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VOINȚA TG. MUREȘ (f)
Șl GLORIA BUCUREȘTI (m)

CAMPIOANE MERITUOASE LA POPICEMANGALIA NORD, 19 (prin telefon). în confruntarea feminină a turneului final al campionatului diviziei A, Voința Tg. Mureș a fost nevoită să se întrebuințeze la maximum pentru a-și menține titlul de campioană Ia popice, învingînd cu numai 11 „bete“ pe București (2 406 — 2 395 Jucătoarele de la Voința rești și Electromureș Tg. și-au disputat întîietatea medalia de argint a competiției, victoria revenind sportivelor din Capitală, cu 2 486 — 2 410 pd.Aceeași fizionomie au avut și ultimele partide masculine. Popicarii de- la Gloria București, care aveau neapărat nevoie de cele două puncte pentru a îmbrăca tricourile de campioni, și-au demonstrat superioritatea, realizînd un rezultat de valoare internațională in dauna Voinței Tg. Mureș: 5 301— 5 19^ p d. Electromureș Tg. Mureș a fost la un pas de a schimba locul 3 cu Voința București de care a dispus, in extremis, cu 6 p — 5 072 — 5 066 pd. iar fosta campioană a ță-

Mare, a Întrecu
Gloria pd)., Bucu# Mureș pentru

rii, Aurul Baia cut pe Rulmentul Brașov 5 320—5117 p.d.Iată formațiile campioane: VOINȚA TG. MUREȘ : Elisa- beta Albert, Maria Luca, Gizela Dalya, Eniko Fekete, Ana Szabo, Ildiko Szâsz — rezerve Maria Antal și Minodora Che- țan — antrenoare Margareta Szemănyi. GLORIA BUCUREȘTI : Constantin Stamatescu, Alexandru Tudor, Gheorghe Dumitrescu, Iile Nicolae, Alexandru Cătineanu, Petre Boțo- gan — rezerve, Aurel Marca, Tudor Vasile șl Andrei Marian — antrenor Costache Cris- ica.
CLASAMENTELE FINALE • fe

minin — 1. Voința. Tg. Mureș T 
p. 2. Voința București < p, 3. 
Electromureș Tg. Mureș 4 p, 4. 
Voința Ploiești 3 p, 4. Hidrome
canica Brașov 2 p (7309), 6.
Gloria București 1 p CT.199). 
Masculin — 1. Gloria București 
7 p , 2. Aurul Bala Mare 4 p, 3. 
Electromureș Tg. Mureș 5 p, ‘ 
Voința București s p (15.291), l 
Rulmentul Brașov 1 p (15.241), < 
Voința Tg. Mureș S p (10.279).

4.
5. 
«.
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Moment al ceremoniei de ieri 
la Olumpia: primul purtător 
al tortei înaintea startului in lunga cursă a ștafetei o- 
limpice Telefoto : A. P. —AGERPRES

Ieri, pe stadionul antic din Olympia

FLACARA OLIMPICĂ A FOST APRINSĂ!
Primii purtâtori ai ștafetei au pornit pe itinerarul 

AtenaOLYMPIA, Cu exact o deschiderea ___ __Moscova, primul pas olimpic a și fost făcut. Sub cerul de peruzea al Peloponezului, un tî- năr atlet grec — un școlar din regiunea Elis, purtînd numele de Athanassios — a pornit in pas alert pe aleile dumbravei sacre de la confluența Alfeului cu Kladeosul, ducind prima torță olimpică, in prima e- tapă de un kilometru, spre ținta ei finală — Moscova, gazda celei de a XXII-a ediții a Jocurilor Olimpice de vară.

15 (prin telex), lună înainte de Jocurilor de la

După meciul cu echipa Angliei din „Cupa Davis'1

O VICTORIE A EFORTURILOR MAXIME,
A AMBIȚIEI

Șl DEPLINEI DĂRUIRI
interviu cu antrenorul emerit Gltcorghc Viziru

Solia București noscova
Olumpia

Victoria cu 3—2 a echipei Ro
mâniei asupra reprezentativei de 
tenis a Angliei a devenit, desi
gur, un fapt cunoscut de toți 
iubitorii sportului din țara noas
tră. Bar modul cum s-a concre
tizat acest succes, cum s-a con
turat oră cu oră și zi cu zi, cum 
a fost pregătit de către jucătorii 
și tehnicienii prezențl la Bristol

Antrenorul eme
rit Gheorghe Viziru fi trei dintre 
membrii reprezen
tativei de tenis a 
României: IlieNăstase, Andrei Dirzu si Florin Segărceanu

a făcut mal puțin obiectul rela
tărilor de Ia fața locului. De 
aceea înoercăm acum să redăm, 
pe cit posibil mal fidel șl mai 
aproape de tensiunea tn, care s-a 
desfășurat acest med dramatic, 
amănuntele privind (tarea de spi
rit, resorturile care au declanșat 
și au făcut posibilă victoria.

Trecuse mai puțin de o oră de 
etnd nie Năstase marca ultimul 
punct in confruntarea sa cu 
John Feaver șl In camera de ho
tel a căpitanului nejucător al 
echipei noastre antrenorul eme
rit Gheorghe Viziru, se discuta 
încă aprins șt emoționant, fieca
re rememorlnd Incandescentele 
ceasuri ale după-amiezli de luni 
16 iunie. Atunci s-a și concreti
zat acest tatervlu cu reputatul 
tehnician al tenisului nostru.

„Victoria cu care ne întoarcem 
acasă — ne spunea Gheorghe 
Viziru — este înainte de toate 
victoria abnegației, a dăruirii de 
sine șL, fără a folosi cuvinte 
mari, o victorie a patriotismului 
jucătorilor noștri. Este o rezul-

lon GAVRILESCU

(Continuare in pag. 2—3)

jSportul

LOTUL OLIMPIC DE BOX
® Atmosferă de muncă și încredere, climat favorabil 
obținerii unor noi medalii olimpice • La 28 de ani, 
Simion Cuțov dorește să urce din nou pe podiumul 
olimpic • Ceilalți componenți ai lotului — cu toții de- 
butanți la J.O. - îi urmează exemplul în pregătire și 

aspirațiiDupă atîta frig și ploaie, soarele începe să-și reintre in drepturi, oferind condiții favorabile sportivilor fruntași să-și desfășoare activitatea de pregătire în aer liber. Zilele trecute am făcut o vizită boxerilor noștri fruntași. Cei 11 candidați la afirmarea olimpică și-au început ..porțiile" de a- lergare în tempouri diferite. Medicul Petre Radovici și asistentul Ion Boldea nici n-au terminat bine cu înregistrarea pulsului sportivilor și indicația de reluare este dată. Băieții a- leargă, unii bine îmbrăcați cu

treninguri și tricouri. Explicația este simplă: greutatea boxerilor are o importanță majoră, fiecare trebuind să se găsească cît mai aproape de... categorie- Unul dintre antrenori, Șerbu Neacșu, ne spune că efortul de acum va da roade in cadrul turneului de la Moscova.Lotul de boxeri este foarte tînăr. „Veteranul" Simion Cuțov este singurul care a mai e- voluat pe ringul olimpic. După felul cum muncește, după forma și conștiinciozitatea de la antrenamente, specialiștii noștri afirmă că el are, din nou,

Pe stadionul antic din Olympia, în vecinătatea atîtor vestigii ale complexului educational și atletic de acum 2750 de ani, ceremonia a decurs cu tot fastul traditional. Printre rondelele de marmură și putinele coloane rămase în picioare ale templului Herei, grupul de fete în lungi tunici albe, inter- pretind rolul vestalelor, procedează la aprinderea focului de la razele soarelui, cu ajutorul unei oglinzi concave, transpunere în condiții moderne a u- nei tradiții datînd de la începuturile civilizației umane.în sunetele odei „Lumina Olympiei" de Takis procesiunea stadion. Dintr-ua batic lică niei Sub unui

sunetele de Takis Doxas, se îndreaptă spre măslin săl- se tale o ramură, simbo- reproducere a ceremo- victoriei din antichitate, aplauzele furtunoase ale numeros public format in

majoritate postiți la păroșilor pătrunde prin _________ __________in incinta stadionului. Printre spectatori se află participant!! la cea de a 20-a sesiune a A- cademiei olimpice internaționale, 139 de tineri din 43 de țări ale lumii, veniți aici, la sursa olimpismului. să se a- dape din idealurile umaniste, pașnice, prietenești, care trebuie să guverneze Jocurile nu numai din 4 în tre două ediții.La microfon, mentulul este ___președintele Comitetului olimpic elen, George Alhanassitdis, și este salutat în numele pre-

din turiști adă- umbra săracă a citiși oțetarilor, alaiul „Poarta ecoului-

4 ani. ci și în-importanta mo- subliniată de
Victor BANC1ULESCU

(Continuare In pag. a 4-a)

De azi, din nou baschet in sala Floreasca

ATRACTIVUL TURNEU FINAL
AL „CUPEIOrganizată în scopul prelungirii activității competiționale a echipelor divizionare A și B, „Cupa României" a ajuns la turneul final, la care iau parte patru formații calificate din fazele preliminare. Dreptul de a participa la turneul final și l-au câștigat Steaua — deținătoarea titlului de campioană națională, Dinamo București, Farul Constanța (aceasta este și ordinea clasamentului final al ediției 1979—1980 a Diviziei A) și Universitate» Cluj- Napoca. Deci, patru dintre fruntașele baschetului nostru masculin care susțin, de astăzi și pină duminică, in sala Floreasca, meciurile decisive

ROMÂNIEI»

Calistrat Cuțov, acum profesor de educație fizică, îl ajută pe Simion, fratele mai mic, în campania de pregătire pentru turneul 
olimpic de la Moscova Foto : Dragoș NEAGUmari șanse la o medalie- Dealtfel, după cum singur mărturisește, dorința lui cea mai arzătoare este să-și încheie cariera cu un succes olimpic. L-am . văzut la antrenamente.

l-am urmărit în meciuri. La 28 de ani, Simion, pare pus pe fapte mari, iar calitățile sale
Paul IOVAN

