
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORI

30 DE ZILE 
PÎNĂ LA 

J.O. DE LA
MOSCOVA

*'

ANUL XXXVI - Nr. 9504 | 4 PAGINI - 30 BANI | Joi 19 iunie 1980 |

Olimpiada se apropie, sportivii iși finalizează pregătirile

PENTRU GIMNASTELE NOASTRE ATU-URI IMPORTANTE
IN VEDEREA REEDITĂRII UNOR MARI SUCCESE

După o perioadă de con
stante și remarcabile acumu
lări, gimnastele noastre frun
tașe, componentele lotului o- 
limpic, campioanele mondia
le de la Fort Worth/Dallas, -au 
inaugurat de putină vreme 
o nouă etapă a pregătirilor în 
vederea dificilului examen 
de la Moscova — etapa verifi
cărilor publice, a concursurilor 
arbitrate. Aceasta, în scopul 
de a se cunoaște cit mai bine 
— la nivelul fiecărei gimnaste 
în parte și al echipei în an
samblu — ceea ce s-a realizat 
pînă acum din obiectivele pro
puse, și ceea ce mai rămîne de 
făcut în zilele următoare.

Meciurile amicale cu Anglia 
și Elveția, desfășurate recent 
în fata entuziastului și inimo
sului public din Deva. deci 
chiar acolo unde învață și se 
pregătesc componentele lotu
lui nostru olimpic, au evi
dențiat o formă sportivă in 
creștere, care este în măsură 
să bucure pe specialiști și să 
le stimuleze pe gimnastele 
noastre în noi eforturi de per
fecționare și îmbunătățire a 
măiestriei lor competiționale. 
Melila Ruhn, Emilia Eberle, 
Rodica Dunca, Dumitrița Tur
ner, Marilena Vlădărău, com
ponente ale echipei învingătoa
re la trecutele campionate 
mondiale, cărora li s-au a- 
lăturat și medaliatele Campio
natelor europene de juni
oare de la Lyon. Ecaterina 
Szabo și Lavinia Agache, 
proaspete componente ale e- 
chipei Clubului sportiv șco
lar Cetate Deva, ca șl Cris
tina Grigoraș, de la Liceul de 
gimnastică din Onești, au ară
tat că cele cîteva luni care au 
trecut de la abordarea „cam
paniei olimpice" au fost luni 
de muncă intensă, de pregătiri 
asidue menite să valorifice la 
un nivel superior calitățile fie
căreia dintre gimnastele noas-

Nadia Comăneci, intr-o evoluție spectaculoasă la paralele
Foto : Dragoș NEAGU

tre fruntașe, să corecteze sau 
să elimine neajunsurile care 
au ieșit la iveală în marile 
concursuri ale anului trecut.

Asistînd, în ultimele zile, la 
cîteva antrenamente ale lotului 
nostru olimpic feminin și ur
mărind și un test de verifi
care — destul de apropiat, ca 
organizare și desfășurare de con
dițiile apropiatului examen o- 
limpic — la care au fost prezente 
și Nadia Comăneci, Marilena 
Neacșu, Teodora Ungureanu și 
Cristina Itu, am constatat că 
nivelul gimnasticii noastre fe
minine este în continuă creș
tere. Exercițiile impuse, cele 
pe care în curînd echipa noas
tră le va prezenta la Jocurile 
Olimpice, sînt însușite bine 
de către marea majoritate a 
sportivelor, iar execuțiile se 
situează Ia înălțime. Prin ta
lentul ei de excepție, prin 
înalta virtuozitate cu care 
s-a impus de atîtea ori în

marile competiții, Nadia Co
măneci a arătat Ia recentul 
concurs de verificare că rămî
ne pe mai departe in fruntea 
lotului nostru, impresionînd 
prin ținuta și frumusețea miș
cărilor sale. Melita Ruhn mar
chează un continuu progres și 
pare hotărîtă să depășească 
în curînd acel spectaculos, dar 
pe deplin meritat, loc III la 
individual compus ocupat la 
campionatele mondiale de a- 
nul trecut. Rodica Dunca, re
velație la întrecerile de la 
Fort Worth/Dallas este mereu 
mai constantă de la o apariție

Constantin .MACOVEI
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Congresul r. I. D. A.

Azi se aprinde în Grecia flacâra olimpică și ștafetele

pornesc Ia lungul drum de 4836 km spre stadionul de

la Lujniki, dintre care 577 km prin țara noastră

Azi, la amiază, în Grecia, Ia Olimpia, gazda anticelor Jocuri, 
va avea loc tradiționala și emofionanta solemnitate a aprinderii 
flăcării olimpice, de la soare, cu ajutorul oglinzilor. De pe mun
tele Olimp, ștafeta celei de a XXII-a ediții de vară a Olimpia- 
delor moderne, va duce flacăra la Moscova, cale de 4836 km, 
pu-tătorii ștafetei schimbind torțele la fiecare kilometru. 577 ki
lometri, in tot atîtea schimburi de sportivi și sportive, vor fl 
parcurși prin țara noastră cu începere de la 1 iulie cînd, la 
Giurgiu, primul purtător român, campionul olimpic Dumitru 
Pirvulescu, va prelua ștafeta de la alergătorii bulgari. Apoi, la 
5 iulie, ultimul sportiv român purtător al ștafetei, campionul 
olimpic Nicolae Martinescu, va preda flacăra olimpică, la punc
tul de frontieră Albița, primului schimb sovietic al ștafetei, cam
pionului olimpic, Piotr Bolotnikov.

Prin urmare, de azi, au mai rămas doar 30 de zile pînă la 
festivitatea de deschidiere a Olimpiadei de vară de la Moscova, 
cînd, pe marele stadion „V. I. Lenin", de la Lujniki, ultima 
torță cu flacăra olimpică va aprinde imensa cupă de pe sta
dionul din care vor irumpe, timp de 16 zile, vîlvătăile focului 
olimpic.

în aceste ultime patru săptămini care ne mai despart de pri
mele întreceri ale Olimpiadei ’80, sportivii români își definiti
vează pregătirile. Febra de concurs, emoțiile sînt mari, însă pro
gramul de pregătire cuprinde tot ceea ce este necesar pentru 
eliminarea celor mai mici dificultăți. O serie întreagă de măsuri 
au fost luate în scopul atingerii formei de virf a candidaților 
noștri olimpici în intervalul programării sporturilor și probelor 
Ia Olimpiadă.

Astfel se încheie o lungă perioadă de pregătire, începută ime
diat după Jocurile Olimpice de la Montreal și continuată con
form Programului de dezvoltare a activității de educație fizică 
și sport și de pregătire a sportivilor români, timp de 4 ani. In 
care sportul românesc de performanță și-a menținut pozițiile 
fruntașe în lume cucerite la Montreal. Mulți sportivi consacrați 
atunci, printre care tripla campioană olimpică Nadia Comăneci, 
se prezintă din nou cu mari șanse la prima treaptă a 
podiumului olimpic, ca și unii medaliați cu argint de atunci. 
Ștefan Rusu, echipa de handbal, frații Simionov, Simion Cuțov, 
chiar nemedaliați ca Ivan Patzaichin, Constantin Alexandru, 
Corneliu Ion ș.a. Alții au apărut și s-au format în acești ani, 
avind acum pretenții îndreptățite la treptele podiumului olimpic, cum 
sînt Emilia Eberle, Dumitrița Turner și coechipierele lor. Sanda 
Toma și colegele ei, Ion Birlădeanu, Carmen Bunaciu, Ion Drai- 
ca, Eva Zorgo-Raduly, Fița Lovin, "Aurora Chin, voleibaliștii, 
spadasinii ș.a.

După o Îndelungată pregătire in antrenamente și competiții, 
candidații noștri continuă, chiar și în această perioadă, să ia 
parte la concursuri de verificare, multe dintre acestea fiind 
foarte puternice. Gimnastele se află in aceeași bună formă de 
la Fort Worth, noile campioane mondiale rîvnind și Ia titlurile 
olimpice. Nadia Comăneci este de mult restabilită, în formă 
și cu dorința de a reedita succesul de la Montreal, in plus, 
aspirația firească, după Fort Worth, să cîștige și titlul olimpie 
cu echipa. Handbaliștii au promis, și se pare că se vor ține de 
cuvînt, să aibă la Moscova valoarea și forma care i-au consacrat 
campioni mondiali. Ei au muncit foarte mult. Au cîștigat recent
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MECIUL DL RUGBY ROMÂNIA - FRANȚA,
„Topul Sportul" a stabilit calendarul CE. LA 23 NOIEMBRIE, LA BUCUREȘTI

CRAIOVENCELE AU TRECUT PE PRIMUL LOC
• A fost 
cipanți la

alcătuit lotul reprezentativ lărgit • 
cursul de antrenori © Farul — 3 

Miercuri, Steaua - Echipa ârmatei

Peste 60 de parți- 
victorii în 
sovietice

Italia 0

Craiovenii ne-au invitat la 
.Topul ziarului Sportul, la să- 

în lungime", pregătin- 
o surpriză de... pro

porții. N-au venit pe pista de 
atletism, cum se obișnuia pînă 
acum, doar cu 
IX-a, de la un 
(fete și băieți), 
clasele a IX-a de la 7 aseme
nea unități de învățămînt : Li
ceul „Frații Buzeșii", Liceele 
industriale nr. 1 și nr. 5, Co
legiul „Nicolae Bălcesou", Li
ceul industrial „7 Noiembrie", 
Liceul de filologie-istorie și 
Liceul pedagogic.

Și astfel, cînd am ajuns pe 
stadionul Central. — în ziua 
concursului — la care au asis
tat inspectorul școlar jude
țean Vasile Tilcă inițiatorul 
întrecerii) și, bineînțeles, teh
nicienii de Ia C.J.E.F.S. Dolj, 
în frunte cu prim-vicepreședin- 
tele Ion Rinderiu, unui din
tre promotorii atletismului dol- 
jan — am întilnit peste 200 de 
elevi, gata de start.

— Ne-am gindit, spunea to
varășul Rinderiu. să realizăm, 
prin acest concurs de propor
ții, și o selecție, să depistăm 
tinere talente.

