
*

VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNTȚ1-VA 1

IN CAPITALA
Tovarășul Nicolae Ceaușeseu. 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat vineri dimineața 
o vizită de lucru la fi
latura întreprinderii textile 
„Aurora* din Capitală pentru a 
analiza modul in care se a- 
plică măsurile stabilite de con
ducerea partidului privind va
lorificarea materiilor prime șt 
a materialelor recuperabile in 
industria ușoară.

In această vizită, 
Nicolae Ceaușeseu a 
de tovarășa Elena 
de tovarășii Ilie Verdeț, Nieo- 
lae Constantin, Janos Fazekas, 
Gheorghe Fană, Ion Pățan.

Muncitoarele acestei unități 
* bucureștene întimpină pe secre

tarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, eu manifes
tări de dragoste și căldură, 
exprimîndu-și prin aplauze și 
urale sentimentele de prețuire 
și gratitudine, pe rare, alături 
de întregul nostru popor. le 
poartă conducătorului partidu
lui și statului nostru pentru ac
tivitatea sa neobosită consacrată 
dezvoltării multilaterale a Româ
niei socialiste, pentru preocu
parea sa constantă față de creș
terea continuă a nivelului de 
trai material și spiritual al po
porului.

Tovarășului Nicolae Ceaușeseu 
și tovarășei Elena Ceaușeseu H 
se oferă frumoase buchete do 
flori în semn de bun venit 

Pe parcursul vizitării princi
palelor sectoare ale filaturii, 
specialiștii înfățișează noile teh
nologii și rezultate obținute. Se 
arată că această filatură uti
lizează materiale recuperabile 
în proporție de 86 la sută pen
tru producerea firelor vigonle, 
realizează produse de bună ca
litate și înregistrează o tot mai 
bună eficiență economică.

Secretarul general al pirtl-

tovarășul 
fost însoții 
Ceaașesea.

dulăi analizează ou wulU aten
ția, to flecare serterelșațt- 

nologiee, amplasarea utilajelor, 
mecanizarea operațiunilor. or
ganizarea in general a produc
ției și a manciL

In lecția filatură, tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu ti sint pre
zentate unele din produsele rea
lizate din fire vigonie de eo- 
lectivul întreprinderii „Aurora* 
— țesături, cămăși, bluze, fețe 
do masă, alte articole destina
te atiț piețil interne cit și ex
portului. Apreciind aceste pro
duse, secretarul general al par
tidului s cerut specialiștilor să 
acorde, tn continuare, o aten
ție sporită finisării. îmbunătă
țirii calității, diversificării ga
mei de modele și sortimente, 
creșterea eficienței produselor 
destinate exportului.

ta continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu are un cu
prinzător și analitic dialog de 
lucru eu membri ai conducerii 
Ministerului Industriei Ușoare, 
al altor ministere și 
centrals do sinteză și 
mice, ea directori de 
industriala, institute 
cetaro și proiectare 
că, eu specialiști 
verse sectoare ale 
ușoara, pe probleme 
modul cum se folosesc 
rifle prime și materialele in a- 
ceastă ramară industrială.

Factorii de răspundere, spe
cialiștii prezent! la acest dia
log au mulțumit cu recunoș
tință secretarului general al 
partidului pentru indicațiile 
deosebii de valoroase date și au 
asigurat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu eă vor depune toate 
eforturile pentru valorificarea 
integrală a materiilor prime și 
introducerea in circuitul pro- 
daetiv a unor cantități cit mal 
mari de materiale refolosibile, 
pentru sporirea și in acest fel 
a eficienței In toate sectoare
le industriei ușoare, in econo
mia națională.

instituții 
econo- 

eentrale 
de cer- 
tehnologi- 
din di- 
industriei 

privind 
mate-
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Tmal fiul ol „Capei RcmănieJ" la baschet

STEAUA Șl DINAMO
ÎNVINGĂTOARE

IN PRIMELE
Vineri după-amiază a Început, 

ta «ala Floreasca din Capitală, 
turneul final al ,.Cupei Româ
niei" la baschet masculin. Me
ciul inaugural a pus fată tn 
fată pe baschetbaliștii de la 
Dinamo șl Universitatea Cluj- 
Napoca. Ne-am așteptat la o 
partidă echilibrată, deoarece 
bucureștenii au prezentat o for
mația cu multi tineri, în timp 
ce studenții evoluau cu cea 
mai bună garnitură a lor. 
Dar, echipa de pe Someș a 
terminat repede „benzina* și 
dinamoviștii au cîștigat clar cu 
109—84 (56—43). Cei mai buni: 
Flutura* (18), David (16), ‘ 
tochi (8) de la învingători, 
pectlv Barna (15), Crăciun 
Herbert (12). Au condus 
C. Negulescu și I. Olaru.

Medul al doilea, dintre Steaua 
și Farul, a fost mai echilibrat, 
explicația fiindu-ne dată de an
trenorul Mihal Nedef : „S-a 
spui ci echipele vor fi pre
zente la turneul final fără ju
cătorii din lot, dar și la Di
namo a evoluat Uglai, la 
Herbert, iar la Farul, 
ceanu. Eu abia am adunat 8 
jucători, iar adversarii mei 
doar 1. Dacă federația a dat o 
dispoziție, atunci aceasta să fie 
respectată de toate echipele, nu 
numai de a noastră*. Partida a

An- 
res- 
(12), 
bine

Ampla acfiune de selecție in școlile constânfene

APROAPE 100 DE VIITORI PERFORMERI
ÎNDRUMAȚI spre cluburile sportive

Cine s-a aflat, 
luni, 
dejul 
bâta 
lejul 
țiuni 
teres, 
participarea

vățămintului și Consiliul Na
țional al Organizațiilor Pionie
rilor, am hotărit să întreprin
dem, la nivelul județului neu
tru, o amplă acțiune de testa
re a capacităților fizice ale e- 
levOsr nășeați intre anii 1SM
— 1974, in scopul depistării u- 
mt posibili viitori sportivi de 
performanță, care să fie 
loațl imediat tn atenție de că
tre cluburi!» noastre școlare.