(Continuare In pag, 2-3»

ale competiției, printre care și tradiționalul derby Steaua — Dinamo. Partidele se anunță Interesante, echilibrate și prilejuiesc evoluția multora dintre cei mai buni baschetba- liști ai tării : Popa, Uglai, Bra- boveanu, Fluturaș (reintrat la ultimul turneu al „Cupei", după o absență mai îndelungată) lă Dinamo. Pîrșu, Zdrcnghea, Ne- tolitzchi, Tarău la Steaua. Spî- nu, Pașca, Mănăilă la Farul, Gh. Roman, Barna, Crăciun la „U« (jucătorii din lotul reprezentativ nu participă la competiție).Programul de astăzi : de I» or» 17 : Dinamo — „U“. Steaua — Farul.Amintim că edițiile precedente ale „Cupei României" au fost cîștigate de: Selecționata București (1965), Steaua (1966), Dinamo București (1967, 1968 și 1969) și Universitatea Timișoara (1977). în ceilalți ani nu au avut loc intreceri pentru ..Cupă".
ALMANAHUL
Sportul ’80

dedicat
JOCURILOR OLIMPICE
DE LA LAKE PLACID

Șl MOSCOVA
APARE MÎINE

208 pagini, in culori.
De vînzare la chioșcu
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MT£ INIMI BAT IN ARAD 
PENTRU SPORT

'• Confecționerii vor să facă și mai multă mișcare • 0 asociație

Miine lese un reportaj strașnic la ștrand, gîndeam, dar a doua zi a plouat violent, de parcă se rupea, într-adevăr, cerul. Și am lăsat pentru altă ocazie locul acesta cu care se mîndresc toți arădenii („Cine n-a văzut ștrandul nostru nu poate să ne cunoască _ exact", zic ei). Ne-a rămas să mergem în cîteva întreprinderi și am urmat îndemnul instructorului C.J E.F.S., loan Goloșie, de a-1 lua și pe colegul său Tiberiu Kadar și a merge, cu toții, mai întîi, la Fabrica de confecții.
CÎND GIMNASTICA LA LOCUL 

DE MUNCĂ ESTE, CU ADEVĂ
RAT, O NECESITATEPreședința Comitetului sindicatului, Maria Dobre, spune că aici, la „Confecții", gimnastica este o necesitate, înțeleasă astfel de toată lumea și in primul rînd de cei care o fac, zi de zi, preț de cîteva minute, exact atunci cînd simt multă oboseală după cîteva de muncă. „Mișcări atit simple, constituind însă o sigură de creștere a productivității muncii. La noi, majoritatea personalului muncitor ■re în timpul lucrului o poziție incomodă. Iar reprizele, cuprinzînd exerciții ușoare, la îndemîna oricui, i-au făcut pe oameni mai proaspeți, gata să reia munca cu aceeași dispoziție cu care au început ziua. Treptat, gimnastica a devenit 

o necesitate, ajungind piuă a- colo incit, după ce s-a defectat stația de amplificare, nu era ședință in care să nu fim criticați pentru lipsa exerciți- ilor de Ia ora 11. A trebuit să remediem rapid situația !“întîmplător și... nu tocmai, eram în întreprindere la „ora H“. Maria Dobre pregătește stația de amplificare, timp în care grăbim pașii spre unul din ateliere. Ajungem la vreme. E o hală mare, foarte populată. Maistrul Dumitru Cordoș, șeful secției, are subordine, intr-un schimb, de muncitoare (elementul minin fiind predominant „Confecții"). în difuzor o explică exercițiul, apoi mandă mișcările (fiindcă____vorba, să spunem că sonorizarea, e... cam în suferință). Urcata pe o masă, așa, la ve
dere, Rod i ca Drăgănescu c- xemplifică mișcările, ochii sînt sprea ea și spre celelalte tinere desemnate cu treaba asta,

mai ore de cale

în280 
le

la. voce oo- venl

IMPORTANT

PENTRU ELEVI!
CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 

AL LICEULUI DE FILOLO- 
GIE-ISTOR1E NR. 2 DIN 
BUCUREȘTI organizează un 
concurs de selecție la atle
tism, înot, sărituri in apă 
(fete și băieți) și gimnastică 
sportivă (băieți) pentru ab
solvenții clasei a vm-a.

înscrierile se fac pină la 
data de 22 iunie a.c. Elevii 
admiși vor putea urma cursu
rile clasei a IX-a cu profil 
industrial mecanic si filolo- 
gie-istorie la Liceul de filo- 
logie-isiorie nr. 2, șos. Mihai 
Bravu nr. 163. sectorul n, 
București.

Informații suplimentare Ia 
secretariatul liceului, telefon 
21 70 92.

Pentru anul școlar 13S0—13S1. 
CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 
NR. 4 AL LICEULUI INDUS- 
ÎRLAL NR. 18 DIN BUCU-

EȘTI selecționează din În
treaga țară elevi cu aptitudini 
pentru sportul de mare per
formanță — atletism. elevi 
care vor fi școlarizați in cla
sele de liceu cu profil electro
tehnică — mecanică auto.

înscrierile 
IX-a se fac 
1980. Probele 
dau in ziua 
pe stadionul____ ____________
Vitan nr. 176—204, sectorul 3, 
București.

Înscrierile pentru clasa a 
Xl-a se fac in perioada 1—5 
iulie 1980. Probele de aptitu
dini se dau in zilele de 4—6 
iu'ie 1980 pe același stadion 
Olimpia.

Celor admiși li se asigură ca
zarea și masa și pot beneficia 
de bursă, conform normelor 
legale.

Relații suplimentare se pri
mesc zilnic, între orele 7—15, 
de Ia secretariatul Liceului 
Industrial nr. 18, Bd. Energe- 
ticienilor nr. 9—11, sect. 3 
București, telefon 21 20 02.

pentru clasa a 
pină la 25 iunie 
de aptitudini se 

de 23 iunie 1980, 
Olimpia — Șos.

LOTUL OLIMPIC DE BOX
(Urmare din pag 1)

CAMPIONAT

Lidia Ilonka sau Ileana Că- răbaș. Nu • nimic... confecționat, se vede lesne că TOATE lucrătoarele — chiar și cele trecute de prima tinerețe _ _ — sînt obișnuite cu exercițiile, nu le fac... de ochii lumii.Tehnicianul Dan Ponta, președintele asociației sportive, apreciază la peste 1200 numărul practicanților gimnasticii la locul de muncă, lucru firesc, de vreme ce confecționerii desfășoară o activitate monotonă. După cum la fel, de firească ni se pare hotărirea de a Se înființa un cabinet de gimnastică medicală, prin forțe proprii și cu ajutorul Direcției sanitare a județului.Preocupările sportive ale oamenilor de la întreprinderea de confecții sînt orientate spre acțiuni posibile, deoarece, în prezent, nu există o bază sportivă proprie (ea va fi amenajată cit de curind, sub forma unui teren multifuncțional). Dar se desfășoară campionatul asociației la șah (sînt încheiate 180 de partide) ; la popice — pe pistele altor întreprinderi, la orientare turistică. In diverse competiții de sub egida „Daciadei", tinerii de aici — cum ar fi Maria Ifrim, Ileana Luca sau echipa de handbal — au obținut locuri fruntașe. Puțin, s-ar zice, față de dorințe, însă entuziasmul u- nor oameni,, ca mecanicul La- dislau Muesi, de pildă, va duce la o activitate sportivă tot mai bogată, sîntem asigurați. Ne vom convinge, sperăm, curind.
E NEVOIE DE O ORGANIZARE 

MAI BUNĂ...Am mers și la o asociație mai nou înființată. E vorba de aceea a întreprinderii de bunuri metalice, cu secții dispersate în tot Aradul și chiar dincolo de limitele sale. Ludovic Sas e vicepreședintele ei, loan Hinț, loan Zugrav și loan Gherman sînt trei pasionați ai mișcării, toți patru șpuiiînd a- celași lucru : oamenii de aici iubesc sportul, se dispută un campionat de fotbal între ateliere (un rezultat de dată recentă : Sculărie — întreținere 6—2), se face gimnastică la locul de muncă (la „confecții umbrele" și e condusă de Nedelea Ion iță, șefă de echipă), în ”79 participarea I.B.M. la crosul „Daciadei" Muncitorii dorința de _ _ ___  , . ,handbal, s-a cumpărat echipament anul trecut, dar... există un dar — lipsa unei baze sportive. „Avem acces pe niște terenuri de pe malul Mureșului, dar ele sînt suprasolicitate, susține maistrul loan Hinț. Iar posibilități ar fi. E- xistă, astfel, baza Mureșul Mi- calaca, care nu e exploatată cum trebuie, aplicindu-se mai degrabă „principiul" : cine intră primul pe teren... E nevoie, credem, de o organizare mai bună la nivelul factorilor responsabili din municipiu, spre a nu mai fi nevoiți să amînăm meciuri — cum a fost, de cu- rind, cazul aceluia programat cu I.R.U.C. — pentru că nu a- vem, juca".

de sub a fost și-au a juca genericul fructuoasă, manifestat și volei, și

pur și simplu.
♦ratat prilejul unui la ștrandul-perlă

underedeAm portaj ____________________________pe Mureș, aflind, in schimb. In Arad inimi multe bătind pentru sport, conștiințe pătrunse de necesitatea mișcării.
Geo RAEJCHI

Delta Dunării
Au început excursiile 

in cea mai spectaculoa
să zonă turistică a țării!

Patru zile de naviga
ție pe apele bătrinului 
fluviu care se pregătește 
să întilnească marea.