Concursul a început cu alte sur
prize, Prima: doi reprezentanți 
si Liceului „Frații Buzesti", o 
fată si un băiat, au realizat re
cordurile ..Top“-ului la Craio
va : Smaranda Marinescu a să
rit 4 25 m, iar Dan Leonte — 

un metru mai mult, 
surpriză a oferit-o...

De-abia începuse 
că zarea s-a întune-

ritura 
du-ne

ev'4 cu 
A doua 
vremea, 
concursul.

două clase a 
singur liceu 
ci au adus

cat și peste puțin timp a în
ceput să plouă dezlănțuit. în
trecerea a putut fi reluată 
condiții normale, abia după 
oră.

— Ceea ce mă bucură 
mod deosebit este că noi, 
iovencele, am reușit 
cern in fruntea 
mînin al ziarului 
lungime, ne-a spus, 
mulțumire, Daniela _____,_
la Liceul industrial nr. 5 care, 
ca și Smaranda Marinescu, a 
reușit să sară 4,25 m. împreu
nă cu colegele, am realizat cea

în 
o

in 
cra

să tre- 
,Top“-ului fe- 

„Sportul" Ia 
cu vădită 
Islam, de

Sever NORAN

(Continuare In pap 2-J)

și-a ținut recent, în 
anual. Din

F.I.R.A.
Italia, congresul 
partea F.R.R. a participat Va- 
leriu Irimcscu, vicepreședinte 
al acestui organism. El ne-a 
adus la cunoștință problemele 
discutate, dintre oare ne inte
resează în primul pînd calen
darul reprezentativei României 
în viitoarea ediție a competi
ției europene. Echipa noastră 
va debuta in întrecere Ia 9 
noiembrie a.c., cînd se va de
plasa în Polonia. După două 
săptămini (la 23 noiembrie), 
Capitala va găzdui tradițio
nalul derby cu puternica echi
pă a Franței. Celelalte partide 
au loc în primăvara anului 
1981 : 12 aprilie, cu Italia, la

VACANȚA A ÎNCEPUT!
Ca în fiecare început de vacanță, pe sta

dionul Steaua a avut loc o frumoasă 
bare sportivă a celor mici, organizată 
tru grădinițele și școlile din sectorul 
Capitalei. Demonstrațiile efectuate de 
țele și băieții în multicolore costume 
sport au demonstrat convingător că educa
ția fizică și sportul se bucură de atenție 
în unitățile de învățămînt ale sectorului, 
sub genericul competiției naționale ,,Da- 
clada“ avînd loc numeroase asemenea ma
nifestării Desigur, pentru micii sportivi,
acesta reprezintă începutul unei vacanțe
plină de bucurii din care sportul și turis
mul nu vor lipsi, cei mai mulți pregătln- 
du-se deja pentru a pleca la munte sau 
la vnare în diverse tabere.

ser- 
pen- 
6 al 
feti

de

tn Imaginile alăturate, fotoreporterul nos
tru ION MIHAicA a surprins aspecte de 
la demonstrații.

. 26 aprilie,
Madrid ; 17
probabil la

cu Spu
mai, cu 
Moscova.

București ; 
nia, la 
U.R.S.S.,

Patru arbitri români au fost 
confirmați pe lista F.I.R.A. 
Este vorba despre Theodor 
Witting, Ștefan Crăciunescu, 
Paul Soare și Constantin U- 
drea, primii doi fiind nomina
lizați pentru meciurile Franța 
— Polonia și Italia — Polo
nia. Congresul a stabilit, de 
asemenea, ca ediția 1981 a tur
neului pentru juniori să aibă 
loc la Madrid. Totodată, au 
fost făcute precizări la unele 
modificări recente de regula
ment șl a fost primită in 
F.I.R.A. federația de speciali
tate din Israel.

O ultimă informație 
Ovidiu Marcu, 
F.R.R., a fost reales 
al Biroului executiv 
siei tehnice.

prof, 
secretarul 

membru 
al comi-

LOTUL60 DE JUCĂTORI ÎN
LĂRGIT, IAR PORȚILE ACESTUIA 

RĂM1N DESCHISE

Colegiul central d« antre
nori a alcătuit lotul reprezen
tativ lărgit, care va susține în 
toamnă, printre altele, cele 
dintîi partide pe terenuri irlan
deze, inclusiv un meci-test. El 
va fi redus și definitivat după 
trecerea normelor de control 
(F.R.R. este hotărîtă să trateze 
trecerea acestora cu multă se
riozitate), a trialurilor care 
vor fi organizate, decisive ur-

(Continuare In pag. a 4-a)



PROGRES
UNCONCURSURILE SPORTIVE
SEU

m :

DACIADEl"

ANGHEL DONESCU-călărie

la Brăila, Anghel Don eseu s-a

IN PRIMUL RÎND!
carențele 
la aler- 

Brăila. 
dacă A-

perioadă a muncii intense

1945
vremea liceulu, in București. El s-a

n. rec. ;

0 NOUA Șl REUȘITA ÎNTRECERE
MILITARE DE VARA

In prima jumătate a lunii 
iunie, principalele baze sporti
ve ale municipiului Pitești au 
fost gazda Concursurilor sporti
ve militare de vară din cadrul 
competiției sportive naționale 
„Daciada", cu participarea re
prezentanților școlilor mili
tare de maiștri și subofițeri, 
întrecerile au relevat, prin re
zultatele înregistrate, cu mult 
superioare celor din edițiile 
precedente, gradul înalt de. 
pregătire a concurenților.

Un public numeros, alcătuit 
din șoimi ai patriei, pionieri, 
elevi din licee și tineri din 
Întreprinderi, a aplaudat cu 
căldură pe cîștigătorii probe
lor individuale și pe echi
pe. Iată cîțiva dintre ei :

ATLETISM. 100 m : Dorel 
Popescu (Dîmbovița) 11,4 ; 200 
m : Mihai Stan (Dunărea) 
nou record ; 400 m: M. 
51,9 ; 800 m ; Teodor
(Dîmbovița) 2:02,8; 1500
T. Ursu 4:06,6 n. rec. ; 4 X 100 
m : Ialomița 
4 X 400
n. rec. ; lungime ; Cornel Cio
cănel (Ialomița) 6,41 m. ; gre

nadă : Dragoș Tarpoi 
nărea) 70,21 m.

Triatlon (tragere cu pistol 
mitralieră, aruncarea grenadei 
la precizie, alergare 3 000 zn 
pe teren variat) : 1. Ialomița. 
2. Dunărea, 3. Dîmbovița.

Patrulă militară : 1. Dunărea, 
2. Ialomița, 3. Carpați (De no
tat că toate echipele au rea
lizat peste 30 de puncte din 35 
de lovituri).

Dorim ca revenirea echitației noastre in familia olimpică 
insemne o prezență cît mai bine cotată • Următoarea 

etapă de pregătire va fi o
PROGREi

F.C. C(

22,9, 
Stan 
Ursu 

m :

45,4
Dunărea 3:29,0

JOCURI SPORTIVE. Volei :
1. Dunărea. 2. Dîmbovița, 3. 
Carpați. Baschet : 1. Prahova,
2. Carpați, 3. Dunărea. Hand
bal : 1. Carpați, 2. Dîmbovița,
3. Dunărea.

Gimnastică (sărituri, bară 
fixă, paralele) : 1. Prahova
138,10 p., 2. Carpați 138,05 p., 
3. Ialomița 137,20 p.

Iată 
cat pe 
Școala 
aviație 
2. Ialomița 
de maiștri de marină 98 p. ; 3. 
Carpați — Școala militară de 
maiștri și subofițeri ..Gheor- 
ghe Lazăr" 93 p.

și echipele care au ur- 
podium : 1. Dunărea — 
militară de maiștri de 
,,Traian Vuia" 120 p ;

Școala militară 
--------- 3.

EDUCAȚIA SE FACE ACASA

„La Olimpiada de la 
Moscova, pe noi, adică pe 
mine și pe ceilalți membri 
ai lotului — experimentatul 
Dumitru Velicu, fostul cam
pion balcanic Sorin Soveja 
și mai proaspătul nostru 
coleg de echipă Petre Roș
ea — ne așteaptă o misiu
ne foarte grea. Ne stăpl- 
nește. firesc, o puternică 
emoție — sintem pentru 
prima oară la Olimpiadă 
și, totodată noii ambasadori 
ai echitației românești —, 
dar sintem animați, in ace
lași timp, de hotărîrea de 
a ne comporta cit mai bine. 
Pentru aceasta ne vom pre
găti cu atenție, pentru că 
este necesar ca și caii cu 
care vom intra in concurs 
să se afle in cea mai bună 
formă. Juriul va fi foarte 
exigent și, pentru a putea 
căpăta note bune, trebuie 
să putem executa cu cit mai 
multă precizie figurile pro
gresiei. Ca și la patinaj ar
tistic sau gimnastică, 
executa o serie de 
obligatorii, in urma 
se va ști cine cîștigă, 
tru că la dresaj nu
ji „libere". In răstimpul de 
vreo zece minute trebuie 
să dai întreaga măsură a 
valorii și pregătirii de luni 
de zile. Ultimele verificări 
și, mai ales, puternicul con
curs de la Aachen, unde am

putut observa la lucru elita 
acestei discipline, ne-au 
permis să apreciem ni
velul la care ne aflăm, să 
constatăm ce mai avem de 
făcut, astfel ca, in zilele 
care au mai rămas, să fa
cem totul pentru a elimina, 
pe cit posibil, toate lipsu
rile. Trebuie să recunoaș
tem, mai avem multe de 
făcut, dar cred că, la Mos
cova, ne vom prezenta bine. 
In ceea ce mă privește, îmi 
doresc ca această primă 
participare la Olimpiadă să 
însemne o mai fermă inte
grare in circuitul interna
țional de valoare, să însem

ne o afirmare a potenția
lului școlii românești de 
chitație".

