germană — 
U.R.S.S. 1—0 (1—0) : Franța —
Iugoslavia 8—o (2—0) ; Suedia 
— Mexic 3—2 (1—2).

ÎN ORAȘUL Ho Și Min (R. S, 
Vietnam), a avut loc deschiderea 
expoziției „Moscova — oraș o- 
limpic", în care sînt expuse fo
tografii și cărți despre noile con
strucții sportive, complexele tu
ristice șl centrele culturale dia 
capitala U.R.S.S. De asemenea, 
aid sînt prezentate și filme re- 
ferltoare la pregătirile pe car. 
Moscova le face în vederea ma
relui eveniment sportiv pe car, 
n va găzdui m curînd.

Cîteva cuvinte acum uespro 
.,meciul nr. 1“ al celei de-a 2-a 
etape, disputat duminică seara la 
Torino. Din capul locului trebuia 
spus că victoria „squadiei azzu- 
rra“ este o victorie a antrenoru
lui ei, Enzo Bearzot. Atacat vio
lent pentru conservatorism, pen
tru menținerea unor jucători so
cotiți ca terminați, cum ar fi 
Causio și Graziani, antrenorul 
Bearzot nu a cedat nici unui fd 
de presiuni și a acordat încre
dere, în egală măsură, tuturor 
componenților echipei de bază, 
reușind să le ridice capacitatea 
combativă și să-i conducă La o 
victorie meritată și, mai ales, 
mult dorită. „Ar fi un miracol 

să-l învingem pe englezi*,  scriau 
ziarele italiene duminică dimi
neața. Lui Bearzot i s-a părut 
firească victoria, atîta vreme ctt 
el a crezut în jucătorii săi, con
vins că și aceștia îl vor înțelege. 
Și, duminică seara, echipa italiei 
a fost un tot unitar, căreia An
glia, deși în formă bună, nu i-a 
putut găsi fisura pe unde să ac
ționeze ca să o poată descumpă
ni. Interesant de subliniat faptul 
că Italia, cu un singur gol înscris 
în două meciuri, a acumulat 3 
puncte în clasament ! Un singur 
gol, cel al lui Tardelli, din min. 
80 a fost așteptat cu sufletul la 
gură și salutat cu o explozie de 
bucurie de nedescris ! Un goi 
care a deschis echipei Italiei ca
lea spre finală și care i-a făcut 
pe cei mai mulți să uite, poate, 
pentru moment toate necazurile 
care îi poartă în aceste zile pe 
drumurile tribunalului pe mulți 
dintre jucătorii fotbalului penin
sular. Dar pînă la finala mult 
visată, Italia mai are un hop de
loc ușor de trecut, Belgia, pe 
care o va întUni chiar mîine sea
ră, la Roma, în a treia etapă a 
„europenelor", o etapă care ar 
putea să fie calmă si tot atît de 
bine una a marilor surprize. RS- 
mîne de văzut.

Mihai

(min. 32). Punctul gazdelor a fost 
marcat, în minutul 22 de Nunes.
• în turneul internațional de la 

Calgary (Alberta), echipa italia
nă Ascoli a învins cu 2—1 (1—1) 
formația braziliană Botafogo. 
Intr-un alt joc, Glasgow Rangers 
(Scoția) — Nancy (Franța) 3—3.
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