• un imperiu al 
niștii,

• locul în care geneza 
se petrece sub ochii 
noștri,

• 300 de specii de pă
sări,

• imensitatea spațiilor 
acoperite de stuf

VA AȘTEAPTĂ

îl recomandă cu prisosință ca pe unul dintre favoriții întrecerilor olimpice. El, „veteranul", este exemplu în pregătire și antrenorii, care-1 știu bine, sînt îneîntați de sîrguința lui. Față de colegii de lot, cu toții debutanți, Simion Cuțov se poartă ca unul trecut prin multe lupte. El iși ajută coechipierii la antrenamente, le dă sfaturi prețioase, pe care tinerii le urmează întocmai.Antrenorul emerit Ion Popa se află la cirma lotului noslru de box dinainte de Jocurile Olimpice de la Helsinki. De a- tunci, la majoritatea întrecerilor, elevii maestrului au cucerit multe medalii, cea mai prețioasă fiind obținută în a- nul 1956, la Melbourne, cînd Nicolae Linca a urcat pe cea mai inaltă treaptă a podiumului, devenind campion olimpic la semimijlocie. întrebat despre ce crede că va fi la Moscova, apreciatul tehnician ne-a spus : „Am început numărătoarea inversă. Muncim mult, după cum vedeți, deoarece la un turneu de amploarea celui olimpic trebuie să ai o pregătire de excepție. împreună cu Șerbu Neacșu și Dumitru Ion, ajutați și de alți antrenori, facem tot ce putem pentru ca pe ringul moscovit să menținem tradiția in ceea ee privește cucerirea de medalii la Jocurile Olimpice. Băieții muncesc cu sirguințâ- E mai mare dragul să-1 vezi pe Simion Cuțov, la 28 de ani, „cel mai bătrin", cum ii stimulează pe cei tineri. Daniel Radu, după o perioadă de «tatonări", lucrează din nou eu sîrg și nu uită că la campionatele europene a fost învins in finală de... judecători ! Semi- mijlociul Ion Budușan rămlne același boxer redutabil in orice competiție, iar semigreul Geor- gică Donici a devenit puternic..." foarte
★Meciuri de antrenament. Fiecare membru al lotului olimpic întîlnește unul sau mai mulți adversari. „Semimusca" Dumitru Schiopu vrea să răsplătească încrederea selecționării sale după victoria de la „Centura de aur". „Cocoșul" Dumitru Cipere, elev al lui Constantin Drăghici, de la Drobeta Tumu-Severin, a mai „cochetat" cu lotul, a mai fost încercat, dar a devenit titular olimpic abia după turneele de

INTERVIU CU ANTRENORUT
(Urmare din pag. 1)

tanti și o concretizare a felului 
cum tenismanii români venlți in 
Marea Britanic să reprezinte țara, 
au știut să apere culorile drape
lului românesc, să răspundă cin
stei care li se Încredințase. Suc
cesul acesta se explică și prin 
educația primită de tinerii noștri 
sportivi, care au înțeles că numai 
printr-o comportare demnă, dă
ruind u-și ultima picătură de e- 
nergie pentru obținerea victoriei 
pot răspunde cum se cuvine gri
jii pe care le-o poartă partidul 
și statul nostru". Facem aid o 
paranteză și încercăm — în spe
ranța că vom reuși cât de cit — 
să demonstrăm că ceea ce ne 
spunea antrenorul echipei Româ
niei, fusese intru totul confir
mat de fiecare ghem și de fle
care set disputat de tenismanii 
români. Tînărul acesta care se 
numește Andrei Dirzu (el a îm
plinit sîmbătă, ta ziua meciului 
de dublu, " 
sărbătorit 
delegație) 
pildă de i 
în faptul 
tele cele _
crezi in victorie șl să faci totul 
pentru a o obține. El bine, Dirzu 
era condus, se știe lucrul acesta, 
cu 2—0 de către John Feaver.

„Nu știu care jucător de-al 
nostru — continuă să rte spună 
Gheorghe Viziru — ar fi putut 
tace ce a făcut Andrei. Ea ■ in-

, 21 de ani șl a fost 
cu drag de întreaga 

a fost o adevărată 
voință și de convingere 

că tocmai in momen- 
mial grele trebuie să

Mendeleev nr. 14, Bd. N. Băl-Filialele I.T.H.R. din str.
cescu nr. 35, Cal. Grivitei nr. 138 și Bd. 1848 nr. 4 au prO' 
gram zilnic intre orele 8—20.

verificare de la Brăila și Galați, de luna trecută, cînd a lăsat o mai bună impresie decît can- tracandidații Dumitru Voinescu și Teodor Dinu.„Pana" Titi Cercel, după e- voluțiile promițătoare avute li prestigiosul turneu internațional al României, se află în bună formă sportivă, la fel oa și Florian Livadaru (semiușoară)- ■ Craioveanul Marcel Sîrba nu precupețește nici un efort în pregătire. Printr-o combativitate continuă în ring a realizat multe rezultate surprinzătoare, in fața unor pugiliști mai bine cotați. Este convins că la Moscova va fi la fel...Valentin Silaghi (mijlocie) și-a mărit substanțial forța de lovire. Cu acest atu în plus el poate obține victorii prețioase pe ringul olimpic- „Greul" Teodor Pîrjol, un alt selecționat de ultim moment, lucrează mult pentru perfecționarea blocajului. El știe că printre cei înscriși la această categorie se află și ' venson.Aflat lui, secretarul specialitate, Dumitru Ciobotaru, este numai ochi și urechi la tot ce fac „băieții" săi. înțelege din priviri că-i solicităm cîteva păreri Iși șterge transpirația (sînt 28 de grade la umbră) și, urmărind cu mare atenție schimburile de lovituri dintre Donici și Cirlan, ne spune : „La Moscova va fi foarte greu, dar nu imposibil de realizat ceea ce nc-am propus, li vezi, sînt greu de stăpinit in meciuri de antrenament. Și asta e bine. Ne-am propus să ciștigăm cîteva medalii, este posibil să ne depășim angajamentul asumat dacă zeița Fortuna va fi mai aproape de băieți Ia... tragerile la sorți. -Una este să boxezi chiar din primele meciuri cu cubanezii sau sovieticii și alta cu sportivi din alte țări- Dar, în aceste 30 de zile care ne-au mai rămas pină la gongul inaugural „încărcăm mereu bateriile" și sperăm că totul va fi bine pe ringul Jocurilor Olimpice".I-am lăsat pe boxerii selecționați pentru marea întrecere să-și continue pregătirile. Se pare că acești băieți curajoși sînt puși pe fapte mari. Le dorim îndeplinirea năzuințelor lor, pentru ca la înapoierea de la Jocurile Olimpice fiecare să poată merge cu fruntea sus...

CARNET ATLETIC
Recenta Balcaniadă de atletism 

de la Solia a însemnat pentru 
alergătorul timișorean Aurel Nl- 
culescu momentul cel mal plăcut 
și pHn de satisfacție din cariera 
sa sportivă. Faptul că de la star
tul celor două probe de fond a 
lipsit campionul nostru Ilie Flo- 
roiu, alergătorul nr. 1 al Balca
nilor, i-a creat parcă lui Nicu-

cubanezul Teofilomereu în preajma federației
Sle-lotu- de

EMERIT GHEORGHE VIZIRU
ceput setul al treilea fără nici 
un pic de reținere, nu a vrut să 
știe că lui II trebuie trei seturi 
pentru a ciștiga, iar lui Feaver 
doar unul, și cu o stăpinire de 
sine care a Întrecut chiar și... 
calmul englezesc, a început să-și 
adune punct cu punct, pentru ca 
la sfirșit victoria să fie de par
tea sa“. Completindiu-1 pe Gheor
ghe Viziru notăm și totala ad
mirație a ziariștilor britanici de 
la cele 12 ziare din Bristol și din 
Londra, a trimișilor posturilor de 
radio, pentru felul cum a știut 
Andrei Dirzu să-și apere șansele: 
„O victorie a voinței șl puterii 
de a crede in tine", „Un tinăr 

cu o demnitate și o putere de 
luptă emoționante" — sînt cu
vinte cu care și-au Început rela
tările trimișii ziarelor „Daily 
Express" șl „Daily Mirror".

AUREL NICULESCU
lescu sentimentul de responsabi
litate pentru apărarea prestigiu
lui fondului românesc și l-a am
biționat să lupte, poate ca nici- 

Vir.d altă dată, pentru victorie.
In prima zi, la 10 0 00 m, a lă- 

cut o cursă tactică foarte bună 
șl apoi, clnd pe ultimii 250 m 
iugoslavul Kuzmanovicl l-a depă
șit cu un sprint sec ce părea de
cisiv, Niculescu a găsit resurse 
să cor-traatace și să cîștige clar 
primul său titlu de campion bal-

canlc cu 29:35,4 
5 ooo m, el a <4 
torie, la fel 4 
aplaudată (13:5i

Aurel -Njenled 
24 august 1934 

ști, județul Oii 
Facultatea d4 
Timișoara, fila] 
bul Politehnica 
gătit de antrd 
zescu. A îzcel 
1971, pe cînd d 
de atletism did 
cel. Bvoluția 1 
fost următoare 
respectiv, 10 W>4
— ; 1972 15:03|
— ; 1974 14:52,a
14:14,0 și 29:59,1 
1977 14:32,8 — : 
rat ; 1979 13 od
13:54,4 și 28:57,3

La BalcanladJ 
de la Atena, A 
clasat al 5-lea 
29:47,8. (R. Vili
• Simbătă, la 

Eva ZorgS-Kad

La „interi 
MARIA ALI

La Întoarcere 
tri partlcipanțj 
internaționale c 
de masă riale 1 
tat pe cel cfc 
-au Însoțit să 

tivind evoluția 
competiție imp 
„europenelor" i

Antrenorul el 
kas apreciază

CEI MAI MICI GIMNAȘTI IN INI
La Bacău și Reșița se desfă

șoară campionatele republicane 
de gimnastică pentru categoriile 
a 4-a și a 3-a, Întreceri menite 
să depisteze noi și valoroase ta
lente ale gimnasticii românești. 
De la corespondenții noștri din 
orașele respective am primit re
latări cu privire Ia desfășurarea 
concursurilor.

BACAU, 13 (prin telefon). In 
Sala sporturilor din localitate, in 
primele două zile s-au întrecu' 
concurentele de la gimnastică 
ritmică modernă, sub semnul su
periorității sportivelor bucureș- 
tence. La categoria a 4-a, primele 
locuri pe echipe, ca și la majori
tatea aparatelor, au revenit gim
nastelor de la Flacăra roșie 
București, Iar la categoria a 3-a 
au dominat autoritar reprezen
tantele Clubului sportiv școlar 
nr. 2 din București. Rezultate 
tehnice : categoria a 4-a, echipe: 
L Flacăra roșie București 130,36,

continuare Gheorghe Viziru — 
are marele merit de a se N aflat 
alături de mai tinerii săi coechi
pieri de-a lungul întregii perioade 
de pregătire minuțioasă a tatilni- 
rii cu echipa Marii Britanii, iar 
faptul acesta le-a dat efectiv 
aripi lui Andrei Dirzu și Florin 
Segărceanu. Ca să nu mal vor
besc de amănuntul, cunoscut 
deja, că la 2—1 pentru Feaver 
Ilie Năstase a venit In cabină, 
l-a felicitat pe Dirzu pentru fo
cul său exemplar, sfătuindu-1 
cum să abordeze mal 
meciul. Iar 
noaște".