vom 
figuri 

cărora 
pen- 

există

Cu cîtva timp în urmă, sta
dionul Rapid din Arad a fost 
gazda unui ' concurs de dirt- 
track (seniori și juniori) la 
care au participat sportivi din 
asociațiile I.P.A.-Sibiu, Meta
lul București, Rapid, din lo
calitate, și la care trebuiau 
să mai ia startul și alergători 
de la C.S.M. Brăila. Cauzele 
absenței acestora din urmă î 
Să nu credeți cumva că din 
cine știe ce motive respectiva 
asociație declinase, 
din timp, invitația 
ce-i fusese adresată. 
Nu, forfaitul a in
tervenit la fața lo
cului, in seara dina
intea concursului. Cum s-a în- 
tîmplat ? Antrenorul 
Stănilă și sportivii 
cazat la Hotelul Parc, 
„ora stingerii** însă, 
statat că ------------- _ _
lipseau din camere ; se 
că băieții se... distrau 
unele localuri. Supărat, 
norul a luat cheile 
mere și le-a predat 
ția hotelului ; după 
„noaptea în cap“ 
tot „bagajul" de

și s-a întors de unde a plecat. 
Astfel, a doua zi, sportivii în 
cauză au privii din tribune, 
ca spectatori, concursul pentru 
care se cheltuise o importan
tă sumă de bani (deplasarea 
mașinilor, cazare, masă etc.). 
Nu vrem să atacăm măsura 
disciplinară luată de antreno
rul N. Stănilă cu sportivii din 
subordine, dar credem că fap
tul în sine reliefează, cum nu

Un minut 
de ETICA

Nicolae 
săi s-au 

După 
__  , s-a con- 

alergăt'orii brăilem 
spune 

prin 
an tre
ia ca- 
recep- 

, ou 
luat 

concurs

se poate mai bine, 
muncii de educație 
gătorii de la C.S.M. 
Sîntem convinși că 
CASA LA EI sportivii în cau
ză ar fi muncit într-un cadru 
de ordine și disciplină adevă
rată, publicul arădean ar fi 
avut posibilitatea să asiste la 
curse spectaculoase, mal ales 
că, se știe, F.R.M. a făcut 
serioase investiții în sportul 
cu motor din orașul Brăila.

Dar așa, C.S.M. 
Brăila a primit o. 
pată pe obrazul său 
de la cei care a- 
veau datoria să-i 
reprezinte culorile.

suportă cheltuielile 
arădean ?
SODINCA, coresp.

Nosevt Io 18 octombrie 
dedicat echitației încâ din 
afirmat, sub culorile clubului Steaua, ca un câiâreț de real 
talent. Dupâ oe s-a impus în rîndul juniorilor, Anghel Donescu 
și-o adjudecat primul titlu de campion național la seniori în 
1968. Nu insa la dresaj, unde avea să cunoască consacrarea 
mai tirziu, ci ta obstacole, învingînd, ia categoria grea, pe 
consacrații probei. Același an 1968 îi aduce și titlul Ia echipe, 
cîștigat împreună cu D. Velea, A. Costea și C. lîin. Va aban
dona, însâ, dupâ un scurt timp probele de obstacole, pentru 
a se dedica dresajului, disciplina mai dificilâ, dar la fel de 
frumoasa, devenind, curînd un adversar redutabil pentru I. Mol
nar. N. Mihalcea și D. VeKcu, vîrfurile dresajului românesc 
în anii din urmă. Din 1976 își va înscrie cu consecvență nu
mele pe Ksta laureaților în campionatele naționale, cucerind 
5 titluri. Acestor succese le mai adaugă și pe cele obținute 
în 1976 și 1979 la Campionatele balcanice, precum șl pe cele 
realizate la concursurile internaționale din Iugoslavia, Turcia, 
Ungaria, Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, Grecia ș.a. 
Este absolvent al I.E.F.S. șl maestru al sportului.

BRA1LA, 18 
greșul a ciț 
foarte prețioas< 
dare din grupu 
țate cu retrog 
țenii au dat to: 
sive periculoat 
PENIU a dese 
șut puternic d 
trei minute, 1 
de furjdașii <x 
portarul Ungui 
m și l-a „sufl 
vinzi o fază cz 
ză, brăilenii z 
timp inițiativa, 
dașul Mltitelu 
corner și CHI 
de cap, a e? 
plasă, restabili 
pă pauză. In 
înscris al doil< 
sale însă egal 
aer și se pute 
61, etnd Ignat 
nic balonul in 
s-a echilibrat 
DRĂGOI l-a i 
geanu și de u 
a marcat cel 
Progresului.

Bun arbitra 
(Buc' ști).

PROGRESUL 
Oprea, Mihal, 
— Urmeș, Gh. 
Drăgol (mln. 
Cojocaru (mir.

F.C. CONST? 
Mustafa, An 
Turcu — Pete 
(mln. 77 Const 
Peniu (mln. 
Purcărda.

ATU-URI IMPORTANTE PENTRU GIMNASTELE NOASTRE
(Urmare din pag. I)

I

de 
la
aceea, 
și-a

Cine 
sejurului

Pavel
N.R. Semnalul primit de la

cores pondentul nostru din 
Arad este confirmat de tov. 
Georgiu Mormocea, secretarul 
F.R.M. în plus, el ne-a rela
tat că de mai multă vreme 
la C.S.M. Brăila sint nereguli 
și încălcări ale disciplinei 
sportive, cocoloșirea lor (și 
de factorii locali) prejudiciind 
procesul de instruire, perfoi- 
manța însăși. „Am cerut la 
Brăila discutarea cazului și 
luarea unor drastice sancțiuni 
pe care le vom supune spre 
ratificare în Biroul federal. 
Sintem deciși să fim foarte 
aspri, pentru curmarea, pe 
viitor, a unor asemenea fapte 
grave care contravin eticii so
cietății noastre.**

Așteptăm și noi hotărîrile 
forului de specialitate.

la alta, iar Emilia Eberle cîș
tigă treptat, treptat în 
ranță și precizie.

Conform noilor cerințe 
codului internațional de 
taj, gimnastele noastre 
se pregătesc pentru Jocurile 
Olimpice și-au modificat con
siderabil exercițiile liber alese 
cu care au evoluat anul trecut, 
flecare sportivă introducînd la 
sol, paralele și bîrnă ele
mente noi, de mare risc și 
spectaculozitate, pentru care 
se acordă acum bonificații 
considerabile de către bri
găzile de arbitre. Același lu
cru se poate spune și despre 
sărituri, probă in 
tele noastre prezintă 
noutăți, ■ abordînd mai 
sărituri foarte dificile.

Se poate vorbi cu certitudi
ne că, la o lună înaintea 
Jocurilor Olimpice, lotul nos-

sigu-

ale 
punc- 

care

care fe- 
multe 

ales

„TOPUL SPORTUL»
(Urmare din vag I)

mai bună medie pe țară — 
3,81 m.

— Smaranda și Dan — ne-a 
spus prof. Constantin Bobei — 
sint foarte buni elevi, și speră 
să-și îmbunătățească perfor
manța, ceea ce pe mine, ea 
profesor și iubitor al atletis
mului, mă bucură nespus.

— Sint mulțumit că elevii 
liceului nostru, ne-a declarat 
prof. Dumitru Voicu, director 
la „Frații Buzești", au obținut 
aceste rezultate, că media bă
ieților este cea mai bună din
tre toate liceele din Craiova. 
Sperăm ca și pe linie sportivă 
să fim Ia înălțimea rezultate
lor la învățămint, a încheiat

el, invitîndu-ne să vizităm 
o frumoasă expoziție de In
venții și inovații tehnice rea
lizate de elevi.

Dar iată rezultatele „Topu
lui" la Craiova :

FETE : 1. Liceul industrial
media 3.81 m :nr. 5

Islam 
Boceanu 
Cojoacă

nescu — 4,25,
— 4,18, Monica

3. Liceul de
— media 3,76 : 
4,10, Marinela 
Cristina Mitroi

4. Colegiul „

Daniela 
Manuela 
Veronica
Constanța Vasile 
Dida Popescu 
Elisabeta Turcu 
Doina Vrîncuț 
Elena Vrusie 
Monica Combei 
Adriana Dabu

— 4,25
— 4,20
— 4,00
— 3,80
— 3,80
— 3,70
— 3,65
— 3,50
— 3,60
— 3,60

2. Liceul „Frații Buzești" — 
media 3,78. (Smaranda Mari-

IN ATENTIA CUMPĂRĂTORILOR DE AUTOTURISME 
DACIA 1300

Magazinele auto I.D.M.S. livrează autoturismele Dacia 1300 ce
lor înscriși ir. registrele de programări ale magaztoebor astfel :

București — pînă la nr. 30.300/1980
Pitești — pînă 1a nr. 13.000/1980
Baia Mare — pînă la nr. 1.000/1981
Bacău — pînă la nr. 3.500/1900
Brașov — pînă la nr. 4.000/1080
Timișoara — pînă la nr. 5.000/1901
Iași — pînă la nr. 600/1981
Cluj-Napoca — pînă la nr. 800/1981
Reși^ — pînă la nr. 800/1981

Informăm cumpărătorii că aceste devansuri sînt valabile pînă 
La dau de 1 iulie 1980, jar în zilele de 22.06.1S80 și 29.06.1980 
toate magazinele auto I.DJd.S. vor lucra între orele 8—13 pen
tru vînzări autoturisme.

Vînzările zilnice se vor efectua în funcție de stocul de auto
turisme existent la magazin în ziua respectivă și capacitatea 
de vînzare a fiecărui magazin.

tru olimpic feminin se află tn- 
tr-o formă sportivă remarcabi
lă, și există premise ca minu
surile existente, la unele 
aparate sau în anumite mo
mente ale execuției, să fie în
lăturate în ultima lună, hotâ- 
rîtoare, dinaintea marii în
treceri de la Moscova. Com
petența și bogata experiență a 
marilor
late în ultimii ani de antreno
rii emeriți Marta și Bela 
Karoly, sprijinul larg și con-

concursuri, acu mu-

dițiile excelente de care lotul 
nostru 
bucură, 
chipa 
evolua 
tențialul tehnic și virtuozitatea 
dovedite în ultimii ani, pentru 
a reedita marile succese de la 
Campionatele mondiale — 
Fort Worth "79.

Este dorința și hotărîrea fer
mă a colectivului de specia
liști, a tuturor gimnastelor 
noastre olimpice.

olimpic feminin 
sint garanții că 

noastră feminină 
la Moscova, la

se 
e- 
va 

po-

I
I
I
I

MINERUL 
LUI — DELTă

MUSCELUL 
MENTUL MEU 
Au înscris 1 
Pamfii (mln. : 
geanu (mln. 3 
— din 11 m), 
(mln. 30).