SI trebuie să subliniem, din 
capul locului, că kieea a găsit 
un teren fertil pe i 
constănțene. Bine 
și riguros urmărită 
sportive (care s-au 
un larg sprijin din 
s perfora tulul școlar
— inspector școlar
Olga Deja), această inițiativă a 
avut «a puternic ecou In nu
meroase unități de tnvăță- 
mtnt eonstănțene. Dirertori 
de școH, dlriginți, profesori de 
educație fizică șl alte cadre dl-

I
I

prin școlile din ju- 
Constanța, mai ales sim- 

51 duminica, a avut pri- 
să fie martorul unor ne

sportive de larg in- 
care s-au bucurat do 

a mii șl mi de 
elevi cu aptitudini ia practi
carea unor discipline sportive. 
Tovarășul Gheorghe Răuță. 
secretar al C.J.E.F.S. Constan
ța, răspunzind dorinței noas
tre de a afla amănunta, ne o- 
feră informații suplimenta
re, care pun în evidență am
ploarea și semnificația ac
tivităților amintite.

— Analizind 
me Planul de 
vind instituirea_____________
tional unio de selecție pen
tru sportul de performanță. o- 
laborat de Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport, 
împreună cu C.C. al U.T.C, 
Ministerul Educației și în

dactîce au supravegheat In 
permanență desfășurarea În
tregii acțiuni. au organizat

Constantin MACOVB

(Continuare In .pag s 8-«l

în protunzi- 
acțiuni pri- 

sistemului na-

meleagurile 
organizată 

de forurile 
bucurat de 
partea In- 

județean 
județean

JOCURILE OLIMPICE
DE LA LAKE PLACID Șl MOSCOVA

IN

ALMANAHUL Sportul ’80
De vînzare Inceplnd de
la chioșcurile de difuzare

208 pagini in culori,

Simbâtă 21 iunie 1980
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Aspect din meciul 
inaugural dintre 
Dinamo ți „U* 
Cluj-Napoca, in 
care tinărul dina- 
movist Antochi 
înscrie încă un coș, 
eu toată opoziția 

lui Herbert
V. BAGEACFoto:

fost 
țlnlnd ___ _ _ _____  .. j....... ,
echipa campioană. Cu toate a- 
cestea, steliștii au avut presta
ții bune, In special Netolitzchi, 
Brănișteanu și Zdrenghea, care 
au punctat cu precizie din orice 
poziție. La reluare, întîlnirea a 
avut același aspect, dar pină

Interesantă, 
In șah, tn

constăntenii 
prima repriză.

la urmă Steaua a învins cu 
(51—44). Coșgeteri: Neto- 

litzchi 28, Brănișteanu 24, res
pectiv Spînu 30, Băiceanu 18, 
Foarte bun arbitrajul cuplului 
G. diiraleu și N. Constanti- 
nescu.

Paul IOVAN
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AMPLE REPORTAJE
DESPRE PREGĂTIRILE

SPORTIVILOR ROMANI 
PENTRU JOCURILE 

OLIMPICE DE LA MOSCOVA

CICLIȘTI ROMANI LA
începind de miine și pină 

La 28 iunie se va desfășura 
„Turul Iugoslaviei*. Ajunsă la 
cea de a 36-a ediție a sa, În
trecerea programează 8 etape, 
dintre care cea mai scurtă 
măsoară doar 40 km (prima e- 
tapă, o probă de contratimp), 
iar cea mai lungă, ultima. 1® 
km. Toate etapele sint. insă.

„TURUL IUGOSLAVIEI"
deosebit de dificile prin faptul 
că traseele lor au fost înscrise 
pe șosele 
ediție a 
participă 
alcătuită 
Sjrbu, C. 
Antal, L 
Selejan).

de munte. La actuala 
Turului Iugoslaviei 

și echipa României, 
din : T. Vasile, Tr. 
Bonciu, C. Popa, A. 
Vintilă (antrenor V.

ILIE NASTASE: MECIUL CU ECHIPA CEHOSLOVACIEI
ESTE MAI GREU DECIT CEL DE LA BRISTOL!

a presei

75 lei

aslâzi —

Prind lostri teeisiBM are încredere io posibilitățile 
Iii Florii Segărceana șl Andrei Oirzu

hotelului
Bristol, Ilie 
muzică, stabi- 
cu membrii 
clubului din 

numele,

In camera 342 a 
Unicorn* din 

Năstase ascultă 
lește o lntilnire 
simpatizant! ai 
Londra ce-1 poartă 
privește la televizor meciul de 
fotbal dintre echipele Italiei 
și Spaniei, spunindu-ne o mul
țime de lucruri despre fiecare 
jucător in parte... Dar cind s-a 
făcut ora stabilită pentru în
ceperea discuției. lasă totul. 
„La treabă!...*. 11 întrebăm, de 
ce nu a fost prezent la tur
neul de la Roland Garros.

Ne răspunde : „Au circulat 
multe zvonuri. Unele ziare pa
riziene au scris că sint bolnav, 
altele ci mi-ar fi teamă de u- 
nii adversari. Adevărul este că 
totdeauna in luna iunie mă 
simt iritat din cauza puternicei 
emanafii de mirosuri de flori, 
în alți ani am trecut mai ușor 
peste acest obstacol — pentru 
mine; acum nu s-a mai putut 
fi a trebuit si plec imediat de 
la arena pariziană, înconjurată 
de multă vegetație. Dar a fost

bine. Am venit lingă echipa 
noastră fi eu urmări bune, 
cred* Desigur, alăturarea lui 
Ilie reprezentativei României, 
încă din prima zi a sosirii ei 
la Bristol, a fost o mare con
tribuție a sa la cîștigarea me
ciului. Dar l-a ajutat și pe Die 
însuși să se reacomodeze cu 
iarba. Ne mărturisește chiar 
el : „Particip la Wimbledon fi 
de aceea (n.n. aflăm ci in pri
mul meci il va avea ca adver
sar chiar pe... John Feaver). 
cele 15 zile petrecute la Bris
tol lingă Segărceanu, Dirzu fl 
Hărădău antrenîndu-mi, cu 
fiecare dintre ei, mi-au fost de 
folos. M-am și relaxat in ace
lași timp. Pentru mine este de 
importantă covirțitoare să mi 
simt destins in preajma unui 
turneu, fi cu atit mai mult in 
ajunul începerii Wimbledon- 
ului. Cu loviturile, să-mi 
iertată lipsa de modestie, nu

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. a 6-a)



Învățămîntul politico-ideologic, Clmp larii deschis Inițiativelor pionierești

sprijin important în formarea sportivilor

PERFORMANȚA CEA MAI PREȚIOASĂ,
CARACTERUL

PREGĂTIREA LOR
secretarul 
tovarășul 
la înalta 

al XH-lea 
partid se 
activitate 
educativă

Așa cum a indicat 
general al partidului, 
Nicolae Ceaușescu, de 
tribună a Congresului < 
ai P.C.R., în întregul 
desfășoară o intensă 
ideologică și politico- 
pentru formarea omului nou, cu 
o înaltă conștiință socialistă. Pro- 
movînd răspîndirea experienței 
pozitive și militînd pentru elimi
narea lipsurilor care mal persistă, 
învățămîntul de partid, din care 
face parte și învățământul politic 
de masă, și-a lărgit aria de cu
prindere, studiul a devenit mai 
temeinic, ceea ce se reflectă. în 

ul rind, în ridicarea oonști- 
fieoăruia dintre noi.