Se mal pot 
despre 
sențial 
modul 
pentru 
fost și 
de tenis, care — găsind toată în
țelegerea din partea C.N.E.F.S. — 
a întocmit un plan de pregătire 
pentru fiecare zi și, faptul cel 
mal Important, realizat Întocmai.

2. Clubul spori
126.20, 3. Pl|
125,75, 4. Club] 
Triumf Bucur] 
bul sportiv șd 
6. Clubul spor] 
București 119,85] 
pus : 1. Miha] 
2. Cornelia Ion 
căra roșie), 3. | 
cu (C.S.S. Tri 
parate : coard 
trache, Corneli] 
panglică — mJ 
M. ion : exercl 
P. Dumitrescu 
Ion ; cat. ■ 3-a 
nr. 2 Buc. 13 
urni 180,20, 3.
177.20, 4. C.S.S 
5. C.S.S. Tg. 
C.S.Ș. Brăila 
compus : Ton] 
Liliana ploaie 
gan 37,35, Mir] 
Uliana Vlădoi 
fan 36.85 (toata 
nr. i) ; je al 
T 31 tana IWoaie, 
Mirela Drâguli] 
Costache, A. Dl 
minge — T. q 
M. Drăgulicl ; 
biect — T. c] 
A. Drăgan.

Iile

rezultatul
departe 

se cu-

multescrie încă 
de la Bristol. E- 

faptul calificării.
meciul 
rămlne 
cum au muncit jucătorii 
victorie. Remarcabil a 
efortul biroului federației

REȘIȚA, 13 I 
Sala polivalent! 
și-au dat înttln 
de categoriile a 
trecerea lor q 
un nivel bun.J 
cat. a 3-a, echil 
276,15, C.S.Ș. A 
Gheorgheni 266,8 

pus — Adrian Sq 
Cadar
(toți 
a 4-a
namo 
șovia

56,10, Maq 
de la cJ
— C.S.S.
Bucureștii
271,65 ; 1

— Claudiu Tea 
Tobă 56,15 (am 
Marian Teodore„Ilie Năstase — ne spunea

• LA TIRNAVENI s-a des
fășurat o interesantă compe
tiție sportivă de masă, „Cupa 
transport-auto*, la care s-au 
Întrecut (la dinei ramuri spor
tive) tineri de la toate auto
bazele din județul Mureș. 
Prin adiționare de puncte au 
câștigat : Autobuzul Ttanăveni 
la fotbal și tenis de masă, 
Autobaza 3 Tg. Mures la po
pice, Autobaza Reghin la vo
lei și Autobaza 2 Tg. Mures 
la șah. • A.S. CONSTRUC
TORUL BRAII.A a început a- 
menajarea unei frumoase baze 
de tenis, cu cinci terenuri, 
în parcul Monument. • DUPĂ 
10 ANI de... pauză, cunoscu
tul șahist Mircea Șuteu, fost 
participant la finala campio
natului național. director
adjunct la I.C.N.U. Tul-
cea, și-a reluat activitatea 
oompetițlonalâ. devenind cam
pion al județului Tulcea (7p). 
In urma sa, in clasament mal 
figurează : Aurel Mitrescu 
(Granitul Babodag) 5 p și 
Petre Năstase (I.C.N.U.T.) 
4,S p. • PE RINGUL Instalat 
ta „potcoava" stadionului Ca- 
raimanul din Bușteni s-a des
fășurat „Cupa Prahovei" la 
box, la care au evoluat nu
meroși boxeri din mai multe 
localități. Trofeul a revenit 
următorilor pugiliști : coteg. 
48 kg — M. Oprinoiu (Praho
va Ploiești), categ. 54 kg —

Sandu (Rapid București)
— ia juniori, categ. 51 kg — 
I. Boâdaehe (Steaua), categ. 
57 kg — V. Sbuchln (Steaua), 
categ. 60 kg — T. Tudor (Pra
hova PI), categ. 67 kg — N. 
Marton (Prahova PI.) și aa- 
teg. 71 kg — I. Moșodtă 
(Prahova Pi.) — la seniori
• IN etapa de zona a 
campionatului de fotbal al 
șooilllor aparțintod de Minis
terul minelor, petrolului si 
geologiei, s-au înitîlnit. la Tir- 
goviște. 12 echipe. A cîștigat 
formația de la Gr. șc. 
Teaeajen Ploiești, dare 
pus in finală cu 3—1 
chlpa Gr. șc. petrol 
Pe locul 3 s-a clasat 
Gr, șc. minier Moldova Nouă.
• LA PITEȘTI a avut loc 
campionatul de fotbal al sur
zilor (seria I, turul 5), inter- 
orașe, in care s-au Înregistrat 
următoarele rezultate : Brașov
— Oluj-Napocia 1—2, București
— Ploiești 2—2, Timișoara — 
Iași 5—2, Brașov — Ploiești 
4—3 si Pitești — Timișoara 
1—2 • DE CURIND, in ve
cinătatea Complexului turistic 
Votoa, de lingă Cîmpulumg 
Mused, s-a dat ta folosință 
un stadion de atletism cu 
pistă de tartan. De asemenea, 
s-a amenajat o sală de forță 
șl o saună. Mtaro-complexul 
sportiv muscelean este desti
nat pregătirii loturilor de

petrol 
a dis- de e- 
Videle. 
echipa

sportivi fruntașii 
iubitorilor de srl 
pitoreasca wațltij
• ECHIPA Dl 
C.F.R. Roșiori I 
împlinit 20 de a 
tate. Formația, d 
6 ani in Divizia] 
cum în campioni

Teleorman, unde I 
modest. Pe cind|
• „CUPA PRld
s-a intitulat cd 
zervată copoilor 
meșteșugari din 
in număr de 200 
la cros si pati] 
întrecerile s-au 
baza sportivă v] 
Tîmpa (copii 1<H 
mele locuri rev] 
mona Triian și | 
cros 500 m, GeJ 
șl Drago® Cojod 
naj pe- rotile 2Oo| 
BISTRIȚA a CÎș] 
municipiului Bi| 
nis, competiție 1] 
voluat tenlsmam 
Mare, Cluj-NapoJ 
firește, orașul oq 
individual au te 
gători : C. Săce 
nâca Cluj-NapoJ 
11—12 ani, A. 1 
Bistrița) — căite 
Ov. Pop (Cupron 
— ca teg. I5-<6

RELATĂRI IDEI 
Tr. Roache, P 
Zbarcea, M. 8 
țeanu, P. Matec 
lescu, C. Gruia, 
G. Gheorghe.



• COMPETIȚII f *Un succes dc prestigiu !
wwwwwwww 1 Pc (cmc de ac(ii<ili(<>(c

1 ultima zi, la 
ut o nouă vic- 
netă, îndelung

~S jKKascut la 
a cungrea-Ote- 
;ste studer.t la 
ectronică din 
gitlmat la clu- 
nde este pre
ll Emil Gro- 

atietismul in 
slev al liceului 
impulung Mus- 
Itatelor sale a 
ia 5 008 m și, 

i • 1971 15:40,6
1973 14:46.6

l 32-18,4 ; 1975
.970 13:54,2 — ; 
i nu ă concu- 
i 28:51,0 ; 1980

le anul trecut.
Nicutoscu s-a

10 000 m, cu 
0.
az, în Austria, 

va lua parte

la un concurs internațional de 
aruncare a suliței.,
• La sffrșitul săptămânii vii

toare, pe stadionul „1 Mai” din 
Pitești, se va desfășura etapa a 
Il-a a „Cupei României” — 
grupa A. Vor Ii prezenți în în
trecere toți attoțil noștri fruntași 
legitimați la echipele din această 
grupă, ca șl alți atleți răcind
parte din alte formații. Pentru
componenta lotului nostru olim
pic este un foarte bun prilej de 
verificare cu cîteva ‘ '
înaintea startului la J.O.' 
Moscova. Tot sîmbătă și 
nica viitoare vor avea loc 
trecerile din grupele B șl 
campionatului republican _ 
chipe. Grupa B se va desfășura 
Ia Brăila — seria I și la Sibiu 
— seria a Ii-a, iar grupa C la 
Roșiori de Vede — seria I, Vas
lui — seria a II-a și la Tg. Mu
reș — seria a Iîl-a.

săptămlnl 
de la 
dumi- 
și ta- 
C ale 
pe e-

• După, o lungă și grea sufe
rință, s-a dus dintre noi ing. 
Aurel Rai ca, lost campion și re
cordman national la aruncarea 
greutății (17,42 m in 1958).

onalele" de tenis de masă ale Ungariei
U Șl EUGEN FLORESCU, PRINCIPALII 

REALIZATORI
portivilor noș-

Campionateie
ir.iorj^ la tenis 
riel,"Tam mvi- 
îtrenori care .
dea amănuntț^rconstanți decît Mihai Craioveanu. 
această ultnirt^^Cel mai greu meci a fost cel cu 
ată înaintea 
august.
: Paneth
valoroasă

Far- per-
ERE
rolar Brașovia 
■ul București 
>ortiv școlar 
1,24,40, 5. Clu-

Bacău 123,90, 
școlar nr. 1 
dividual com- 
?etrache 27,30, 
i (ambele Fla- 
uța Dumitres-

26,85 ; pe a-
Mihaela Pe- 

, Mioara Ion ; 
?ache, C. Ion, 
Ară obiect —

Petrache, C. 
ipe : 1. C.S.S. 
2. C.S.Ș. Tri- 
.Ș. Viitorul 
•așovia 172,15, 
reș 169,25. 6.
) ; individual 
stache 38,65, 
', Alina Dră- 
răgulici 36,90,
Camelia Ște- 

la ci. sp. șc. 
S ri-MTardă — 
.ea Eostache, 
angliei — T. 
el, C. ștefan; 
ie, L. Ploaie, 
tițiu fără o- 
e, L. Ploaie,

cor^sp.

telefon). în 
n localitate 
leii gimnaștl 
și a 4-a, in- 
Lirîndu-se la 

rezultatele : 
C.S.Ș. Sibiu 

268,90. C.S.Ș. 
lividual com- 
1,50, Marius 
herman 55,75 
Sibiu) ; cat. 
a 278,10, Di-

C.S.Ș. Bra- 
lual compus 
>6,30, Marius 
S.ș. Reșița), 
IDinamo).