VIITORUL V 
TORUL BRA 
Au mancat : B 
Amarandei (zn 
(mln. 17), 
(mln. 30).

C.S.M. SUCI 
BRAȘOV 1—0 
Grosaru (mln.
I.C.I.M. BRAț 

GHEORGHENI 
marcat : Adan 
bina (mln. 74) 
(mln. 90).

C.S. BOTOȘJ 
LA 2—0 (0—0).

CAMPIONATE © COMPETIȚI
TURN

Mirela Tenescu 
Dinu — 4,03). 
filologie-lstorie 

(Linica Vava — 
Oprea — 4,10, 
— 4,00).

,Nicolae Bălces- 
eu“ — media 3,59. (Mihaela 
Popa — 4,05, Camelia Negrea 
— 3,99. Mirela Stiolu 3,80).

5. Liceul Pedagogie — media 
3,59. 6. Liceul industrial nr.
1 — media 3,32

BĂIEȚI : L Liceul „Frații
4,85 zn.Buzești" — media

Dan Leonte 
Laurezițiu Ghinea 
Dorin Popescu 
Dănuț Stoicescu 
Lucian Foamete 
Scarlat Popescu 
Dragoș Stoica 
Liviu Bondei 
Marian Bezna 
Florentin Ghiocea

nr. 1

m 
m 
zn 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m

2. Liceul industrial 
media 4,62 m. (Ovidiu Costea 
— 5,10, Ilariu Cocoșilă — 5,05, 
Sorin Tănase — 5,00).

3. Colegiul „N. Bălcescu“ — 
media 4,50 m. (Viorel Oprea — 
5,03 m. Leopold Lungu — 4,75 
m, Felix Roman — 4,70).

4. Lie. industrial nr. 5 —
media 4,37 m. (Ion Zorilă — 
5,25 m. Ion Surdu — 4,90 zn, 
Fănel Mamet — 4,70 m).

5. Lie. industrial „7 Noiem
brie" — media 4,36 m. (Mareei 
Stoinca 4,82 m. Ion Popa —4,71 
fv Vergică Danciu — 4,44 m).

„CUPA LITORALULUI" LA CĂLĂRIE
® Tradlțior-alul concurs de ob

stacole dotat cu „Cupa Litoralu
lui- va începe astăzi la baza hi
pică de la Mangalia (stațiunea 
Venus). La întreceri și-au anun
țat participarea sportivi de la 
Steaua, Dinamo, Olimpia din 
București, C.S.M. Iași, C.S.M. Si
biu, C.S.M. Craiova, Ialomița Je- 
gălia, Agricola Lugoj, Timiș izvin, 
Petrolul Ploiești și Venus Manga
lia. Pentru toți participant!!, acest 
concurs reprezintă o bună posi
bilitate de verificare a potenția
lului înaintea etapei a doua a 
campionatului național, progra
mată la începutul lunii viitoare 
la Lugoj. Iubitorii echitației a-

fiați In aceste zile pe Litoral vor 
putea să urmărească pe cîțtva 
dintre cei mal buni specialiști 
In probele de obstacole, ‘ 
drul unor dispute ce se 
foarte atractive.

în ca- 
anunță

• Un grup de călăreți 
nia Popescu, Ion Popa, 
dru Bozan, Dumitru Velea, Con
stantin Vlad, însoțiți de antreno
rul Dumitru Hering — &e vor 
afla, începînd de astăzi, la star
tul concursului internațional de 
obstacole de la Praga, alături de 
sportivi din U.R.S.S., Bulgaria, 
R.F.G., Polonia, Ungaria, B.D.G., 
Austria șl Cehoslovacia.

SUCCESE ALE LUPTĂTORILOR JUNIORI
In cadrul pregătirilor 

campionatele europene de 
rezervate juniorilor (luna 
gust, în Turcia), cei mai 
tineri luptători români au ___
angajați in două concursuri In
ternaționale.

Cel de la stilul greco-nomane 
au participat la un turneu in
ternațional, la Piatra Neamț, 
unde au fost pnezenți juniori din 
Bulgaria, R. D. Germană, Iran, 
Polonia șl Ungaria. Tinerii noștri 
reprezentanți an dovedit, și de 
data aceasta, clasa ridicată a 
luptelor greco-romane din Ro
mânia, clasîndu-se pe primul loc 
la opt din cele zece categorii de 
greutate. Tată cîștigă torii : Nico- 
lae Fasolă (48 kg), Dănuț Staudt 
(57 kg), Gheorghe Păduraru (62

pentru 
lupte 

au- 
buni 
fost

LICEUL NR. 2 BUCUREȘTI 
PE PRIMUL LOC

IN SERIA A II-A LA POLO
La Arad s-au desfășurat parti

dele primului turneu din cadrul 
seriei a n-a a campionatului 
national de polo. în cel mal Im
portant meci : Lloeul nr. 2 Bucu
rești — Rapid Arad 9—6. Sur
priza turneului • Politehnica Cluj- 
Napoca — Liceul nr. 2 Bucu
rești 8—3 ! La sfirșitul întreceri
lor clasamentul arată astfel : 1. 
Liceul zir. 2 București 10 p 
(79—31) ; 2. Rapid Arad 10 p
(78—37) ; 3. Politehnica Clui-Na- 
poca 8 p ; 4. Progresul Oradea 
8 p ; 5. Triumf București 3 p ; 
6. Mureșul Tg. Mureș 3 p ; 7. 
Industria lînli Timișoara 2 p. 
(I. IOANA — coresp.).

- D.l-
Alexan-

kg), Nlcolae Ifrim (68 kg), Gri- 
gore Potoreț (82 kg), Hie Matei 
(90 kg), ion Stignei (100 kg) șl 
Marin Tofan (+100 kg). Antreno
rii lotului • M. Belușica, S. Po
pescu, E. Băl&nescu șl E. Hupcă.

în concursul international de 
lupte libere, de la Tg. Jiu, au 
fost pnezențl juniori cttn Bulga
ria, R. D. Germană, Polonia șl 
Ungaria. Tinerii luptători români 
s-au situat șl In acest concurs de 
patru ori pe primul loc : Ștefan 
Goraș (52 kg), Petre Ghecrghe 
(57 kg), Claudiu Tămăduianu 
(74 kg) șl Aurel Panalt (90 kg). 
Comportări promițătoare au avut 
si N. Hîncu (48 kg), Tr. Mari
nescu («2 kg), clasați pe locul 2.

Antrenori : P. Coman, Al. 
Geantă șl Gh. UrLan.

MANGALIA 1 
leton). Extrem 
plin de neprei 
turneu final al 
viziei A de po 
fășoară pe ar 
Neptun. Fiind 
egale, cele șas 
și tot atîtea nr 
te în lupta per 
diurnul de pre 
în primele dou 
jocuri echilibra 
tufă tehnică.

Cu mult inti 
tată partida 
Gloria Bucureș 
Tg. Mureș, ect 
litate de pune 

cărora se află 
ponenți al rej: 
nale, multiplă t 
15. Confruntar 
două candidate 
mult apreciată 
Ies pentru din2 
xistat pe parei 
ore, cît a durai 
prin evoluția s 
nă aproape de 
lovituri. A ci și 
5 262 — 5 233 p 
ținerea victorie 
adus de junto 
conform reguli 
să aibă în forr 
juniori), în sp© 
nul Constantin 
a acționat fără 
blre de tinerii 
Sooș și iulîu F<

Șl DV. PUTEȚI MERGE LA JOCI
FORMULA NOUA. AVANTAJOASA • 6 extrag. 

In 3 faze, cu uzi total de 44 numere !
ORICINE JOACA POATE CÎȘTIGA : • Au' 

turisme „Dacia 1300» © 50.000, 85.000, 10.000 lei e 
• Excursii la J.O. de la Moscova, precum și 
R. P. Polonă sau R. D. Germană.

Pentru atribuirea excursiilor Ia J.O. se efect 
ează o extragere suplimentară de 2 numere o 
90, la care participă numai variantele simple 1 
tregi de 25 Iei, care au drept de cîștiguri și 
primele două faze.

Aceste excursii (circa 12.000 Ied un Ioc) se s 
portă din for.d special și sint transmisibile. Age 
țiile Loto-Pronosport vă stau la dispoziție cu ori 
alte informații. ULTIMA ZI DE PARTICIPĂRI 
Sîmbătă 21 iunie 1980. NU PIERDEȚI PRILEJ! 
de a va numără printre marii ciștig. 
TORI 1



GH.

S.

SERIA

DIVIZIEI A DE POPICE

Divizia D

Al. Voinea

A Ila
VINTILA

CAMPIONATE
AL AL

IMPICE DE LA MOSCOVA !

ratează din
Peteu) sac 

bătut — ta-

Progreșul
F.C.M. Brașov — 
Humorului a-o.

1
(min.

Cânănău 
Nechita

22 IUNIE 1980
TRAGERE EXCEPȚIONALA

TRAC- 
(2-1).

28),

RAl- 
: Ma-

VULCAN A MAI FĂCUT
S SPRE PROMOVARE
RAILA -
NȚA

lefon). Pro- 
uă puncte 

rsa d<e eva- 
or amenin- 

Constăn- 
iunilor ofen- 
în min. 8, 
rul, cu un 
8 m. După 
u a scăpat 
adverși, dar 

ieșit La 20 
onul, rezol- 

ă la pau- 
mal mult 
, 22, fun- 

tat bine un 
o lovitură 

balonul în 
tatea. Du- 

, OLOGU a 
al echipei 
a plutit în 
ce in min.
iat puter- 

Apoi jocul 
min. 71, 

' Dro- 
6 m, 

gol al

nu — 
e, Mititelu 
, Chitu — 
), Ologu.

Stancu — 
Nistor, 

; Livcluc 
> Drogeanu, 
Tararacne),

HUMORU-
A 0—0.
G — CI- 
-1 (4-1).

(min. 4), 
60), Lun- 
i (min. 43 

Gache

F.C.M.
L înscris 
penalty). 