Printre milioanele de cursar.țî, 
membri de partid, ai organizații
lor sindicale, de . tineret șl femei 
se află și sportivii. Acum se face 
bilanțul acestei * activități, se. țin 
seminairiile recapitulative, se sin
tetizează cunoștințele dobîndite 
într-un an de studiu. Așa au 
făcut-o sportivii clubului VOIN
ȚA din Capitală, unitate care re
prezintă in sport aproape 60 00C 
de oameni ai muncii din coope
rația meșteșugărească și îndrumă 
32 de asociații Voănța, cu aproape 
32 000 de membri. In cele 11 sec
ții ale sale activează peste 40C 
sportivi de performanță, la bas
chet, box, canotaj, ciclism-juniori, 
fotbal, handbal, orientare turisti
că, popice, șah, tenis de masă, 
volei, în care ponderea o repre
zintă fetele. Simt printre aceștia 
sportivi de mare performanță, 
componenți ai loturilor naționale 
și olimpice, iar alături de ei 
sportivi de perspectivă. Pentru 
toți, ca si pentru activul angaja . 
anul de învațuiniiit ideologic a 
constituit prilej de noi cunoș
tințe, indispensabile formării o- 
mului noii societăți. „Anul acesta 
am pus un și mai mare accent 
pe învățămîntul de partid, ne 
spunea tovarășul Puiu Anghel, 
președintele duhului, conștienți 
că Îndeplinim o sarcină de par
tid, că facem tot mai mult un lu
cru Indispensabil formării spor
tivilor noștri. învățămîntul ideo
logic fi-a desfășurat mai bine ca 
în oricare alt an. Ne-am bucurat 
de tot sprijinul Cabinetului pen
tru activitatea ideologică și poli
tico-educativă al Comitetului de 
partid al sectorului 3, de îndru
marea ^tovarășei Rozalia Sităruș, 
mereu receptivă la solicitările 
noastre. De fapt, Învățămîntul a 
avut loc chiar la sediul cabine
tului. Așa cum s-a precizat to 
documentele de partid, temele au 
fost legate de activitatea practică 
a sportivilor. Iată dteva dintre 
ele ; „Sarcinile ce revin sporti
vilor de performanță și activului 
mișcării sportive în lumina docu
mentelor Congresului al XH-lea 
și a Mesajului adresat de către 
tovarășul Nicolae Ceauș eseu par- 
ttdpanților la Conferința pe țară 
a mișcării sportive*4, „Pregătirea

OAMENILOR, 
PENTRU VIAȚĂ 
tinerei generații pentru muncă si 
viață, creșterea răspunderii ce-i 
revine față de prezentul și vii
torul națiunii noastre socialiste**, 
„Opoziția dintre știință și religie. 
Combaterea misticismului, sarci
nă esențială in activitatea educa
tivă a sportivilor-, „Forme de 
manifestare a patriotismului în 
sportul de mare performanță**. 
Printre lectori s-au numărat N. 
Stan cu, prim-vicepreședinte al
CJtf.E.F.S. București, Gh. Bondoc 
și G. Norbert, șefi de catedră la 
Cabinetul sectorului 3. N. Șcr- 
bănescu. directorul muzeului 
■portului. Ultimul și-a tin ut lec
ția chiar la muzeu, susținind, in 
final, partea teoretică cu exem
ple concrete de manifestare a 
patriotismului in sportul de 
mare performanță*.

La asemenea terse si cu o a- 
Besnenea organizare, reușita a 
tost, poate, firească, mi numai 
din punct de vedere al prezenței 
d, mal ales, al esenței. Spor
tivii s-au simțit atrași de conți
nutul temelor, printre el nunâ- 
rtadu-se campioanele mondiale la 
popice Elena Pană, Elena An- 
dreescu și Ellsabeta Badea, bas
chetbalistele Ștefania Borș, Ta
tiana Popescu si Gabriela Stru- 
garu, canotoarele Olga F un di
ces cu șl Silvia Nedelcu — oom- 
pooente ale kxului olimpie, bo
xerul M. Teofil, cicliștii-jundori 
O. Celea și C. Neagoe, voleibalis
tele Helga Bogdan $i Maria Cris- 
toloveanu. Șl ^lături, ,4n bănci*4, 
■-au aflat mereu antrenorii M 
Zelinsclii, P. Purje, S. Niculescu, 
Gh. Neagoe, Rodica Mihalache, 
Crista Szdcz, maestră emerită a 
sportului, antrenoare și secretar 
adjunct al organizației de partid.

Astfel se explică în principal 
faptul că, in majoritatea lor, 
sportivii clubului Voința au o 
comportare demnă în viață și pe 
terenul de sport. La Voința nu 
se află în prezent nici un sportiv 
suspendat. sancționat. Mai sînt 
însă și rămîneri în urmă. Mal e 
— de pildă — cazul tinărului po
picar I. Bisoc, cu care s-a stat 
îndelung de vorbă, dar a con
tinuat cu lipsurile de la antrena
mente și jocuri și, bineînțeles, 
de la învățământ, nu a încetat 
cu pretenții materiale absurde, 
dar în cele din urmă s-a auto- 
efllminat, și încă în modul eel 
mal rușinos, plecând cu două rîn- 
duri de echipament și cu legiti
mația sustrasă dintr-un dulap. 
Vorba aceea, pădure fără uscă
turi... E un caz însă dare nu 
poate umbri o activitate frumoa
să, încununată de o comportare 
demnă, care răsplătește eforturile 
activului de la Voința, care com
pletează bilanțul acestui cTub cu 
Campioni mondialii șl maeștri e- 
meriți ai sportului și. înainte dc 
toate, cu sportivi-oameaL

Constantin ALEXE

COPIII ÎNVAȚĂ-Șl PRIN SPORT- 
SĂ MUNCEASCĂ, SĂ DEVINĂ BUNI GOSPODARI!