:um și

I activi- 
I activat 
bacă a- 
udețuHui 

un loc 
llltarea 7 
(EILOR- 
ila re- 
ratorilor 
iv, care 
întrecut 

rotile, 
urat pe 
de sub 

it), pri- 
llul Si- 
Popa — 
I Maurer 
k patl- 
I C.F.R. 
I „Cupa 
I la te- 
I au e- 
h Bala 
fehet și, 
Ltor. La, 
I învin- 
IPoliteh- 
I categ. 
I (C.F.R. 
1-14 ani, 
L Mare) 
I 9 PE

păuț, 
așa. V. 
I. Fe- 
Negu- 

ima s)

IRAINEA, ÎN FINALA DE
| *• Brigada de arbitri români care a condus meciul Italia - Anglia 

a fost rechemată pentru finala maree Trei „reprize" cu RaineaI
I
I
I
I
I
I
I

formanța echipei de băieți, ocu
panta locului I, înaintea forma
țiilor Cehoslovaciei și UngarieiA 
Au fost folosiți mal mult Eugen 
Florescu și Horațiu Pir-tea, mai

Finlanda, in pofida aparențelor 
(victorie cu 5—2). In partida cu 
Ungaria s-a ajuns la 4—1. apoi 
La 4—4 (!) și, în sfîrșit, s-a ciș- 
tigat cu 5—1. Florescu și Pintea 
au jucat șl finala de dublu bă
ieți, după ce au eliminat cupluri 
din Suedia, Ungaria (cu Frona), 
Cehoslovacia (cu Rak) și Anglia 
Ocu Sandley, câștigătorul probei 
Individuale). In finală au, fost În
vinși de Stepanek, Horvath (Ce
hoslovacia), cu 2—1. Plutea s-a 
Clasat între primii opt, fiind în
vins de maghiarul Kaposztas, fina
list cu Sandley, la simplu. Flo
rescu și Craioveanu au fost eli
minați, In primul tur, de finlan
dezii Pyyko și, respectiv. 
Nuoljoja.

Laurențiu Gheorghiu ne-a pre
cizat că dublul feminin Maria 
Alboiu și Neta Stoinea a ocupat 
tocul în, și nu echipa, așa cum 
eronat s-a transmis de la Szoi- 
nok. Echipa a pierdut în turul I, 
în fața formației Cehoslovaciei, 
singurele victorii fiind realizate 
de Alboiu. Tot Alboiu (și 
Btoinea) a ocupat locul HI 
simplu fete, cu două victorii 
țtoase la Staleva (Bulgaria) 
Pelikanova (Cehoslovacia). 
semifinală, 8—2 cu finlandeza 
Malmberg. Ca șl Paneth, Gheor
ghiu mărturisea că jocul finlan
dezilor — la fete, ca și la băieți 
— dă de gîndit...

Pînă in august, la „europenele” 
de juniori, din Polonia, nu mai 
este așa de mult timp, dat fiind 
faptul că majoritatea jucătorilor 
șl jucătoarelor noastre se află 
la încheierea anului școlar, cu 
examene de treaptă sau bacalau
reat. în asemenea condiții, se 
cer eforturi deosebite, și la școa- 

'lă' șl în pregătirea pentru exa
menul... „europenelor”, pe care, 
sîntem siguri, sportivii noștri le 
vor depune, cum au făcut-o de 
atîtea ori.

nu 
la 

pre-
Si 
In

Mircea COSTEA

IOTD PRONOSPORT IK0BMEIZ1

mai

ATI JUCAT NUMERELE 
PREFERATE ?

Numai astăzi și miine se 
pot procura bilete pentru trage
rea excepțională Loto de dumi
nică 22 iunie 1980, la care se pot 
obține AUTOTURISME „Dacia 
1300", CÎȘTIGURI IN BANI de 
50.000, 25.000, 10.000 lei. etc., EX
CURSII ta R. P. Polonă sau 
R. D. Germană, precum șl EX
CURSII LA JOCURILE OLIM
PICE DE LA MOSCOVA. Agen
țiile Loto-Pronosport vă stau te 
dispoziție cu informații amănun
țite. Nu pierdeți prilejul de a vâ 
număra printre marii cîștigă- 
tori 1

TRAGEREA OBIȘNUITA LOTO 
de astăzi, 25 iunie 1980. se tele
vizează In direct, inceptnd de la 
ora 18,25.
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 11—18 IUNIE 

1980
Grecia — Olanda 
Cehoslovacia — R.F.G. 
Italia — Spania 
Belgia — Anglia 
Grecia — Cehoslovacia 
Olanda — R.F.G. 
Belgia — Spania 
italia — Anglia 
Cehoslovacia — Olanda 
Grecia — 
Spania — 
Italia — 
Italia —

I.
n.

ui. 
rv.
v.

vi. 
VII. 

vin.
IX.
X.

XI.
XII. 

XIII.
FOND TOTAL DE ctșTIGUHI : 

465.809 LEI.
CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 13 IUNIE 1980: cat. 1 : 2 va
riante 25% (autoturisme Dacie 
1300) ; cat, 2 : 4 variante 25»/n ® 
22.042 lei ; cal. 3 : 19,25 a 4.580 
lei ; cat. 4 : 34,50 a 2.556 lei : 
cat. 5 : 185,25 a 476 lei : cat. 6 : 
324,75 a 272 lei ; cat. X : 1.895,25 
a 100 lei.

Report la categoria 1 : 85.065 lei.
Autoturismele „Dacia 1300“ de 

la categoria 1, realizate pe bilete 
jucate 25%. au revenit participan- 
ților VASILE UTIU din Cluj-Na- 
poca și FANICA ROIBU din Su
ceava.

1
2

X
X
2
2
1
1 

X 
X
2

X 
Belgia (final) X 
L DE CÎȘTIGUHI î

R.F.G.
• Anglia
Belgia (pauză)

pe traseul București - Torino - Birlad Roma

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

LA ROMA!

București, 13 iunie. Ne vizitează arbitrul Nicolae Rainea. Peste 24 de ore pleacă în Italia, pentru turneul final al campionatului european. Stăm de vorbă despre apropiatul derby Italia — Anglia, cel mai important meci al grupelor, încredințat brigăzii române de arbitri. Apoi discuția se abate aproape firesc spre finala „Cupei României” și eliminarea lui Marcel Răducanu. Nicolae Rainea nu stă pe gînduri. „Nu-mi reproșez absolut nimic. A fost cea mai logică eliminare posibilă. Lovire intenționată, fără balon in joc. Faptul că Marcel invocă o lovitură a lui Manea, cu cotul, în secunda premergătoare, este doar un mod de a-și justifica greșeala, pe care, văd. o și regretă". îi amintim lui Rainea că eliminarea a fost discutată în primul rînd pentru faptul că mulți jucători scapă cu fața curată. în alte împrejurări. în situații similare. Rainea continuă : „Pot vorbi doar in numele meu. Știu doar că în ultimele 5—6 etape ale acestui campionat am eliminat de pe teren nu mai puțin de trei jucători, toți ai echipelor gazdă : Florin Grigore la Tîrgoviște, Marin la Buzău și Marcel Răducanu ia București. Adevărul e că pe terenurile noastre arbitrul trebuie să se ocupe, in primul rînd, de curmarea actelor de indisciplină, să fie un pedagog sever, legat și de faptul că munca de educație la cluburi este încă, din cît se vede, foarte slabă. In legătură cu asta, aș putea spune că arbitrii români sint notați bine în străinătate în primul rînd pentru că se pot concentra a- supra jocului. Cred eă nu e lipsit de interes faptul eă de cind arbitrez in străinătate — și am avut nenumărate meciuri pe muchie de euțit — n-am eliminat nici un jucător". ÎI

rugăm pe Rainea să ne spună cum s-ar putea Îmbunătăți disciplina jucătorilor noștri pe teren. Iarăși nu stă pe gin- duri : „Educația trebuie să fie serioasă și consecventă. Marcel Răducanu, pe care U admir mult ca jucător, a fost eliminat de pe teren. Dar, după numai o oră, a fost chemat la echipa națională. Cred că așa nu se poate face o eficientă. Sancțiunea ______nu este suficientă, pentru că educația nu poate fi deeit totală. Așa văd eu lucrurile**.15 iunie. Italia — 1—0. Arbitraj bun al
educație clubului

Angi-a 
brigăziiromâne.16 iunie. Unele ziare italie- căne scriu : „Keegan spune Rainea a luat bani pentru favoriza Italia".19 iunie. Sunăm BirladuL găsim pe Nicolae Rainea secție, la lucru. D . . - dacă e adevărat că Keegan a făcut o asemenea declarație ziarelor italiene. Rainea răspunde : „într-adevăr, așa a apărut a doua zL In schimb, a treia zi, Keegan a retractat, declarind : „N-am spus așa ceva. I-am reproșat trului român, cu un gest, n-a prelungit meciul cu 2 chiar 3 minute. Gestul a interpretat greșit". Rainea _ _ vine: „Arbitrajul brigăzii noastre a fost calificat eu nota maximă de către observatorul U.E.F.A., J. Malka din R. F. Germania. După meci am fost felicitați atât de Enzo Bearzot, cit și de antrenorul englez Ron Greenwood. Asta, ca să punem lucrurile la punct".Pe neașteptate, Rainea ne roagă să lntrerupem convorbirea pentru un minut, deoarece este chemat de soția sa, la un telefon din apropiere, lntrerupem. Așteptăm. Rainea revine. îi simțim respirația precîpitală : „Chiar acum a venit ia București telexul care

n in Întrebăm
deloc arbi- că sau fost re-

mă anunță că sini chemat pentru a i mania lădean moția, teze la noroc : trat in fi fost trebuit lea meci al Italiei, ceea n-ar fi fost normal". îl felicităm. Rainea jubilează. „Ce-ți dorești acum, Nicule î“ „Să am puțin noroc și să iasă bine". După care, revenindu-și din emoție, nu scapă prilejul de a se adresa cronicarilor : „Ce-mi doresc ? Visez și ziua cind cuvintul dubios dispare Dacă o mal să lui”.

arbitra finala R.F. Ger- — Belgia". Arbitrul bîr- nu-și poate ascunde e- dar are timp să reflec- : faptul că a avut puțin „Dacă Italia ar fi tn- i finală, sigur că nu aș chemat, deoarece ar fi să arbitrez un al doi- ee

din fază i se
eu va cronica sportivă, e dubioasă, e nor- dea credit arbitru-

loan CHIRILA

Din problemele campionatului

IN DIVIZIA A ESTE NEVOIE
DE MAI MULTA ORDINE Șl DISCIPLINA!

retrospectivelor ru pu- 
deoparte aspectul disci- 

cam planat ului recent

La ora 
tem lăsa 
plinar al _______ ______
Încheiat, aspect care influențează 
(ta bine sau ta rău) calitatea 
spectacolului sportiv. Se acredi
tează ideea că ediția 19*79—80 a 
Diviziei A ar fi marcat o ușoară 
îmbunătățire a stării disciplinare 
a jucătorilor, a echipelor (in an
samblu) față de ediția preceden
tă. S-ar putea să fie așa, deși 
o asemenea constatare este 
greu de făcut Cum se știe 
care campionat Iși are viaț 
iar taceptad din stagiunea 
primăvară a acestui an regimul 
cartonașelor galbene s-a modifi
cat.