VIITORUL 
Au 

șer- 
Balaș

(prin te- 
putat șl 
e acest 
tulul Dl- 
se des- 

s tați un ea 
sensibil 

feminine 
angrena- 

pe po- 
fumizat 

e finalei 
tă fac-

aștep- 
dlntre 

tromureș 
la ega- 

formațiile 
ți com-

, mai fi
re a e- 
r patru 
a plăcut 
cert pî-

ultimelor 
cu 

în ob- 
aportul 
echipă, 
trebuie 
In doi 

ureștea- 
care 

deose- 
Levente 

nu și-au

covei (min. 50) și Pachițeanu 
(min. 60).

ENERGIA GH. GH. DEJ 
NITRAMONIA FAGARAȘ 
(3—0). Au înscris : Mihu (min. 
4) și Frasin (min. 17 și 19), pen- 

* tru gazde, respectiv Chirie 
(min. 63).
PORTUL CONSTANȚA 

REA FOCȘANI 0—0.
Relatări de La corespondenții 

noștri • D. Bolohan, P. Mateoiu, 
M. Florea, I. Mîndrescu, C. Gruia, 
H. Ungureanu, Gh.
Stere.

ȘAPTE SUBIECTE-PROBLEME

UNI-

-jeziltă din spiniils antrenorilor echipelor participante

După al l ied campionat ai Diviziei de juniori

Șl TREI CONDIȚII FARA 
DE CARE NU SE POATE...

Cenezui, N.

(duminică 22

1. F.C.M. BV. 33 21 7 5 61-17 49
2. F.C. Constanța 33 18 3 12 62-39 39
3. C.S. Botoșani 33 18 2 13 48-35 38
4. Viitorul Vaslui 33 15 5 13 51-42 35
5. Delta Tulcea 33 15 5 13 45-41 35
6. Unirea Focșani 33 15 4 14 53-38 34
7. C.S.M. Suceava 33 14 6 13 39-38 34
8. Minerul G.H. 33 14 6 13 29-46 34
9. Progresul Brăila S2 14 4 15 48-45 32

10. F.C. Brăila 33 13 6 M 45-50 32
11. Cimentul Medg. 33 15 2 U 49 59 32
12. Nitra monia 33 15 2 16 36-47 32
13. Muscelul 33 12 7 14 48-52 31
14. Viit. Gheorgheni 33 12 7 14 42^49 31
15. I.C.I.M. Brașov 33 11 8 14 48-46 30
16. Tractorul Bv. 33 11 8 14 39-42 30
17. Energia 33 11 5 17 38-56 27
18. Portul Constanța 33 6 7 20 23-60 19

ULTIMA ETAPA_________ ___
iunie). Viitorul Gheorghenl —.
Portul Constanța (9—1), Tractomu 
Brașov — C. S. Botoșani <•—1), 
F. C. Constanța — Viitorul Vas
lui (0—3), Cimentul Medgidia — 
C.S.M. Suceava (1—2). F. C. Brăi
la — I.C.I.M. Brașov (l—O. Del
ta Tulcea — Muscelul Clmpulung
(0—2), Unirea Focșani — Ener
gia Gh. Gheorghiu-Dej (1—1). Nl- 
tramonia Făgăraș 
Brăila (0—2). “ ‘ 
Minerul Gura

RAPID- - 
TG. JIU

PANDURII
3-1 (1-1)

Rapid a beneficiat de 11 cer
nere, a șutat de 26 de cri la 
poarta formației din Tg. Jiu, a 
avut șapte mari ocazii de rol 
șl a învins, plr.ă la urmă. eu 
3—1 un adversar foarte comba
tiv (uneori chiar prea aprins In 
lupta pentru ba’or). ^are șî-e 
apărat cu energie și convin zer e
șansele. Lucrurile nu s-au des
fășurat însă chiar asa sim
plu pentru giuleșteni ; pentrj
că, tn minutul 8, ei eram con
duși după prima acțiur.^ a oas
peților la poarta lui Maau : Bâ- 
luță (un atacant vivace, >un teh
nician) a centrat precis ș; GUGU 
a trimis balonul în plasl, pro fi- 
tind de ezitarea fundașilor cen
trali rapidiști. Feroviarii reiau 
atacurile spre buturile foarte so- 
Mcttatului Hica. dar 
poziții clare (Grosu, 
— cînd și Hica este

regăsit ritmul normal de Joc, fi
ind vizibil marcați de mira par
tidei. Nesperat d» bine s-a com
portat .Închizătorul" echipei Glo
ria, Petre Boțogan, care alături 
de cunoscuții popicari Alexandru 
Cătineanu și Gheorghe Dumitres
cu, s-a numărat printre principa
lii autori al acestui succes. Per
formerul partidei a fost insă mu- 
reșanul Iuliu Bice (950 p d).

Iată rezultatele obținute de ju
cătorii celor două echipe (tn or
dinea Intrării pe pistă} : C. Sta- 
matescu (Gloria) — L. Sooș (E- 
lectromureș) 890—810. AL Tudor
— St Ordog 855—855, Gh. Du
mitrescu — L Fekete 892—822, L 
Nicolae — L Bice 827—950, Al. 
Cătineanu — L Fodor 899—889, 
P. Boțogan — I. Hosu 899—907.

Alte rezultate din etapa a n-a t 
Votata Tg. Mures — Voința Plo
iești 2451—2344 pi. (f), Aurul Ba
la Mare — Voința București 5269
— 5225 pd.

Clasamentul înaintea ultime! e- 
tape, care va avea loc joi : fe
mei : 1. Voința Tg. Mureș I p, 
X Voința București 4 p (4919 pd). 
3. Electromureș Tg. Mureș 4 p 
(4731), 4. Hidromecanica Brașov 
2 p (4900), 5. Gloria București 
2 p (4804), 8. Voința Ploiești 1 p. 
Bărbați : 1. Gloria București I p, 
2. Aurul Bala Mare 4 p, 1. Elec
tromureș Tg. Mureș 3 p. 4. Rul
mentul Brașov 2 p (10124 pd), 
5. Votata București 2 p (10225), 
t. Voința Tg. Mureș 2 p (5083).

Traian IOANIIESCU

Primul gol al Rapidului, primul 
Grosu.

CHIMIA TR. MĂGURELE - 
PROGRESUL VULCAN 

0-2 (0-0)

N.

BULMENTUL ALEXANDRIA — 
METALUL BUCUREȘTI 8—1 
(1—1). Au înscris : Ifrtm (rrrtn. 
25), VoiciU (mia. 17), respectiv 
Nlca (min. 16).

F.C.M. GIURGIU — PETRO
LUL PLOIEȘTI 8—2 (1— D. AS 
marca: : M. Preda (min. 2 S).
respectiv Pena (min. 11 — ao- 
togoi) șl Toporaa (mfn. 82).

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— FLACARA MORENI 8—I (1—84. 
Golurile au fost înscrise de : P 
Dumitru (min. 31 șl 42), Ca- 
trina (min. 54 șl 85). Șt. Popa 
(min. 49 — (fin 11 m) 8 Puchea 
(min. 82).

CHIMICA ______ ____
METAN MEDIAȘ 2—1 (1—<J). An 
marcat : Fazekas fmto. 7). Opri-

* ‘ respectiv Grtxfi-

TÎRNATENI GAZ

W (min. 82), 
naru (min. 84).

AUTOBUZUL 
ȘOIMII SIBIU 
înscris : Stroe (min. 
m), M. Liță (min. 
(min. 72).

POIANA CÎMPINA 
GIA SLATINA 2—1 _ _
marcat : Dorobăt (min. 9), Pan cu 
(min. 40 — autogol) șl Manolache 
(min. 50) .
Relatări de La : M. Bizon, Tr. 

Barbălată, N. Ștefan, L Ducan, 
V. Timuc, C. Vtrjoghie.

1. PROG. VULCAN
2. Rapid Buc.
3. Petrolul Ploiești
4. Rulmentul Alex.
5. Metalul Plopeni
6. Poiana Cîmpina
7. Autobuzul Buc.
8. Chimica Tîm. 

Metalul Buc. 
Pandurii Tg. Jiu 
Mecanica fina 
Flacăra Moreni 
Șoimii Sibiu 
Gaz metan 
Energia Slatina 
Câ rpo ți 
Chimia 
F.C.M. Giurgiu

». 
10. 
M. 
12. 
11
14.
15. 
14.
17. 
1«.

Mîrșa
Tr. M

— ENER- 
(1—1). Au

din seria de trei realizată ieri de
Foto : V. BAGEAC

SERIA A in-a
UNIREA ALBA IULIA

U.M. TIMIȘOARA 
1-0 (0-0)

N. Strijeru. Z. 
M. V Licean u,

17 a
19 3
17 4
15 6
15 6

8 56-37 42
11 60-36 41
12 50-36 38
12 45-32 36
12 41-32 36

33
33
33
33
33
33 18 0 15 46-43 36
33 13 8 12 62-44 34
33 15 4 14 54-42 34
33 15 4
34
33
33
33
33
33
33
34
33

15 4 
12 9 
15 3
15 3
14 4
14 3
12 2
9 7
6 6 21 25-61

14 44-37 34
34
33
33
33
32
31
26
25
18

15 48-59
12 46-41
15 47-54
15 37-46
15 51-50
16 39-46
19 35-69
18 39-60

(duminicăULTIMA ETAPA . 
iunie). Progresul Vulcan Bucu
rești — Poiana Cîmpina (0—2), 
Flacăra Moreni — Rapid Bucu
rești (0—2), Șoimii Sibiu — Chi
mica Tîmăveni (0—1), Gaz me-

G.Poli- Timișoara), accentua 
el asupra unei probleme nu 
sBe de importanță, declarind 
.talente de excepție rămta legate 
de echipe miei, fără posibilitatea 
de a progresa, de a urea pe scara 
performanțe, și aceasta datorită 
unor interese mărunte de i---- ~
Ia sffrșit, fostul mijlocaș al 
eflor roșii- Emil Petru („U“ 
Napoca), referfcdu-se La 
acută de atacanți care să... 
cbeze goluri, sugera celor 
drept ^ă facă ceva pentru a sti
mula copiii și juniorii cu mari 
calități tn această privință”.