Cuvintul de ordine: In fiecare școală generală an minim
Miine, 22 iunie, se sărbătorește Ziua Pionierului. Miine, 

miile ți miile de purtători ai cravatelor roșii cu tricolor iși nor 
îndrepta din nou gind urile lor senine ți curate, de fierbinte dra
goste și adincă recunoștință față de partid, pentru copilăria feri
cită ce le-a făurit-o, pentru viitorul luminos. Micilor cetățeni ai 
patriei le urăm să crească mari și sănătoși ți viguroși, prin 
muncă ți invățătură, prin joacă ți prin sport.

O temă larg dezbătută la 
recentele lucrări ale celei de 
a IV-a Conferințe Naționale a 
Organizației Pionierilor a fost 
cea legată de dinamica dez
voltării bazei materiale a spor
tului pentru cei mici — șoimi 
ai patriei și purtători ai cra

O mare eficiență au avut, in 
același timp, inițiativele izvo- 
rite din însăși masa copiilor, 
dornici să-și amenajeze in 
perimetrul locuințelor sau șco
lilor spații pentru joacă, pen
tru sport. In județul Dolj, cum 
se sublinia în lucrările sus-

Frumoasa sală de gimnastică a Clubului sportiv școlar nr. 2 din 
Capitală cunoaște o activitate continuă. Ea are porți deschise 

pentru toate unitățile de invățămînt din Sectorul 2...
Foto : Vasile BAGEAC

vatei roșii cu tricolor. Statis
ticile atestă că în această di
recție s-a realizat foarte mult, 
cei mai mici cetățeni ai țării 
beneficiind astăzi, prin grija 
partidului și statului, de a- 
proape 5 500 de amenajări sim
ple (terenuri, sectoare pentru 
atletism, porticuri de gimnas
tică etc.), peste 2 000 de mi- 
nicomplexe, circa 160 de bazine 
de înot (dintre care 7 acope
rite). In același timp, copiilor 
din rețeaua unităților de in- 
vățămînt preșcolar și școlar le 
stau la dispoziție aproape 700 
de săli de sport construite și 
alte peste 2 000 amenajate. Be 
evidențiază în preocuparea per
manentă de a spori continuu, 
prin inițiative locale, sub 
impulsul marii competiții spor
tive naționale „Daciada", zes
trea sportivă a celor mici, în
deosebi județele Brașov, Cluj, 
Constanța, Dîmbovița, Hunedoa
ra, Iași. Maramureș, Teleor
man și Timiș, municipiul Bucu
rești.

amintite, in peste 60 de comu
ne, copiii și școlarii și-au asi
gurat, cu forțe proprii, prin 
muncă patriotică, un minim de 
amenajări pentru practicarea

de amenajări pentru sport
exercițiilor fizice, acțiune pre
zentă în planurile de activități 
obștești ale unităților și deta
șamentelor de pionieri, în ca
lendarele sportive ale asocia
țiilor sportive din școlile ge
nerale. O preocupare similară 
s-a semnalat și printre copiii 
din județele Buzău, Sibiu, Satu 
Mare și Tulcea. Un exemplu 
lăudabil îl oferă școlile gene
rale din orașul Oltenița, care 
dispun, în totalitate, de baze 
sportive moderne, de terenuri 
bituminizate pe care au fost 
„plantate" panouri de baschet, 
stîlpi pentru volei, porticuri de 
gimnastică sau porți de hand
bal. Luna aprilie — declarată, 
prin tradiție, luna amenajărilor 
sportive în toate școlile — a 
marcat, în ciuda condițiilor me
teorologice neprielnice, un pu
ternic avint, un pas înainte în 
completarea inventarului spor
tiv al școlilor generale.

Vacanța de vară coincide cu 
numeroase angajamente pe care 
copiii și le-au luat de a con
tinua această frumoasă și utilă 
activitate obștească ai cărei 
beneficiari sînt ei înșiși. Cum 
foarte bine se sublinia în lu
crările Conferinței, copiii înva
ță — și prin sport — să de
vină buni și pricepuți gospo
dari.

In fine, ar mai fi de sem
nalat faptul că. începînd din 
noul an școlar, Consiliul Națio
nal al Organizației Pionierilor 
preconizează declanșarea unei 
mari acțiuni de amenajare a 
bazelor sportive școlare sub 
genericul „Cea mai frumoasă 
curte, cei mai harnici pio
nieri !“

Tiberiu STĂM A

CARNET DE VACANȚA

LA „TINERETULUI^ ÎNOTUL
SE ÎNVAȚĂ PE CLASE, LA MAREA 

TABLĂ ALBASTRĂ A PISCINEI...

GIMNASTICĂ ZILNICĂ 
PENTRU TOȚI

ANUNȚ
CENTRUL DE CERCE

TĂRI PENTRU EDUCA
ȚIE FIZICĂ Șl SPORT 
și CENTRUL DE PER
FECȚIONARE A CA
DRELOR DIN C.N.E.F-8. 
organizează luni, 23 iu
nie 1980, Ia ora 13, tn 
sala din Bd. Muncii 
37—39, o dezbatere cu 
tema : „MODELĂRI A- 
NALOGICE IN SPORT". 

Referatele de bază vor fi 
susținute de dr. V. Du
mitrescu și prof. Dumi
tra Negoiță.

Exercițiul 1 : Din sttad cu bra
țele înainte : 1. balansarea bra
țelor prin înainte sus, cu ridi
care pe vîriurl ; 3. cotxxlrea
brațelor înainte, eu revenire pe 
tălpi ; 3. bălarurarea brațelor la
teral, cu ridicare pe vlrfuri ; 4 
ducerea brațelor înainte, cu re
venire pe tălpi. Se repetă de 
t—10 ori.

Exercițiul 2 : Din stînd depărtat 
cu brațele lateral : L îndoirea 
laterală a trunchiului spre dreap
ta, cu ducerea mîlnilor la ceafă; 
2. revenire tn poziția inițială ; 
S» îndoirea laterală spre stingă ; 
4. revenire. Se repetă de 3—10 ori.

Exercițiul 3 : Din așezai depăr
tat cu brațele lateral ; L răsuci
rea laterală - trunchiului spre 
dreapta ; 2. revenire în poziția 1- 
nițială ; 3. răsucirea trunchiu
lui spre stingă ; 4. revenire. Se 
repetă de 8—10 cri.

Exercițiul 4 : Din sttnd depăr
tat cu brațele lateral : L apleca
rea trunchiului înainte, cu bra
țele lateral (spatele drept) 3. în
doirea trunchiului înainte, cu pal
mele pe sol ; 4. revenire în po
ziția inițială. Se repeta de 
3—10 ori.

Exercițiul 5 : Din așezat spri
jinit pe antebrațe, cu picioarele 
ridicate la 30—40 cm : depărtarea 
amplă si aipropierea picioarelor. 
Se repetă de 10—15 ori.