Rezumtr.du-ne deci la „pre
zent”. să vedem ce ne spune cla
samentul disciplinei, alcătuit 
după numărul de cartonașe gal
bene acordate jucătorilor și oor.- 
secir.țeto acestora (etape de sus
pendare ta urma cumulului de 

L F.C. BAIA MARE:
18 c.g. — o singură etapă de 
suspendare, 2. F.C. Olt : 20 — 1, 
3. „Poli” Timișoara • a — S, 4. 
„U“ Cluj-Napoca : 22 — S, 5. 
F.C.M. Galați : 26 — 2, «. A.S.A 
Tg. Mureș : 29 — 4, 7. F.C. Argeș; 
30 — 2, I. Chimia Rm. VUcea : 
33 — 1. ». Dinamo : 33 — i. 10. 
Universitatea Craiova; 35 — 2, 
11. Steaua : 36 — 5, 12. Sportul 
studențesc : 37 — S, 13. S.C. Ba
cău : 40 — 4, M. C.S. Tîrgoviște; 
41 — 4, ÎS, Gloria Buzău: 42 — 5. 
15. F.C. Olimpia : 45 — J, 17. Po
litehnica lași ; SI — 4, 18. JIUL s 
54—11 ! Lăstnd cMătaritor latitudi
nea unor comentarii proprii, să 
încercăm cîteva reflecții : • Cel 
harnici, adică F.C. Baia Mare, 
nu se dezmint nici la capitolul 
sportivității, arbitrii recunoscînd 
„negru pe alb” în foile de con
curs că „este o plăcere să con
duci un meci tn care evoluează 
elevii Iul Viorei Matelanu și Tra
ian Ivănescu*. • Toate promo
vatele (F.C. Olt, „V* CIuj-Na- 
poca și F.C.M. Galați) le găsim 
plasate în primele cinci locuri 
ale amintitului clasament, aceasta 
demonstrînd cum nu se poate 
mod bine că acolo unde ordinea șl 
disciplina merg mtaă tis mină cu 
pregătirea specifică, șansele unei 
bune clasări cresc înzecit ; ceea 
ce contrastează vlzSbn eu „re
cordurile” formațiilor retrogra
date — C. S. Tîrgoviște, Gloria 
Buzău, F.C. Olimpia. • „Recor
dul" absolut aparține echipei din 
Petroșani șl el este alarmant ; 
în timp ce cifrele laureatelor 
(Universitatea Craiova, F.C. Ar
geș șl Steaua) ne apar ca neo
norante pentru niște „firme” de 
la care se pretinde mult mai

cartonașe):
c.g. —

mal 
Oe- 
lui.
de

multă disciplină. Surprinzătoare 
este șl situația unei echipe atât 
de tinere și talentate ca Sport 
Club Bacău, dar cu foarte muMă 

nestăpînire de sine ta jocuri, 
repercutată negativ în bilanțul 
general al campionatului. • Fă- 
ctod o adunare, vom observa că 
— pe Întregul campionat — s-au 
acordat 612 cartonașe galbene — 
soldate cu 61 etape de suspen
dare automată ; aproximativ 50% 
din numărul cartonașelor galbene 
au la origine diverse gesturi

\\\\\\\\\\\\v

• 612 cartonașe galbene
124 etape de suspendare I • F.C.
Baia Mare—campioana sportivității 
intr-un clasament „sui-generis";
Jiul - un „record" alarmant
• 0 notă bonă pentru echipele

promovate
A\\\\\\\\\\\\V

și climatul de muncă cel mai 
exigent (OARE NU ESTE A- 
CEASTA PRIMA LOR OBLIGA
ȚIE?) . Nu o dată, la Insuccesele 
din campionat am auzit din gura 
unor factori de conducere moti
vări cum că antrenorul nu știe 
să iacă echipa, că arbitrii nu au 
fost corecțl, că medicul sau ma
sorul nu și-au făcut datoria, 
Căutindu-se scuze și motive de 
ordin subieciv, indisciplina este 
lăsată să greveze, în continuare, 
asupra calității campionatului 
(cu repercusiuni, cum se știe, pe 
plan competitiv Internațional) și 
tribunele rămin cu gustul amar 
după fiecare act nesportiv comis 
pe terenurile de fotbal ale Divi
ziei A.

Nu s-ar putea spune că federa
ția de specialitate nu a avut in 
atenția sa latura disciplinară din 
viața fotbahstiHui. Am vrea să 
credem Insă că ta viitorul sezon 
ea va fi și mai fermă, ți eă 
sancțiunile sale vor fi ți mai 
drastice, cu precădere in cazul 
«mor mai „vechi clienți” ai car
tonașelor galbene ți roșii, ai co
misiei de disciplină. Mai exact 
«pus, așteptăm ca F.R F. să ne. 
vizavi de abaterile Înregistrate 
tn primul eșalon, ta fel de se
veră cum a tost in unele eazuri 
eu jucătorii și conducerile sec
țiilor de fotbal din eșaloanele 
Inferioare.

CUPELE EUROPENE. 
AU ÎNCEPUI.

NOI CE FACEM?

și in 
avut 
încă 

dc

Atîtea și atîtea exemple au dovedit că... „cine și-a făcut iarna car și vara sanie” a ajuns departe fotbal. Adică cine a grijă să pregătească,din iarnă, sezonul nou, toamnă, cu tot ce condiționează el. Obligațiile sint și mai mari pentru cluburile angajate in cupele europene. Fotbalul nostru a avut — adeseori — de suferit din pricina unor neglijențe, a unei încetineli in acțiune, manifestată dc multe dintre cluburile care ne-au reprezentat in prestigioasele întreceri. Acum, cind s-a înregistrat o attt de necesară revenire a formațiilor noastre in competițiile europene, cind, prin punctajul superior realizat în precedenta ediție, fotbalul nostru și-a consolidat poziția în grupul federațiilor cu două echipe reprezentau- , te in „Cupa U.E.F.A.", toc- , mai acum există marea o- bligație de a se continua , rodnica stagiune trecută I prin una și mai reușită ca valoare a jocurilor și, im- [ plicit, a rezultatelor.Tocmai de aceea n-ar fi deloc util ca foarte binevenita vacanță pentru jucători să se instaleze și în activitatea conducerilor de cluburi — în special a celor ale căror echipe se. vor alinia in septembrie la startul celor trei importante cupe ale Europei. Există incă ne- siguranțe în privința conducerilor tehnice ale unora dintre cele patru (un exemplu ar fi Universitatea Craiova, unde se întrezăresc modificări ale componenței cuplului de antrenori). Mare grijă și prevedere trebuie arătată startului pregătirilor, care constituie o obligație nu numai pentru „europenele" noastre, ci pentru toate divizionarele. pentru toate formațiile din eșalonul performanței. Ezitările din start, anumite nefericite influențe ale chiar (aduceți-vă cazul F.C. Argeș, na trecută, cînd rea victoriei din a grevat săptămîni în.gir a- supra atingerii unei bune forme), problemele organizatorice sau administrative ce trebuiau lămurite în perioada inter-sezoane — toate pot impieta asupra atmosferei de muncă, de pregătire. Completarea lotului cu jucători de o certă valoare, iată o sarcină care trebuie să intereseze în cel mai înalt grad și forul de specialitate. Știut fiind că cluburile respective nu angajează numai prestigiul lor, ci pe cel a! întregului nostru fotbal. De aceea, facilități pentru a- ceste echipe se impun în privința transferărilor, utili-, zîndu-se chiar și soluția — la care au apelat și alte fe- . derații — de a limita dreptul de joc al celor transferați la perioada în care e- chipele rămîn în competițiile europene.Principalul este ca săptă- minile acestea să fie folosite ta maximum, tocmai ca să nu se dea din colț in colț in zilele dinaintea startului, cind — cu grabă și in panică — nu se poate face un lucru serios, de fond, în adevăr cu efect pentru îmbunătățirea performanțelor din precedenta ediție.

victoriilor aminte de din toam- sărbători- campionat

nesportive, proteste ta deciziile 
conducătorilor de joc, trageri do 
timp șl de tricouri ca și alte În
călcări ale regulamentului de Joc. 
Restul de procentaj aparține faul
turilor și Înclinațiilor spre joc 
periculos. • La toate acestea să 
adăugăm șl eliminările din teren 
pentru lapte și mal grave (Insul
tarea arbitrilor, lovirea Intențio
nată a adversarilor etc.), elimi
nări judecate de comisia de dis
ciplină a federației de speciali
tate, care a dictat 63 de etape de 
suspendare ! — divizionarele Glo
ria Buzău, F. C. Olimpia, A.S.A. 
Tg. Mureș, S.C. Bacău fiind ta 
fruntea acestei Mste, vizavi de 
F.C. Baia Mare, F.C.M. Galați, 
„U“ Cluj-Napoca, Dinamo și 
Universitatea Craiova, echipe 
pexitru care .arbitrii nu au folo
sit cartonașul roșu.

Cu un astfel de bilanț se vede 
de la o poștă că activitatea edu
cativă ta rinduriJe jucătorilor 
este departe de ceea ce trebuie. 
Motivele 7 Să recunoaștem — am 
mal spus-o și ta alte dățl — că 
unii antrenori cocoloșesc încă 

lipsurile ți abaterile jucătorilor, 
nu dovedesc fermitate și intran
sigență în viata echipei, iar con
ducătorii le clntă tuturor In stru
nă ta loc să Instaureze ordinea

Stelian TRANDAFIRESCU
Eftimie IONESCU

SCENA FOTBALULUI"
Miercuri după-amiază, pu

blicul din Turnu Măgurele s-a 
despărțit de Divizia B. _ 
făcut-o cu sportivitate, 
nind în număr mare, parcă 
pentru a-1 încuraja pe ju:* 
toril care vor începe la toam
nă lupta pentru revenirea pe 
a doua scenă a fotbalului.