Si 
np- 

câ

club“. 
..șep-
Ciuj- 
criza 
mar-

in

A șadar ;
• Condiții necorespunzătosre 

pentru desfășurarea unei instruiri 
apropiate cerințelor (vezi lait
motivul zgurei).
• Condiții necorespunzătoare 

de Joc pe parcursul competiției 
(vezi terenurile pe care au fost 
programate meciurile).
• Condiții necorespurizâtoare 

pectru aducerea veritabilelor ta
lente spre virful piramidei eșa
lonului (vezi Interesele mărunte 
de club).

Cele ȘAPTE SUBIECTE-PRO
BLEME subliniate după prima 
parte a campionatului si cele 
TREI CONDIȚII NE CORESPUN
ZĂTOARE punctate mai sus, 
toate izvorîte din discuții cu an
trenorii divizionarelor de juniori, 
sint valabile, din păcate, pentru 
Intre? eșalonul speranțelor fotba
lului nostru. Foarte rău că așa 
stau lucrurile poate spune oricine 
citește aceste rfnduri. Dai- cine 
e vinovat T Cine poartă răspun
derea unei asemenea situații ! 
După părerea noastră, trei sint 
principalii vtnovați. lată-i tocmai 
în ordinea fai care... poartă răs
punderea :

1. Cluburile și asociațiile (pen
tru toate deficiențele semnalate).

2. Focurile sportive locale și 
ce> eu atribuții în mișcarea 
spertivă (pentru anonimatul corn
fl t.uor și neamenajarea unor 
tere-urt simple).

J- Federația de 
(Pentru neaplicarea 
preconizate, pentru 
modului 
fordnrile 
ceZc neglijabile 
poziția --------

Peste 
Începe 
vechea 
nouă T
Pentru ... .................. ......... ...... ...........
PRIMUL RÎND ca problemele 
semnalate să fie rezolvate. Dacă 
nu toate, măcar o parte din ele. 
Tot ar a ceva.

specialitate 
măsurilor 

. _ neurmărinea
în care sint utilizate 
— și acestea nu sint 

_ ” ' " puse la dis- 
pepinierelor fotbalului), 
o lună și Jumătate va 
un nou campionat. In 
formulă ? Intr-o formulă 
Interesează mal puțin, 

că INTERESEAZĂ IN
ca

Laurenjiu DUMITRESCU

SANCTIONAREA UNOR JUCĂTORI
CARE AU ADUS INJURII ARBITRILOR

pentru abaterile pe care le-au 
săvtrșit în cursul aceluiași meci.

Pentru insulte aduse arbitrilor 
au mai fost suspendați • stan 
(Foresu Bistrița) opt etape, Hor
vath (Constructorul Electr. Cluj- 
Napoca) — șase etape, Costea 
(I.O.B. Balș) — patru etape. Ace
eași pedeapsă a primit-o și Mi- 
h ăl tan (Bihoreana Marghita).
lată deci o serie de fotbaliști 

care nu numai că nu vor parti
cipa 1a ultimele meciuri din ac
tualul campionat, dar vor sta pe 
tușă și îr. primele etape din 
campionatul viitor 1

fQIBAL PENTRU ELEVI

1 . CORV1NUL
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. Minerul
11. Unirea Alba I.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

F.G B.hor
U.TA.
Gloria Brsfc-ița 
Metalurg. Cugir 
Aurul Brad 
Minerul Covn c 
Minerul Anina 
F.C.M.

C.F.R. Cj.-Ncp. 
U.M. Timișoara 
înfrățirea O: 
Someșul S. M. 
Dacia Orfiștie 
Indus, s. C. T. 
Strungul Arad

33 
33 
■
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

22 3 8 37-42 47
19 4 10 73-44 42
18 4

3
4
5
5
1
4

15 2
13 5
13 4
14 2
14 1
13 3
13 3
13 2
12 1

17
15 
U
14

14

11 59-37 40
13
14
14
14
16
15
16
15
16
17
18
17
17
18
X

74-49
49-53
62-48
52-55
49-57
58-45
40- 58
37-65
42-52
34-48
42-43
41- 55
37-55

37
34
33
33
33
32
32
31
30
30
29
29
29

47-56 28
43-64 25

(duminică 22ULTIMA ETAPA .
iunie) : industria sîrmei Cîmpia 
Turzii — F. C. Bihor (0—2). 
C.F.R. Cluj-Napoca — Someșul 
Satu Mare (1—2), U.M. Timișoara 
— Minerul Anina (0—5), F.C.M. 
Reșița — Gloria Bistrița (1—2), 
Strungul Arad — Minerul Cavnic 
(1—3), Corvinul Hunedoara — 
Minerul Moldova Nouă (3—1). în
frățirea Oradea — U. T. Arad 
(1—2), Aurul Brad — Metalurgis
tul Cugir (1—1), Dacia Orăștie — 
Unirea Alba Tulia (1—2).

Liceul Industrial Electroapa- 
rataj. str. Hambarului nr. 1. 
sectorul 2. organizează selecții 
pentru secția de fotbal, dintre 
elevii născuți în anii 1965— 
1966 șl 1963—1964 pentru cla
sele a IX-a și a Xl-a. Cel ad
miși în grupele de fotbal vor 
fi școlarizați tn cadrul liceu

lui.
Testarea dandidațllor va a- 

vea loc între 20—26 iunie 1980 
pentru clasa a TX-a șl 2—7 lu
be 1980 pentru clasa a Xl-a.

înscrierile se fac Dină tn

ziua de 19 iunie 1980 pentru 
clasa a IX-a și. respectiv. 1 
iulie 1980 pen tini clasa a XI-a. 
fiind necesare următoarele 
acte : fișă tip de înscriere : 
adeverință medicală tip pen
tru elevi : analizele hepatice 
și cardiovasculare : electro
cardiograma ; copie certificat 
de naștere.

Elevii din provincie vor 
primi cazare în căminul scolii.

Relații suplimentare la se
cretariatul liceului, la telefon 
27.33.35.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA PRONOEXPRES DIN 18 
IUNIE 1980. Extragerea I : 7 15 
30 33 36 19 ; extragerea a n-« : 
11 25 35 45 42 43 ; extragerea a 
in-a : 39 30 40. Fond total de cîș- 
tiguri j 1.303.625 
276.519 lei report

lei din care 
la categoria 1.

ClȘTIG URILE 
CEPȚIONALE 
DIN “ ---------
2:3 
sau o excursie de 2 locuri tn 
R. S. Cehoslovacă — R.P. Unga
ră. sau R. D. Germană și dife
rența în numerar și 6 variante 
25% a 3.750 lei,; Cat. 3 : 19,25 va-

TRAGERII EX- 
PRONOEXPRES

1 8 IUNIE 1980. FAZA I: Cat
2 variante 100% a 15.000 lei,

riante a 4.193 lei ; Cat. 4 : 93 a 
868 lei ; Cat. 5 : 297,50 a 271 lei : 
Cat. 6 : 8.150,75 a 40 lei. FAZA 
a H-a : Cat. A : 1 variantă 100% 
a 50.000 lei sau o excursie de 2 
locuri în R. S. Cehoslovacă — 
R. P. Ungară sau R. D. Germa
nă și diferența în numerar ; Cat. 
B: 18,50 a 4.514 ’ ' 
108,50 a 770 lei ;
a 60 lei ; FAZA a 
100 variante 100% 
excursie de 1 loc 
limpice de la Moscova 1930. Ciș- 
tigul de Cat. A, în valoare de 
50.000- lei. a, fost obtinut de CON
STANTIN ANGHEL din Piatra 
Neamț.

lei ; Cat. C : 
Cat. D : 3.378
III-a : Cat. T: 
a 7.500 lei = 
la Jocurile O-



Turneul Internațional feminin de volei al României

HNAl RATAT Dl ECHIPA NOASTRĂ
Șl... 2-3 Cl) H. 0. GERMANĂ ORAȘUL OLIMPIC E GATA SĂ-SI PRIMEASCĂ OASPEȚII

Un interviu al președintelui Comitetului de organizare a J. 0. de la Moscova, I. T. NOVIKOV
IAȘI, 18 (prin telefon). Am 

ascultat azi (n.r. — ieri) di
mineață multe comentarii în 
rîndul tehnicienilor noștri in
vitați să asiste, aici, la turneul 
internațional feminin de volei 
al României. In ceea ce pri
vește comportarea echipei noas
tre în jocul cu U.R.S.S. pă
rerile sînt împărțite. Unii con
sideră că echipa noastră nu a 
jucat rău, în pofida eșecului, 
dar adversarele au prins o zi 
foarte bună, alții susțin dim
potrivă că jocul sextetului ro
mân nu a fost la fel de 
coerent și precis ca în meciu
rile precedente, că asupra e- 
voluției sportivelor noastre 
și-au pus amprenta și miza șl 
unele slăbiciuni ale Marianei 
Ionescu, Irinei Petculeț și Doi
nei Săvoiu etc. Desigur, în 
toate asemenea observații e- 
xistă o fărîmâ de adevăr.

„Lotul se află in curs de 
realizare a formei sportive pen
tru Jocurile Olimpice, ne 
mărturisea antrenorul secund 
al echipei, Nicolae Humă, și va 
juca in viitorul apropiat mult 
mai bine. Dar dacă am obți
nut progrese notabile în pre
gătirea fizică, tehnică și chiar 
tactică, pe tărimul stabilității 
concentrării în joc un efect 
pozitiv îl așteptăm în perioada 
care a mai rămas pînă la O- 
limpiadă", încheia antrenorul 
declarația sa.

Miercuri s-au desfășurat par
tidele din turneele finale ale 
competiției, în întrecerea frun
tașelor echipa României, susți- 
nind un nou test serios în com
pania celei a R. D. Germane^ 
Prin urmare, o altă adversară 
puternică, dar cu un stil de

MECIUL DE RUGBY
ROMÂNIA - FRANȚA

(Urmare din pag. O

mind a fi — desigur — evolu
țiile din primele etape ale vi
itorului campionat, acestea pu
țind oferi și alte candidaturi.