Exercițiul 6 : Din stînd eu bra
țele lateral 1. iandare laterală 
spre dreapta, cu brațele sus ; 2. 
revenire în poziție inițială ; 3. 
ăandare laterală spre stînga ; 4. 
revenire. Se repetă de 3—10 ori.

Indicații : — atît în timpul e- 
xecutării exercițillor, ctt șl după 
flecare să se respire cît mal am
plu ; numărul de repetări indi
cat în text poate fi redus sau 
mărit, în funcție de preferințele 
individuale ; țin—d cont de tem
peratura mal ridicată a aerului, 
se recomandă executarea progra
mului de gimnastică cu geamul 
deschis, în aer liber, îmbnăcațl 
cît mai sumar ; dușul’ călduț, a- 
poi rece si fricționarea corpului 
cu un prosop aspru vor activa 
Circulația sanguină a pielii si vor 
contribui la căUrea organismului; 
cu ocazia excursiilor sau la 
ștrand se pot executa exercițiile 
în mal multe serii, contribuind 
astfel la creșterea effcăențed. lor.

prof. Carol BEDO

Acum, în vacanța mare șoolară, 
puștimea din Capitală pare mal 
awertă, mal grăbită. Se circulă 
numai cu autobuze rapide, cu 
„31R" — spre exemplu — care iși 
îndreaptă... ținuta abia după cs 
trece de „Tineretului", Ajunși 
aid, o parte din micii călători 
grăbesc către piscine, scoțtad din 
mers tichetelg roșii eliberate de 
Centrul de Inițiere Ia înot. Cei
lalți continuă vechiul drum spre 
îndrăgitele terenuri de atletism, 
volei, handbal, rugby, baschet, 
tenis de clmp...

La Complexul Tineretului, clo
poțelul vacanței de vară sună la 
ora S fix. Nu există înttrzieri, 
Iar de absențe nici vorbă 1 Se 
lucrează Intens, pe clase, după 
metode moderne. La înot, prime
le lecții se predau In amfiteatrul 
de Iarbă verde, apoi la tabla al
bastră a bazinului. Prima parte, 
cea teoretică, merge destul de 
ușor. Profesorii explică, elevii 

ascultă. Ia „tablă", Insă, ta pri
mul contact cu „Imensitatea" a- 
pei. cei mai mici Iși caută din 
priviri părinții, bunicii retrași la 
umbră. După zece minute însă, 
respectiv după ce toată lumea a 
bătut zdravăn cu picioarele tn 
oglinda bazinului, dună ce fiecare 
și-a udat bine fața cu apă, ni
meni nu mai vrea să lasă pe us- 
oat. Seara, tîrziu. m „cancelaria" 
acestei vechi școli bucureștene 
de înot, cel doi profesori coor
donatori, Paul Stroescu și Teo
dor Angelescu, completează noi 
liste cu numele altor sute de co
pil care vor să învețe înotul m 
vacanță. A doua zl dimineață, 
la poarta scăldată tn soare a 
ștrandului așteaptă o nouă serie 
de viitori înotători. Profesorii 
Mihai Galerlu, Gabriel Iacobini, 
Mircea Olaru ș.a. strigă rar și 
cu voce tare catalogul : Patricia

Moraru... Prezent ! Bogdan An- 
dreescu... Prezent ! Școala gene
rală nr. 74... Prezent ! Șl „31R" 
aduce necontenit elevi la școala 
înotului de la Șosea.

Dar vacanța școlară la „Tine-, 
netului" înseamnă și tenis de cîmp, 
cu zeci de pionieri care sc rfe- 
gătese tot în fața unor table, 
dar împărțite — ca la aritmetică 
— in careuri, spre a regla mai 
bine tirul aprig al mingilor. E- 
xistă, desigur, și □ vacanță pre
școlară, cu multe fetițe care în
vață sportul Iul Nadia. Una din 
săli e chiar în dreptul ștrandului, 
în fața atrăgătoarelor piscine, a 
plajei însorite. Micuțele gimnas
te preferă însă să zburde pe co
vorul Înflorat al sălii. E grupa 
mică a antrenoarei Elena Cer 
novschi, lotul între 4 și 6 ani al 
C.S.Ș. Triumf. In toamnă, multe 
din ele vor trece la „avansate", 
vor fi eleve în clasa I. Printre 
cele mai sîrguincioase și ascultă
toare viitoare performere : Irina 
și Margareta Mițoi, Daniela Afloa- 
rei.

Cu ,,31R“ vin și elevii care se 
pregătesc pe Stadionul Tinerelu
lui. Sosesc aici, în primele ore 
ale dimineții, ambițioasele volei
baliste ale prof. Daniela Balogh 
de la C.S.Ș. nr. 1, atleții de la 
C.S.Ș. Triumf, care se pregătesc 
tub îndrumarea prof. Dan Petres
cu (de dimineață pină seara pe 
stadion). Vin, de asemenea, masi
vele grupe de rugbyști — peste 
100 de elevi — team-urile redu
tabile antrenate de profesorii 
Cristache Mitrea și perlele Coli- 1 
mitra. Apoi, echipele de baschet, 
de handbal, de oină etc. Zile 
frumoase, de neuitat ; a Început 
vacanta de vară 1

Vasile TOFAN

Sportul

LITORALUL
jșozda vacanțelor noastre 
estivale este pregătit sd-și 
etaleze ospitalitatea i
• stațiunile Jupiter, Sa*

turn, Venus. Eforie Sud, 
Eforie Nord Mamaia
oferâ confortabile spații 
In complexele turistice.
• noile mijloace de »■ 

gcement satisfac dorințele 
de deconectare.
• filialele de turism 

bucureștene din str. Men
deleev nr. 14, bd. Repu
blicii nr. 68, Bd. 1846 m. 
4, Bd. N. Bâlcescu Ar. 
36 și Calea Griviței nr. 
138 sînt deschise zilnic 
Intre orele 8-20.