Din păcate, „scena fotbalu
lui” din Turnu Măgurele are 
un teren de joc inacceptabil 
pentru o echipă de ’
B. La ce bun faptul 
mațla de pe malul 
are destui jucători 
(ne vom limita doar _ 
rea lui Andrei și mai ales a 
foarte tinerilor Cristea, Ene 
și Vocheci), dacă terenul de 
joc este impropriu pentru În
sușirea șl consolidarea unei 
tehnici elementare. In acest 
sens, abilitatea tehnică a u-

Și a
ve-jUCă-

Dlvizla 
că for- 
Dunării 
tal en tați 
la cita-

estenor jucători ai Chimiei 
aproape... inexplicabilă.

Se spune că terenul din 
nu » Măgurele a lost 
gazonat doar acum doi 
dar că este atlt de solicitat 
(Iiind singurul teren de fotbal 
din localitate), incit uzura lui 
e aproape firească. In aceste 
condiții e foarte greu să ce
rem echipei de pe malul Du
nării să lupte de la egal la 
egal cu echipe ca Metalul 
Plopsni sau Poiana Cîmpina 
(n-am citat stadioanele Capi
talei), cu gospodari care în
trețin terenuri ca in palmă, 
admirate în plină iarnă, de 
toate loturile naționale de 
fotbal.

La Turnu Măgurele, lupta 
pentru revenire trebuie să în
ceapă cu terenul. (I. Ch.).

Tur- 
re- 

anl,



S-a încheiat turneul internațional feminin de volei al României Calif icindu-se in finala C. E. de fotbal

ECHIPA BELGIEI A RĂSTURNAT
TOATE „CALCULELE

O Selecționata Uniunii Sovietice —cîștigâtoarea
României pe locul 3competiției • EchipaIAȘI, 19 (prin telefon). A- proape 3 000 de spectatori au luat parte în Sala sporturilor la ultima reuniune _a turneului internațional feminin al României, găzduit pentru prima oară de ..dulcele tirg“, dar organizat ireproșabil sub toate aspectele, motiv pentru care organele sportive și obștești locale merită toate felicitările ca și publicul ieșean, care zi de zi s-a aflat în număr mare alături de echipa țării noastre.Ieri voleibalistele noastre

REZULTATE ȘI CLASAMENTE 
FINALE ;

U.R.S.S. R.D. Germani

Locurile 1—4 1
România — Bulgaria S—1 (8, 
-11, 6).

13.

(-14, 9, —3, 7, 10).

1. U.R.S.S. 3 • fi
2. R.D. Germană 3 1 S
3. Români* s 1 3 <
4. Bulgaria 3 0 3 3‘J 3

Locurile S—3 :

Ungaria 
(*. 12» 9>:

Cehoslovacia

KP Chineză —
1. 11)

Poloni* «,
5. R.P. Chineză 3 9 1 3;3 5
6 Ungari* 3 2 1 7:5 1
7. Polonia 3 2 1 5:5 5
3. Cehoslovacia 3 0 3 1:> 3
3. Cuba 3 0 3 13 3

au oferit generosului public ieșean o frumoasă victorie în fața formației Bulgariei, una dintre cele mai puternice la ora actuală. Sextetul român, in care și-a făcut loc cu bune rezultate Ileana Dobroschi, a jucat mai hotărit, cu mai multă dorință de victorie. Impresia generală pe care ne-a lăsat-o este aceea că în acest meci, mai mult ca oricînd, toate cele șase jucătoare au îndeplinit ta nivel mal ridicat misiunile ce le-au revenit în teren, echipa conturin- du-se mai clar, mai echilibrată în toate compartimentele.Din capul locului, cele două echipe au mizat mult pe execuția îngreuiată a serviciului, în intenția de a împiedica realizarea de către adversare a combinațiilor rapide și derutante ta fileu- De aici și mulțimea punctelor directe, dar un avantaj prețios obținut de sextetul nostru care a redus ta bună măsură șansele coordonatoarei bulgare Verka Borisova de a imprima jocului obișnuita tentă combinativă. Pe de altă parte, victoria echipei noastre în patru seturi poate fi pusă și pe seama randamentului foarte bun al blocajului și apărării din linia a doua. Dealtfel, în jocul de apărare al sextetului român am constatat o creștere evidentă a siguranței. După cîteva faze de tatonare, echipa României s-a impus net, grație serviciilor dificile și apărării ermetice cîștigînd detașat pri-

mul set. Și în cel de-al doilea s-a pornit cu un avantaj apreciabil (5—1), dar curînd meciul avea să se echilibreze datorită unor scăderi de atenție la execuții, ceea ce le-a permis adversarelor să refacă handicapul și să preia conducerea (10—7, 13—10). însă finalul le-a găsit pe voleibalistele noastre intr-o puternică revenire la normal și, astfel, în aplauzele frenetice ale publicului, ele iși adjudecă și acest set. Echilibrul instaurat in teren s-a menținut și in cel de-al treilea set, cu deosebire că acesta avea să aparțină oaspetelor. Cind asistența începuse să se teamă de repetarea istoriei din meciul cu R-D.G., echipa română se desprinde hotărit de adversară în partea a dona a setului patru, pe care îl dștigâ ca și pe primul, net Arbitrii R- Samedov (U.R.S.S.) și VL Kovalik (Cehoslovacia) au condus bine echipele : ROMANIA : Mariana Ionesco (Crin* Georgescu. Gabriela Coman), Ileana Dobrov- schi. Victori* Banei u, Irina Pei- euleț, Iulian* Eaescu (Victori* Georgescu), Doina Săreiu ; BULGARIA t Tania Gogova (Silva Petunkova, Reșița Dimitrova), Anca Hristolova, Maria Stoeva, Rumiaa Kaieera (Tania Dimitrova), Verka Borisova șl J vet ana Bo j urina. Echipa României a ocupat deci, locul al treilea in clasamentul competiției.Pentru primul loc s-au in- tilnit formațiile UJL&S. și R.D.G. Meci de mare luptă, care a ținut încordată atenția spectatorilor, voleibalistele sovietice termintad pină la urmă învingătoare în cel mai greu meci al lor din această competiție.

NEAPOLE, 19 (prin tele* fon). Fără îndoială că „bomba” cea mare a ultimei etape a fazei seriilor din cadrul C.E. a constituit-o miercuri seară de echipa giei, „buturuga mică" de s-a împiedicat una dintre rile favorite ale întrecerii, mația Italiei, care a ratat fel ocazia de a concura titlul de campioană continentală. Meciul disputat pe sta- a Șl tasem-

egalul smulsBel- care ma- for- ast- ladionul olimpic din Roma fost de o factură tehnică spectaculară modestă, nînd. de fapt, o luptă oarbă pentru rezultat, în care echipa Italiei, blocată psihic, a desfășurat un joc lent, stereotip, lipsit de vigoare și consistență, in timp ce formația Belgiei a făcut apel la o gamă foarte variată de mijloace mai puțin fotbalistice și mai mult nefot- balistice pentru evitarea golului șl obținerea remizei. Pină la urmă, tactica „la așteptare" a jucătorilor belgieni a reușit să se impună ta fața „miuței" italiene, făcind ca un stadion întreg, plin de optimism și îmbătat de speranțe înaintea partidei, să amuțească pur și simplu la fluierul final al arbitrului portughez Garrido. Interesant de remarcat că echipa ................................  "dta(ca fel) să 27» ______ r _car» insă n-a marcat declt o singură dată ! Și tocmai această ineficacitate a atacului său
Italiei termină meciurile cadrul grupelor neînvinsă și Belgia și R-F.G. deatt- și. de reținut, fără fi primit nici un goi în minute de joc, timp in

a privat-o de dreptul de a se prezenta la finala mare, motiv pentru ca, din nou, sării antrenorului Enzo zot să treacă la atac.O a doua surpriză a a 3-a poate fi socotit galul realizat de echipa slovaciei în fața actualei vice- campioane mondiale, reprezetl- . tativa Olandei. Meciul disputat marți la Milano a scos în evidență dorința de reabilitare a fotbaliștilor din țara lalelelor, efortul lor generos din teren nereușind însă să compenseze marile insuficiențe pe plantactic ale unei echipe care,pină nu demult, era convinsă că a găsit miraculoasa cheie a fotbalului total. Fără să strălucească, jucătorii cehoslovaci au acționat simplu și ordonat, au pus în general accentul pe temporizare și, din cind în cind, ne-au dat prilejul să admirăm frumusețea și eficacitatea vestitei scheme proprie lor, „ulița cehă".Surprinzătoare a fost, se «ș poate spune, și remiza obținută la Torino de echipa Greciei în compania selecționatei R.F. Germania. Și nu numai rezultatul de pe tabela de marcaj intră ta sfera noțiunii de surpriză. Ci mai ales maniera plină de avtat ofensiv a fotbaliștilor eleni, care și-au propus și au izbutit să obțină punctul de onoare în clasament tocmai în dauna uneia dintre finalistele competiției, poate chiar a câștigătoarei titlului continental Jucătorii vest-

adver- Bear-etapei și e- Ceho-

VIRGINIA RUZICI Șl ILIE NĂSTASE 
ÎNAINTEA STARTULUI LA WIMBLEDON

In
xsi

Aurelian BREBEANU

In turneul feminin, ordinea pri
melor 16 jucătoare este urmă
toarea : Martina Navratilova, Tra
cy Austin, Chris Evert-Lloyd. E- 
vonna Goolagong, Billie Jean King, 
Wendy Turnbull, Virginia Wade, 
Dianne Fromholtz, Hanna Man- 
dllkova. Kathy Jordan, Greer Ste
vens, Virginia Buzld, Sue Bar
ker, Andrea Jaeger, Regina Mar- 
sikova, Sylvia Hantka.

Principalul favorit al probei 
masculine este Bjorn Borg, ur
mat, în ordine. de John McEn
roe, Jimmy Connors, Vitas Ge- 
rulaitis, Roscoe Tanner Gene 
Mayer, Peter Fleming,’ Victor 
PeccL De remarcat că pe pro
gramul primului tur figurează 
partida dintre Ole Năstase șl 
englezul John Feaver, o reedita
re a recentei loc confruntări din 
„Cupa Davis*.