Și o premieră : 22 de pilieri 
vor fi convocați, la 15 iulie, la 
Constanța, pentru un scurt sta
giu de pregătire în comun I

INTERNAȚIONALII Șl... CARNE- 
ț TUL DE ANTRENOR I

' Peste 60 de instructori șl 
jucători în activitate s-au pre
zentat, la începutul săptămînii, 
la I.E.F.S., pentru a lua parte 
la noul curs.de antrenori. Re
marcabil este faptul că ei pro
vin din nu mai puțin de 20 de 
centre : București, Cugir, Ale
xandria, Cîmpia Turzii, Sibiu, 
Mangalia, Tulcea, Galați, Balș, 
Alba Iulia, Arad, Constanța, 
Mîrșa, Iași, Suceava, Bîrlad, 
Brașov, Bacău, Giurgiu, Pi
tești ! Șapte dintre cursanți 
sînt jucători în activitate, cu 
toții internaționali A : Gheor- 
ghe Nica, Mircea Paraschiv, 
Ion Constantin, Dumitru Ale
xandru, Marin Ionescu, Ale
xandru Achim, Neculai Posto- 
lachi — deci patru actuali 
componenți ai lotului repre
zentativ ! Au mal luat locul 
în bănci foști cunoscuți rug-; 
byști (Petre Veluda, Mihai 
Manole. ..lexandru Oprea, Ion 
Lomotă), inedită fiind pre
zența unui medic, Leonid Șa- 
manschi, entuziastul conducă
tor tehnic al divizionarei B din 
Alexandria.

0 Echipa Farul Constanța a 
susținut 3- partide în Italia : 
29—3 cu o selecționată inter
națională, la Piacenza ; 40—12 
cu A.S. Milano, proaspăt pro
movată în prima ligă ; 60—18 
cu selecționata Lombardiei, Ia 
Bergamo. Echipa antrenată de 
Mihai Naca a mai susținut un 
meci demonstrativ, într-o mică 
localitate de lîngă Bologna. • 
Miercuri are loc un meci intrat 
în tradiție : Steaua — Echipa 
armatei sovietice. Cu acest 
prilej se va efectua și premie
rea campionilor. • Perioadei 
de transferări i-a fost rezer
vată luna iulie, de la 1 la 31.
• R. C. Sportul studențesc va 
susține trei jocuri în R.F.G.
• Viitoarea ediție de campio
nat începe la 10 august. Bucu- 
reșțenii vor putea urmări o sin
gură întîlnire, Rapid — Di
namo.

Rubrică redactată de 
Geo RAETCHI 

joc nu atît de complex cum 
este cel al reprezentativei so
vietice. Voleibalistele noastre 
au pierdut totuși și această în
tîlnire, desfășurată pe par
cursul a cinci seturi, dar, după 
ce în finalul setului decisiv au 
avut de "cîteva ori meciboL 
Păcat, pentru că sextetul ro
mân a început această partidă 
degajat, fără complexe, domi- 
nîndu-și copios adversara în 
primele două părți ale meciu
lui. Dar se cuvine să adăugăm 
la observațiile asupra meciului 
anterior bănuiala noastră că 
nivelul actual al pregătirii fi
zice atins de „olimpice" nu le 
tngăduie deocamdată o presta
ție egală, o rezistență de con
curs corespunzătoare. Fiindcă, 
în continuare, resursele lor fi
zice s-au diminuat considerabil, 
iar capacitatea de concentrare 
și mobilizare a scăzut. în a- 
ceste condiții Barbara Czekalla, 
impresionantă prin detentă și 
forță de atac, precum și cea 
mai înaltă trăgătoare din acest 
turneu și din voleiul feminin 
mondial, Brigitte Fetzer (196 
cm) au găsit numeroase breșe 
în terenul echipei noastre care
\\\\\\\\\\\VMT

REZULTATE TEHNICE

Locurile 1—< :
R.D.G. — România 3—2 

-5, 9, 7, 14)
U.R.S.S. — Bulgaria 3—1 

—3, 12).
CLASAMENT

(-13,

(«, io.

1. U.R.S.S.
2. R. D. Germană
3. România
4. Bulgaria

2 2 » 6:2 4 
110834
2 0 2 3:0 2
2 0 2 ÎS 2

Locurile 5—8 :
Polonia — Cehoslovacia 3—1

(3, -5, 14, 10). _ .
R. p. Chineză — Ungaria 2—3 

(-11, 9, —3. 4, —8).

CLASAMENT

5. Polonia
6. R.P. Chineză
7. Ungaria
8. Cehoslovacia

2 2 0 6-3 4
2 1 1 513 3
2 1 1 4:5 3
3 0 2 1:0 2

PROGRAMUL DE AZI

Ora 11 : Cehoslovacia — Un
garia.

De la ora 16 : România — Bul
garia (meci televizat); R.P. Chi
neză — Polonia ; U.R.S.S. — R.D. 
Germană.

A\\\\\\\\\\\\\>

n-a mai putut face față decît 
cu greutate jocului. Abia după 
restabilirea egalității la seturi 
(2—2) și după binevenita pauză. 
Ileana Dobrovschl, și Irina Pet
culeț au avut în partea a doua 
a setului o puternică revenire 
care Ie-a permis să conducă 
cu 14—12. Dar resursele nu 
le-au ajuns să încheie victo
rioase partida deși au fost de 
mai multe ori într-o asemenea 
situație. Iată echipele aliniate : 
ROMÂNIA : Mariana Ionescu, 
Victoria Georgescu, Victoria 
Banciu, Irina Petculeț. Iuliana 
Enescu, Doina Săvoiu. Au mai 
jucat : Ileana Dobrovschi, Crina 
Georgescu, Corina Crivăț și 
Gabriela Coman. R. D. GER
MANA : Barbara Czgkalla,
Karla Roffeis, Anke Westen- 
dorf, Brigitte Fetzer (Ute 
Kostrzewa), Heike Lehmann 
(Christinne Mummhardt), Ka
tarina Bullin.

Aurelian BREBEANU

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM. • Rezultate din 

campionatele Angliei desfășurate 
Ia Londra : masculin : 400 m :
Jenkins 45,29, 400 mg : Oakes
50,24, 1 500 m : Moorcroft 3:41,5 ; 
feminin : 200 m : Smallwood
22,62, 400 m : Mac Donald 51,16 
(record), înălțime : Miller 1,88 m. 
Nu au participat atleții care au 
îndeplinit deja baremul olimpic.

BASCHET • La Praga echipa 
masculină a Italiei a întrecut cu 
87—86 Cehoslovacia.

CICLISM © Prima etapă a Tu
rului R. D. Germane a fost cîș
tigată La sprint la Olaf Ludwig 
înaintea lui Bernd Drogan. Ambii 
au acoperit 197 km în 4h 55:43. © 
Prima etapă a competiției ,.Tour 
de l’Aude", Narbonne — Paziols 
(166 km) a revenit belgianului 
Colman în 4h 14:41. Hinault a 
sosit pe locul 7 la 2 minute. • 
Etapa a 7-a a Turului Elveției a 
fost cîștigată de Serge Denierre, 
cronometrat pe 163 km în 4h :02. 
în clasamentul general conduce 
belgianul Willems, urmat de olan
dezul Zoetemelk la 47 secunde și 
Thurau (R.F.G.) la 1:36.

FOTBAL. © în semifinalele tur
neului de la Guangzhou (R. P. 
Chineză) : Selecționata de tine
ret a R.F.G. — S. C. Bacău 6—2 
(2—1) ; R. P. Chineză — Selec
ționata de amatori a Mexicului

„în ce stadiu se află, la ora 
actuală, pregătirile pentru 
Jocurile Olimpice de la Mos
cova?" — la această întrebare 
a răspuns I. T. NOVIKOV, 
vicepreședinte al Consiliului de 
miniștri al U.R.S.S., președin
tele Comitetului de organizare 
a Olimpiadei ’80, în cadrul 
unui interviu transmis de a- 
genția de presă „Novosți" — 
Moscova.

Redăm, in cele ce urmează, 
largi extrase din declarațiile 
făcute cu acest prilej.

•ir
Comitetul de organizare a 

J.O. de vară 1980, împreună cu 
Comitetul executiv al Sovietu
lui Moscovei, Comitetul pentru 
sport al U.R.S.S., ministerele, 
departamentele si organiza
țiile corespunzătoare — a de
clarat I. T. Novikov — depun 
toate eforturile pentru a asi
gura desfășurarea Jocurilor 
la un înalt nivel sportiv, or
ganizatoric și tehnic, în depli
nă concordantă cu regulile 
Cartei Olimpice. In perioada 
de pină acum s-a depus o 
muncă intensă in toate direc
țiile pregătirilor pentru Olim
piada ’80, inclusiv pentru crea
rea bazei tehnico-materiale 
necesară competiției.

Aceste pregătiri se des
fășoară conform planurilor 
trasate, iar in unele direcții 
devansează chiar aceste pla
nuri. Noi am fost in măsură 
să raportăm, înainte de terme
nul stabilit, Comitetului Inter
national Olimpic, că Moscova, 
precum ji celelalte patru orașe 
care vor găzdui întrecerile — 
Leningrad, Kiev, Minsk și Ta
llin — sînt actualmente gata 
pentru desfășurarea celei de-a 
XXII-a Olimpiade, pentru pri
mirea si întreținerea parti- 
cipanților și tuturor celorlalți 
oaspeți.

Lucrările propriu-zlse au 
început acum trei ani și ju
mătate, transpunînd în rea
litate proiectele celor mai 
iscusiți constructori sovietici, 
tn total, s-au construit sau au 
fost reconstruite 97 de o- 
biective olimpice, dintre care 
nu mai puțin de 26 reprezintă 
mari edificii sportive. In pri
mul rînd, trebuie amintită de
sigur principala bază olimpică, 
stadionul și complexul sportiv 
de la Lujniki, unde se va des
fășura aproximativ o treime 
din întreg volumul de competi-

NOI SUCCESE ALE ÎNOTĂTOARELOR ROMÂNCE LA BRATISLAVA
în concursul internațional 

de la Bratislava, înotătorii ro
mâni au obținut două noi suc
cese și au stabilit trei recor
duri naționale. Carmen Bu- 
naciu a sosit pe locul I la 100 
m spate în 64,41, urmată de 
Michelle Ricaud (Franța) 64,88 
— record. Cursa de 400 m 
mixt a fost dominată de re
prezentantele țării noastre : 1. 
Mariana Paraschiv 5:02,17 ; 2.
Irinei Pănuleșcu 5:02,67. în 
proba de 200 m bras, cîștigată 
de Irene Fleissnerova (Ceho
slovacia) cu 2:35,46 — record, 
românca Brigitte Prass s-a 
clasat pe locui IV cu 2:42,71, 
nou record (v. rec. 2:44,29). în

3—1 (1—1). învingătoarele își vor 
disputa finala. © Rezultate din 
campionatul unional : T.S.K.A. — 
Ararat Erevan 1—1, Kairat Alma 
Ata — Lokomotiv Moscova 1—1, 
Neftci Baku — Karpatî Lvov 0—0, 
Dinamo Moscova — Zenit Lenin
grad 1—1. După 11 etape conduc 
Spartak Moscova și Dinamo Tbi
lisi cu cite 16 p.