întreprinderea ELECTROCEMTRALE București
SPLAIUL INDEPENDENȚEI 227, SECTOR 6, TELEFON 49 45 45
primește înscrieri tn anul I, an școlar 1980/1981, la Școala 
Profesională nr. 24 din cadrul Liceului Industrial nr. 4 
București, absolvenți ai treptei I de liceu și ai școlii gene
rale de 10 ani din municipiu] București, municipiul Giur
giu și din localitățile județelor Ilfov și Teleorman, in me
seriile :
• electricieni pentru : centrale, stații electrice, PRAM.
• electromecanici AMA (aparate de măsură și automa

tizări)
• mecanici (operatori turbine, operatori cazane)
• sudori
După absolvirea școlii vor fi încadrați în producție la 

unitățile întreprinderii Electrocentrale București.
Școala asigură gratuit masă, cazare, echipament etc. 
înscrierile se fac in perioada 20 iunie — 8 iulie 1980 la 

sediul Întreprinderii, Biroul personal-invățămînt, telefon 
49 45 45 int. 140 și la sediul școlii — str. Gheorghe Șin- 
cai nr. 2—10, telefon 23 0119 sau 85 66 30.



„DACIADA“: ANTRENAREA TINERELOR ÎN SPORT, O CERINȚĂ PERMANENTĂ
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Programul de dezvoltare a activității de educație fizică 
și sport pe perioada 1976-1980 prevede sarcini deosebite 
pentru cuprinderea populației in practicarea exercițiilor fi
zice, sportului și turismului. Un loc de frunte îl ocupă edu
cația fizică ți sportul in rindul elementului feminin, care a 
luat o importantă dezvoltare in majoritatea județelor țării, 
prin participarea unui număr însemnat de tinere fete și fe
mei la întrecerile sportive, la activitățile cu caracter necom- 
petițional, la activități turistice sau la serbări cultural-spor
tive ș.a. Preocupările in acest important domeniu în vederea 
îndeplinirii indicațiilor cuprinse in Programul mișcării spor
tive au dus la rezultate bune, dintre care am amintit doar 
cîteva : la competiția sportivă națională „Daciada*  au par
ticipat in întreceri sportive de masă, intr-un an de zile, 
3.358.090 eleve, studente, tinere fete și femei din întreprin
deri și instituții, cooperație și de la sate, reprezentind a- 
proape o jumătate din numărul participărilor pe țară ; in 
cadrul „gimnasticii la locul de muncă*,  introdusă in peste 
1.200 de unități, din toMeul de peste 630.000 de practicanți 
majoritatea sînt femei. Este interesant de arătat că la com
petițiile sportive de masă cu caracter local ți specific fe
minin au apărut - in cadrul „Daciadei*  — inițiative valo
roase, ca festivalurile sportului feminin din județele Arad, 
Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Hunedoara, Prahova, 
Maramureș, Caraș-Severin, Gorj sau „Cupa Mărțișorului*  ta 
Vrancea, Raliul „8 Martie*  in ilfov, cupe decernate in com
petiții inițiate numai pentru femei la Tg. Secuiesc, Craiova, 
Constanța, Tulcea, crosuri pentru fete la Tirgoviște, Brăila, 
Timișoara, Ciuj-Napoca ț.a.

Cu toate aceste rezultate bune, se poate afirma că atra
gerea elementului feminin la activitatea necompetirională 
sau la intreceri sportire de masă, la practicarea indepen
dentă a exercițiilor fizice lasă încă de dorit Consiliile ju
dețene pentru educație fizică și sport nu s-au achitat in 
totalitate de sarcinile ce le reveneau in această direcție, 
nereușind să găsească întotdeauna și pretutindeni forme 
simple, atractive, specifice fiecărui județ in parte. Rareori 
consiliile județene pentru educate fizică și sport planifică 
analize, pentru a lua măsuri eficiente privind sportul fe
minin. In anul 1979, de pildă, numai în 4 județe (Bistrița- 
Năsăud, Harghita, Olt Prahova) a existat această preocu
pare. Ținind seamă de toate acestea, cit și de faptul că 
activitatea de propagandă a educației fizice are incâ un 
caracter limitat ți sporadic, că unele organe ți organizat» 
cu atribuții in mișcarea sportivă se preocupă insuficient de 
această problemă, C.N.E.F.S., prin Comisia centrală pentru 
educație fizică și sport feminin, a adoptat, pentru 1980, o 
serie de măsuri care să ducă la impulsionarea, la îmbună
tățirea activității de educație fizică ți sport in rindul femei
lor din țara noastră.

In pagina de față prezentăm cîteva aspecte din activita
tea sportivă de masă a femeilor.
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O poveste tristă, pe undeva 
bizară. O tînârâ absolventa 
a I.E.F.S., Mihaela Georgescu, 
specializata în gimnastică, 
este repartizata în munici
piul Drobeta-Turnu Severin 
Se prezintă ia post, iși începe 
cu multă însuflețire activita
tea. Intră în grădinițe, 
școli, pentru a-și selecta 
piii, se zbate sâ obțină 
sală de antrenament, 
formează grupe-ateJiec, 
cristalizează un nucleu 
Berspectivă (Melania

aniela Suci tu, mai
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• 

m 
«H 
do 

««, 
---------  .   recnnT 

Mariana Talpeț — marii. pro
misiuni ale tinerel aotrenoo- 
re). $1, cu toate că ținta ei 
rămine performanța (este, d» 
altfel. ’ '------ \ ~
sportiv școlar), găsește timp 
șl pentru activitățile sportive 
de masă, din cadrul „Dacia- 
dei". Se deplasează, cu n» 
cile ei gimnaste, la Panoarele, 
la Hinova, la ȘvIniȘa, pretu
tindeni undo este solicitată.

Un om capabil — apreciere 
atestată cb't de conducerea 
Clubului sportiv școlar (prin 
praf. Aurel lupu, dl.-ecto»

I nea drotă la Clubul

CINE VREA 
SÂ 0 AJUTE 

PE MIHAELA?.oaa
adjunct : „Mihaela Georgescu 
este • bună colegă, exemple 
de conștiinciozitate și devo
tament"), cit și cea a 
C.J.E.F.S. Mehedinți (prof. 
Viorel Dunârințu, prim-vice- 
președinte : „O profesoară și 
o antrenoare bine pregătită, 
care știe să lucreze cu copii").

Și, totuși, ceva nu este in 
ordine. „Pentru o absență 
(discutabilă) de la o convo
care a Inspectoratului școlar, 
mi se caută, cum se spune, 
HOțj îs» .
n-an»
convocarea amintită, 
teptat 45 de minute, 
trebuiau sâ vină au 
nu cunosc motivele, 
mai putut sâ rămin, __  ___
cat la sală, unde mă aștep
tau copiii. Pregăteam un an
samblu... Se încearcă să m 
creeze în jurul meu o at
mosfera de tensiune, provo
cată de fostul meu soț, pro
fesorul Ion Sânătescu, antre
nor de box. Deși este înca
drat intr-o școală, insistă să 
fie _ transferat la club. Puna, 
insă, condiția ca, mai inlU, 
sâ plec eu. Pe această temă 
mi se fac șicane...*

Pare de neînțeles, dar co
lectivul de profesori-antrenori 
de la C.S.Ș. nu incearcă, 
mai ferm, sâ creeze un cu
rent de opinie in favoarea 
ei. Ar fi un gest frumos, fi
resc, omenesc I

Tiberiu STAMA

în papură. Precizez : 
lipsit, de fapt, de Io 

Am op 
cei care 
întirziat.