• THIERRY VIGNERON. NOUL RE
CORDMAN MONDIAL LA PRĂJINĂ : 
„Primele mele satisfacții ea sportiv le-am 
cunoscut ca gimnast, sport practicat intre 

7 și 10 ani, cind am dobindit o stăpinire 
a corpului care m-a ajutat ulterior foarte 
mult la săritura cu prăjina. De atunci con
sider că gimnastica este sportul de bază, 
care trebuie să preceadă formarea oricărui 
performer”. Antrenorul său, Jean-Claude 
Perrin : „5,75 m nu constituie pentru
Thierry consacrarea, cl doar o etapă”, a 
cărei încununare, după cum precizează în
suși tlnărul atlet, trebuie să fie „laurii 
olimpici Ia 20 de ani”. • DACA CUNNIN
GHAM nu a avut prilejul să-și demonstreze 
clasa continentală și în reprezentativa 
Angliei la C.E. de fotbal. Iar Del Bosque. 
Juanito, Santillan*. internaționalii madrileni 
aflațl în Italia, n-au avut fericirea să vadă 
echipa Spaniei în finală, el au trăit, ta 
schimb, cu toții, bucuria marelui event, ta 
calitate de jucători ai Realului Madrid, cîs- 
tigtad recent șl campionatul șl cupa Spa
niei. Singurul pe deplin fericit : mijlocașul 
Stielike, care după succesul clubului său 
madrilen a contribuit șl la cel al repre
zentativei R.F.G., calificată ta finala cam
pionatului european, de duminică, de la 

Roma. • LA A 24-a SA ANIVERSARE.

î-îw?

HIRTIEI“germani, la un pas de o tnfrîn- gere fără implicații totuși pentru clasament, au depus mari eforturi pentru a tempera etanul adversarilor lor și pentru a scăpa cu fața curată într-o partidă de orgoliu pentru ei.Cel de-ai 4-lea meci al etapei a 3-a,. dintre Anglia și Spania, disputat miercuri ia Neapole, a fost din mai multe puncte de vedere o excepție. Mai întîi că nu s-a terminat la egalitate ca celelalte trei (e drept că o mare parte de contribuție la aceasta a avut-o șl arbitrajul austriacului Lie- nemayer, care a anulat un gol perfect valabil înscris de spanioli, prin Dani, în finalul în* tilnirii). In al doilea rînd, victoria Angliei, chiar și în condițiile unei grave erori de arbitraj, nu poate părea ceva anormal. Dar excepția în adevăratul sens al cuvîntului a eonstituit-o frumusețea acestei confruntări, în care ambele e- chipe au arătat, mai ales in repriza secundă, marile lor disponibilități fotbalistice.Cu meciul de miercuri seară de La Roma au luat sfîrșit întrecerile din cadrul grupe! Urmează acum finalele. Mai tatii „finala mică", sîmbătă seară pe stadionul Sao Paolo dta Neapole, dintre Italia și Cehoslovacia, prilej de reabilitare a gazdelor și consolare a publicului italian cu un loc pe podium. Duminică seară. pe stadionul olimpic din Roma, „finala mare", ta rolurile principale, reprezentativele R. F. Germania, principala favorită, și Belgiei, marea revelație a actualei ediții a campionatului european. Vor fi două finale liniștite sau vor continua surprizele ? ,,
Mihai 1ONESCU

MECIURI DE FOTBAL
LA ADELAIDA s-a disputat în- 

tîlnirea amicală dintre echipele 
Australiei șl Irlandei de Nord. 
Oaspeții au cîștigat cu 2—1 (0—1) 
prin punctele marcate de 
McCurdy si Broth erston. Pentru 
gazde a înscris Sharne. în pri
mul med, desfășurat la Mel- 
boume, rezultatul fusese egal : 
1—1.

1NTR-UN MECI din prelimina
riile C.M., la Stockholm, (grupa 
a 6-a) echipa Suediei n-a putut 
învinge selecționata Israelului, jo
cul închetndu-se cu un rezultat 
de egalitate : 1—1. Au Înscris 
pentru gazde Ramberg (min. 25). 
oaspeții egaltad în min. 60 prin 
Damtl.

LA NAIROBI, tn med interna
tional amical, Pakistan — Kenya 
4-0 (3-0).

TELEX o TELEX o TELEX a TELEX
ATLETISM » In cadrul___

cursului de La Winterthur (Elve
ția) proba de 5 OM m a fost câș
tigată de irlandezul Eammon 
Coghlan cu timpul de 13:4-4,64. 
Alte rezultate • lungime — Bern- 
hard (Elveția) 7,82 m ; greutate 
— Egger (Elveția) 19,51 m ; 400 
m.g. — Schulting (Olanda) 49,33 : 
IM m — CarboneH (Spania) 10,64; 
800 m — Trabado (Spania) 1:47,0; 
Feminin : IM m.g. — Martinez 
(Spania) 13.71 j 3M m — Nuffel 
(Belgia) 2:03,50 ; lungime —'Bar
lag (Olanda) 6,26 m.

baschet • La Sezzana (Iu
goslavia) s-a disputat meciul In
ternațional amical dintre echipele 
masculine ale Iugoslaviei șl Po
loniei. Baschetbaliștll iugoslavi au 
terminat învingători cu scocul de 
104—69 (46—38).

CICLISM • Etapa a 8-a a Tu
rului Elveției, disputată la Men- 
trisio de-a lungul a 62 km, a fost 
cîștigată de elvețianul Salm cu

con- timpul de lh 32 ;M. Iar cea oe-a 
9-a a revenit compatriotului său 
Fuchs — 11,304 km contra-crono- 
metru individual în 31:46. In cla
samentul general lider este olan
dezul Joop Zoetemelk, urmat la 
1:03 de italianul Baccla. • Cu 
prilejul unei tentative care a a- 
vut loc pe velodromul acoperit 
din Ziirich, ciclistul elvețian Urs 
Freuler a stabilit un nou record 
mondial pentru amatori în proba 
de 1 MO m cu start de pe loc, 
realizînd timpul de 1:05,58. ve
chiul record era de 1-06,15 și a- 
parținea ciclistului sovietic Pan
filov. • Competiția internațională 
„Tour de l’Aude” a continuat cu 
desfășurarea etapei a n-a : Pa- 
ztols — Castelnaudary (170 km). 
Primul a trecut linia de sosire 
francezul Marc Durant cronome
trat cu timpul de 4 h 21:29. In 
clasamentul general individual 
conduce francezul Patrick Perret.

MOTO • Campionatul mondial 
de motocros rezervat cilindrate* 
loc de 125 cmc a programat la 
Montevarchl (Italia) o etapă care 
a fost cîștlgată de Italianul Mi
chele Rinaldi. După disputarea a 
7 probe, în clasamentul genera! 
pe primul loc se află Harry 
Everts (Belgia) pe ,,Suzuki” cu 
98 puncte, urmat de March Vel- 
keneers (Belgia) și Michele Ri
naldi (Italia).

TENIS • A început turneul de la 
Surbiton (Anglia). Rezultate : 
Cox — Gorman 2—6, 7—6, 6—2 ; 
Gottfried — Feaver 7—5, 7—6 : 
McNamee — Glickstein 6—1, 6—4; 
Frawley — Jarrett 6—0, 2—6, 6—o. 
• In „Marele premiu al orașului 
Viena" • Proisy —Poop 6—1, 3—6. 
6—1 ; Glmenez — Fritz 6—1, 5—7, 
6—1 ; Reboleddo — Casa 6—3. 
3—6, 6—0. în primul tur al pro
bei de dublu perechea ceho
slovacă Smid — Slozil a învins 
cu 6—1, 6—1 pe argentinienii 
Cano — Gattiker. • fii turneul 
feminin de la Eastbourne : Mand- 
likova — Jevans 6—3, 6—2 ; Des- 
for — Nagelsen 5—7, 6—3, 6—2 ; 
Austin — White 6—2, 6—3 ; From
holtz — Allen 6—4, 6—i. O sur
priză a furnizat Betty Stove care 
a cîștigat cu 6—3, 3—6, 7—5 jo
cul cu Martina Navratilova.

performanța cu care a dobindit titlul o- 
bmpto ta Mexic șl du 3 metri peste cea 
mal bună performanță * sa. Medicii spun 
că Oerter are o tinerețe fiziologică ieșită 
din comun. O frumoasă mărturie pentru ti
nerețea fără bătrir.ețe a sportului, a marii 
performanțe pregătite ta limitele normalu
lui. • ATACUL FOSTEI CAMPIOANE 
MONDI.ALE DE FOTBAL, echipa R.F.G.. 
bazat pe doi renumițl golgeterl din Bun- 
desliga, Karl Heinz Rummenigge și Klaus 
Allots, a înscris doar 4 goluri ta 3 meciuri 
ta grupa sa de la C.E., califieîndu-se to
tuși ta finală. Ceea ce susține teza acre
ditată de antrenorul echipei, Jupp Derwall, 
înaintea actualei ediții, din Italia : „Totul 
se va juca Ia mijlocul terenului”. Să vedem 
dacă schema va „ține” și ta finală ta 
compania unui outsider, Belgia... • DUPĂ 
CE A OBȚINUT MARELE PREMIU AL 
ACADEMIEI SPORTULUI, la Paris, triplul 
recordman al lumii, atletul Sebastian Coe, 
a realizat acasă, în cadrul campionatelor 
comitatului de nord al Angliei, cea mal 
bună performantă mondială a anului la 
800 m : 1:44 7. Debutul la 1 500 m în acest 
sezon îi va face la 26 iunie, ta Suedia. 
AdoI se va hotărî ta ce probă va lua 
startul la J.O. de la Moscova. Dacă nu 
cumva la amîndouă...

Paul SLĂVESCU

\ A
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sul său din finală. americanul Gerulaitis.» 
• DEȘI A CÎȘTIGAT „CUPA CUPELOR” 
CU VALENCIA, comitetul director- al du
hului nu l-a mai reînnoit lui Dl Stefano 
contractul care i-a expirat In acest sezon, 
după doi ani de activitate. Motivul nu a 
fost invocat, anunțîndu-se doar înlocuitorul: 
Bernardino Perez Elizar Pasiegulto. Ați au
zit de el ? • AL. OERTER. 44 DE ANI ȘI 

.69,46 M LA ARUNCAREA DISCULUI !
Cvadruplul campion olimpic (1956—60—64—68) 
a aruncat recent cu 5 metri mal mult declt
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