ȘAH © F.I.D.E. a stabilit locu
rile de desfășurare a semifinale
lor pentru turneul candidaților 
la titlul mondial : Polugaevski — 
Korcinoi la Buenos Aires, Hubner
— Portisch la Reykjavik. Ambele 
meciuri încep la 20 iulie. © îna
intea ultimei runde, în turneul de 
la Zemun conduce Velimirovici 
cu 10 p, urmat de Farago cu 9.5 
p. în penultima rundă Farago l-a 
învins pe Velimirovici.

TENIS • în turul doi al tur
neului feminin de la Eastbourne: 
White — Ruzici 6—4, 6—1, D^sfor
— Wade 6—4, 6—7, 6—2, From- 
holtz — Acker 6—2, 7—6, Turnbull
— Morse 6—2, 6—0, Austin — 
Smith 6—0, 6—3 Jager — Casals 
6—0, 6—3.

YACHTING © Campionatul eu
ropean la clasa ,,Finn" a fost 
cîștlgat de englezul Christopher 
Law, urmat de Bertrand (Fran
ța) și Balașov (U.R.S.S.). 

fii. Au fost total reconstruite 
tribunele stadionului central, 
puțind adăposti 103.000 spec
tatori. Pe teritoriul parcului 
Lujniki au apărut construcții 
noi, cum este sala polivalentă 
„Drujba" (6.000 locuri), iar 
Mica Arenă (16.000 locuri) a 
fost acoperită. Pe Bulevar
dul Păcii se ridică acum un u- 
riaș complex sportiv, complet 
nou, cu o sală de sport cu 
40.000 locuri, cel mai mare sta
dion acoperit din Europa. Ba
zinul acoperit, apoi velodromul 
olimpic și baza nautică de la 
Krilatskoe, noi săli și stadioa
ne din diferite raioane ale 
Moscovei, completează această 
salbă de construcții sportive

30 DE ZILE PÎNĂ LA J.O.
v.

(Urmare din pag 1}

un turneu în Spania de tăria viitorului turneu olimpic. De ase
menea, luptătorii, fără „aur* la Montreal, după o curbă des
cendență, cu bilanț nesatisfăcător la campionatele mondiale de la 
San . Diego de anul trecut, sînț acum în puternică revenire. 
Voleibaliștii se află și ei în progres. In general, analizele făcute 
de Biroul Executiv al C.N.E.F.S. în acest an, de cite 2—3 ori 
pentru fiecare sport olimpic, arată că au fost create condițiile 
și s-au realizat creșterile necesare pentru ca la Jocurile Olim
pice de vară de la Moscova să fie depășite realizările 
olimpice record de pînă acum, de Ia Montreal, și îndeplinite 
obiectivele propuse pentru a XXII-a ediție a J.O.

Este însă foarte important ca în aceste ultime patru săptă- 
mîni să se șl valorifice acumulările de pînă acum, cu grijă, 
eu echilibru, să se dezvolte climatul de răspundere personală, 
de dăruire și de simțămînt patriotic, în vederea obținerii celor 
mai bune rezultate.

Candidați! olimpici români, în număr de aproape 300. împreună 
eu antrenorii lor, _ finisează pregătirile cu multă ambiție și do
rință pentru a ajunge Pe podium, și în jurul podiumului, in 
primele C locuri ale lumii, cu cit mai multe medalii, îndeosebi 
de aur !

De pe acum, succes deplin în aceste tentative care vor încu
nuna ani de pregătire și de dăruire, cu răsplata laurilor 
olimpici 1

ARCAȘII 1N CONCURSUL
Ultimul concurs preoUmpic la 

care au participat trăgătorii cu 
arcul din țara noastră s-a desfă
șurat zilele trecute Ia Balaton, 
ta Ungaria. Dintre toți compo- 
nențll celor două loturi, feminin 
și masculin, care, au asperat la

creștere evidentă, Mihai Man- 
dache a sosit pe locul secund 
la 200 m spate (după france
zul Frederic Delcourt 2:06,51), 
corectîndu-și propriul record 
național (2:09,30) cu timpul de 
2:07,75. în sfîrșit, proba de 
4X100 m mixt a revenit înotă
toarelor franceze cu 4:21,41 — 
record. Pe locul doi — ștafeta 
României (Bunaciu, Prass, Pa
raschiv, Pănuleșcu) cu 4:26,38, 
rezultat ce corectează vechiul 
record național cu 2,48 se
cunde.

BREVIAR • BREVIAR • BREVIAR
DUPĂ cum relatează ziarul 

„Corr ier e dello sport", Italia va 
participa la Jocurile Olimpice de 
la Moscova cu peste 200 de spor
tivi și sportive. în fruntea lotu
lui italian se află Pietro Mennea 
și Sara Sim eoni, deținătorii re
cordurilor mondiale la 200 m plat 
și, respectiv, săritura în înălți
me femei. Mennea este neînvins 
în ultimii ani pe distanța de 200 
m, iar Sara Simeon! este 
capabilă — după cum declara an
trenorul ei — să obțină la Mosco
va performanța de 2,05 m. Șanse 
Ia o medalie olimpică are și fon- 
distul V. Ortis, campion european 
în proba de 5 000 m.

Și-au propus, de asemenea, să 
urce pe podiumul de premiere

R. F. GERMANIA - BELGIA ÎN FINALA 
CAMPIONATULUI EUROPEAN DE FOTBAL

în primul meci al grupei A, 
ieri, la Neapole, Anglia — Spa
nia 2—1 , (1—0). Au marcat :
Broocking (min. 20) și Woodcock 
(min. 62) pentru Anglia, respec
tiv Dani (min. 52, din penalii). 
De notat că în min. 57, Dani a 
ratat o lovitură de pedeapsă.

în al doilea meci, disputat la 
Roma, echipele Italiei și Belgiei 
au terminat la egalitate : 0—0. In 
urma acestui rezultat, Belgia s-a 
calificat In finala Campionatului 

puse la dispoziția Olimpiadei 
•80.

tn răstimpul care a mai ră
mas pînă la Jocuri, trebuie să 
verificăm încă o dată gradul 
de eficientă a fiecărei instala
ții, să încheiem verificarea 
complexă a sistemelor de tele
comunicații, a televiziunii, a 
radiodifuziunii și sistemului 
automat ASU — Olimpiada, 
să organizăm ultimele con
cursuri de control pe arenele 
olimpice. Comitetul de or
ganizare, orașul Moscova, oa
menii sovietici fac totul pen
tru ca a XXII-a Olimpiadă si 
fie cu adevărat o sărbătoare a 
tinereții și sportului, să dea 
un nou impuls dezvoltării miș
cării olimpice.

DE LA BUDAPESTA
titularizarea în echipa pentru Jo
curile Olimpice, cea mai bună 
comportare a avut-o Aurora
Chin. în concursul de simplu
FTTA feminin, ea a urcat, în fi
nal, pe treapta a tresa a podiu
mului cu 1206 p (pe distanțe : 
Z79 p 4- 301 p 4- 304 p + 322 p). 
învingătoarea. cehoslovaca Zdanka 
Padevetova, a totalizat 1234 p. Ea 
a fost urmată de Judith Kovacs 
(Ungaria), cu 1230 p. Terezia 
Preda a ocupat locul 8, cu 1161 p, 

întrecerea similară a băieților 
a revenit lui Bela Nagy (Unga
ria), cu 1261 p, el fiind urmat în 
clasament de Pak Gen Szej 
(R.P. Chineză), cu 1234 p. Primul 
dintre reprezentanții noștri a foet 
Mihal Bîrzu, care a ocupat locul 
6, cu 1205 p. Ceilalți .sportivi ro
mâni au înregistrat următoarele 
rezultate : Aurel Ilobu — 1188 p 
(locul 11), Andrei Berki — 1163 p 
(16), Victor Stănescu — 1112 p 
(25).

La concurs au participat tră
gători cu arcul din Cehoslovacia, 
R. P. Chineză, R. D. Germană, 
Mongolia, Polonia, România șl 
Ungaria.

înotătorul Marcello Guarducci. 
judokanul Felice Mariani, cam
pion european, echipele de polo 
pe apă și volei (masculin),- pre
cum și țintașii, care la toate o- 
limpiadele au cucerit medalii.

TURNEUL olimpic de fotbal va 
debuta la 20 iulie, zi în care sînt 
programate primele patru me
ciuri : U.R.S.S. — Venezuela (la 
Moscova), Zambia — Cuba (la 
Leningrad), R. D. Germană — 
Spania (la Kiev) și Algeria — Si
ria (la Minsk).

Celelalte opt participante la 
turneul final sînt selecționatele 
Cehoslovaciei, Columbiei, Nigeriei, 
Kuweitului, iugoslaviei. Finlandei, 
Irakului și Costa Rica.

european ediția 1966, urmînd să 
întîlnească duminică, la Roma, 
reprezentativa R.F. Germania. 
Pentru locurile 3—4, sîmbătă, la 
Neapole, vor juca formațiile Ita
liei și Cehoslovaciei.

Iată clasamentul grupei a n-a : 
1. Belgia 4 p (2—1), 2. Italia 

4 p (1—0), 3. Anglia 3 p (2—2), 4. 
Spania 1 p (2—4). Echipa Bel
giei s-a situat pe primul loc da
torită numărului mai mare de 
goluri înscrise.
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