No*  
am pi»

Foto : Ion MÎHAICATradiționalul Cros al tipografilor tnsearr.ni ți „Crosul tipografelor"
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If1IJI E MAI MARE DRAGUL SA VEZI FETEIE PE TERENUL DE SPORT..."
Discuție cn prof. AURELIA STOICESCU, din Comisia centrală pentru

educație fizică și sportul feminin a
Pe tovarășa Aurelia Stoi- 

cescu. cadru didactic cu 30 de 
ani de activitate, perioadă in 
care a fost Întotdeauna in 
preajma sportului, am gă
sit-o nu demult, la Mizil, la 
festivalul sportului feminin' 
dia județul Prahova, in calita
tea sa de membră a Comisiei 
centrale pentru educație fizică 
și sportul feminin a C.N.E.F.S. 
Timp de două zile a urmărit 
eu interes întrecerile fetelor 
prahovene, iar cind a fort ca
zul a dat o mină de ajutor ta 
organizare, un sfat competent 
La sfârșitul Întrecerii, am ru
gat-o să ne răspundă 1a cîteva 
întrebări.

— Cu ce impresii piecațl da 
la acest festival 7

— Dintre cele mai frumoase. 
M-a impresionat, mai IntH, 
capacitatea de organizare a 
micului orășel, a acestor oa
meni entuziaști, cu adevărat

susținători ai sportului, popu
larizarea pe care au făcut-o 
competiției fiind un model. 
Terenurile au fost gazde pri
mitoare, iar întrecerile s-au si
tuat la un bun nivel, de ți era 
vorba de sportive ne clasificate, 
eleva, muncitoare, unele din 
mediul rural. Am mai fost la 
asemenea festivaluri, cum au 
fost eele ale fetelor gorjene sau 
vilcena. De data aceasta, insă, 
nivelul tehnic « fost mai tata, 
ceea ce denotă o instruire su
perioară, la care ut adăuga ar
doarea ea care s-au tatreevt 
sportivele. In prima zi • 
plouat, terenurile erau mai 
grele, dar aceasta nu a consti
tuit un impediment pentru 
participantele la

— Ce altceva 
vldențlat 7

— Deed piuă 
menea acțiuni, 
constituia

C. N. E. F. S

CENTRELE DE GIMNASTICĂ DE ÎNTREȚINERE 
PENTRU FEMEI ClȘTIGÂ TEREN Șl... NU PREA !
Centrele de gimnastică ds 

Întreținere pentru femei câștigă 
din ce in ce mai mult teren, 
fiind privite, pretutindeni in 
țară, cu mult interes. Se știe 
acum că „gimnastica de 
treținere ajută femeile 
păstreze sănătatea, 
frumusețea", că 
ținute în astfel 
in general. 
Îmbunătățirea 
rea capacității 
fiearea musculară, 
unei elasticități 
slăbiri de 10—15 kg (la persoa
nele marcate

Centre de 
treținere au 
județe ale 
funcționează 
nul la Universitatea 
Caza") Dîmbovița, 
mes, Casa de modâ.Dermata) 
Constanța. Argeș, 
nul la Institutul 
Neamț. Suceava și. bineînțeles, 
la București (Triumf. Voința, 
Casa de cultură „Fr. Schiller", 
C.M.E.F.S. Bueurești) șa. Nu
mărul lor a ajuns, astfel, la în
ceputul anului, la 75. in cadrul 
loc practicind mișcarea pes
te 15 000 de femei. Apreciind 
activitatea unor asemenea 
centre, Comisia centrală pen
tru educație fizică și sport 
feminin din cadrul C.N.E.F.S. a 
extins acțiunea de Înființare a 
unor noi cercuri, de dotare a 
acestora cu material propa-

in
și-și 

vigoarea, 
rezultatele ob- 
de centre sînt, 
spectaculoase : 

ținutei, mări- 
vitale, tonl- 

eiștigarea 
remarcabile,

de obezitate) ei*,  
gimnastică de to- 
apârut în multe 
tării: Iași (unde 
3. dintre care u- 

,.AL L 
Cluj (Hec-

Timiș (u- 
Politchaie),

gandistic. De asemenea, unt da 
menționat schimburile de ex
periență organizate cu re
prezentante din Întreaga țară 
(la București și întreprinderea 
de tricotaje din Sebeș), edita
rea de broșuri.

Deși s-au înregistrat re
zultate bune pe această li
nie, centrele fiind solicitate 
(ți foarte rentabile din punct 
de vedere economic), inițiati
vele de extindere se lasă prea 
mult așteptate, ajungindu-se 
astfel la nerealizarea obiectivu
lui (modest, dealtfel) de În
ființare a cel puțin 1—2 centre 
ia fiecare județ. De neînțeles 
este, de pildă, inerția manifes- 

într-un număr de 17 
— intre care Bacău. 
Dolj, Galați, Prahova, 

ș.a. — care nu au or- 
pină acum nid un ase- 
centru 1

tată 
județe 
Brăila, 
Vîlcea 
gamzat 
men ea

O concluzie : aceste centre 
sînt foarte solicitate și foarte, 
foarte utile din punct de ve
dere 
insă, 
prea 
față 
suscită in rindul femeilor 
șl al bărbaților — după cum 
ne-am dat seama la cel de la 
Casa de cultură „Fr. Schiller*  
din București). Inexplicabilă, 
deci, ignorarea loc și lipsa de 
inițiativă in această direc
ție in județe. (M. FR.).

al sănătății. Din păcate 
numărul lor este mult 

mie, infim se poate spune, 
de interesul pe care U 

(ba

acum, la ase- 
ponderea o 

spartul țcolar. la 
Mizil gfu apărut pe terenuri, pe 
pista de .atletism, mol multa 
fete din producție ii din me
diul rural, chiar. La volei, tu 
echipa din Măneeiu, am remar-

cat o fată, pe nume Turbatu, 
o „fiică a satului", dirzi, sănă
toasă, cu destule calități, care, 
daci ar fi pregătită, instruită 
cu atenție, poate aspira la un 
loc intr-o formație care parti
cipi la competițiile oficiale. 
Dealtfel, s-a propus ca o echi
pă de volei dintre cele prezen
te la Mizil si participe la cam
pionatul județean. E un cițtig 
pentru sport. Desigur, acestea 
ar fi elemente de detaliu, pe 
care profesorii de educație fi
zică ți activiștii sportivi pre- 
zenti la întreceri le-au reținui, 
eu siguranță. Merită să eviden
țiem competițiile de acest gen, 
*d le susținem, si le facem 
cunoscute, pentru ci atrag 
fetele pe stadion. Iți e mai 
mare dragul si le vezi pe te
renul de sport. îmbujorate, să
nătoase, dornice si faci miș
care. Rămine deci si le ofe
rim cadrul corespunzător, adică 
prilejul 
leitățile 
tivi sau

să-ți demonstreze ve- 
Intr-o disciplină spor- 
alta

Constantin ALEXE

DE SUB CASCA
IES...

Peste câteva secunde se 
dă startul. Motocicletele, vreo 
25 la număr, sparg liniștea cu 
zgomotul lor metalic. Arbitrul, 
mal exact .veteranul arbitri
lor din România", fostul mo- 
tociclist Armând Vrineeaau. 
pregătește drapelul alb-negru 
cu care va da plecarea.

— Tată, izbucnește un puști 
din tribună. Uite, de sub ease*  
motocielistului ăluia ies— co
dițe 1

O fată printre motodcliști 7 
Vocea crainicului lămurește 
dilema : .în această cursă 
de viteză pe circuit, la 5*  one 
— începători, peste zece din 
concurenții pe eare-i vedeți a- 
lergind sink- fete Rumoare 
în tribune, în rindul miilor de 
spectatori aflat! pe margi
nile traseului, care află ves
tea prin 
zeci de 
porterul 
notează, 
punde la

Da. în 
teză pe circuit, la categoria 50 
cmc — Mobra. participă de 
vreo doi ani și multe fete pen
tru care, evident, se face un 
clasament aparte. Majorita
tea sînt din București, de la 
Cercul sporturilor tehnico-

megafoane. Se nasc 
întrebări pe care re- 
aflat de fată . si le 
în dorința de a râs
ele prin ziar.

concursurile de ri

DE MOTOCKUST 
CODIȚE! •

aplicative și A. S. TUMAG 
(Victoria Negru, Emilia Dinu. 
Niculina lordacbe, Mona Ilea
na Boală, Daniela Vasile. Oii- 
Ua Panea, Florinela Fărcășxnu. 
Silvia lordacbe, Mariana Co- 
ehlrlea), altele de la asociațiile 
sportive din diferite orașe ale 
țării, ca, de pildă. Progresul 
Timișoara (Rodica Pohaidoe, 
Iulian*  Ghergha, Iuliana "Ne
gru) sau IRA Tg. Mureș (Pa- 
loma Orosz). • Sînt talentata 
sau nu motociclistele 7. Foarte, 
din moment ce multe din ele_ 
intre, ia eoncars, cu ușurință, 
bAieți de U aceeași eategorie. 
Cele mai bune par a fi Mona 
Ileana Beată — campioană re
publicană, Otilia Panca și K- 
mili*  Dinu. * Media de vîro- 
tâ 7 13 ani. • Profesia lor 7 
Muncitoare, eleve, studente. • 
Dar la mecanică se pricep 7 
Majoritatea, dovadă că iși pre
gătesc singure motoretele pen
tru concurs. Mai pricepute. în
tre ele : Boaiă și Panca. • An
trenorii lor 7. Traian Mihăilesca 
(TUMAG) șl Gheorghe Zdrinca 
(CSTA).

...Urăm succes temerarelor 
care strunesc cu talent si de
zinvoltură numeroșii cai pu
tere !

Modesto FERRARINI

CU 0 SINGURA FLOARE NU SE FACE PRIMAVARA... SPORTIVA
Inireprinderea de confecții 

din Craiova este o unitate mo
dernă, cu un local frumos, din 
beton și sticlă, cu săli mari, 
luminoase, în care lucrează mii 
de tinere. Coloritul halelor se 
schimbă mereu, el fiind în 
funcție de... materialele care 
intră in lucru. în săptămîna in 
care am poposit la această În
treprindere se lucrau rochii de 
primăvară și de plajă, din ma
teriale înflorate, care copiau 
parcă covoarele florale din fa
ta localului.

Secretarul comisiei sport-tu- 
rism a Consiliului municipal al 
sindicatelor Craiova, tovarășul 
Victor Chetraru, a ținut morțiș 
să fim în întreprindere către 
ora 10 dimineața.

— De ce neapărat la această 
oră 7 am întrebat.

— Pentru a vedea cum se 
desfășoară gimnastica la locul 
de muncă, singura activitate 
sportivă a celor peste 5 000 de 
fete și femei care lucrează aici. 
E drept, se mai desfășoară 
cind și cînd cite un cros, cite 
un concurs de șah sau de te
nis de masă, dar participarea 
este sub nivelul oricăror ce
rințe. S-ar putea face echipe 
de handbal sau de volei, dar 
inerția este mare. De toată la
uda este insă gimnastica la lo
cul de muncă.

Ultimele cuvinte ale însoți
torului nostru aveau să se a- 
deverească în curînd. Cînd, la 
ora 10, am intrat în hala de la 
primul etaj, ,,spectacolul spor-

tiv*  — pentru că, pe drept cu- 
vînt, ceea ce vedeam merita 
această denumire — era desă- 
vîrșit Trei tinere muncitoare, 
urcate pe mesele de lucru, con
duceau în același ritm, cu gra
ție, mișcările de gimnastică. 
Celelalte, frumos aliniate, exe
cutau mișcările cu coretitudine, 
într-o perfectă ordine. Am vi
zitat in cele cîteva minute încă 
două hale. Același frumos de
cor.

— De cînd fac gimnastica u- 
ceasta, ne-a spus o muncitoare 
mai în vîrstă (ne-a rugat să 
nu-i dăm numele) m-a lăsat 
durerea de șale, iar eu și co
legele mai puțin tinere muncim 
mai bine, cu mai multă aten
ție. Ce să mai zic de cele ti
nere 7 Pentru ele gimnastica

de acum Ie va feri, mal tar
sia, de necazurile pe care le 
avem noi. virstnicele.

Am părăsit întreprinderea de 
confecții Craiova cu regretul 
că gimnastica la locul de mun
că — executată bine, cu efici
ență — nu a găsit o reflectare 
și în alte ramuri sportive, pen
tru ca activitatea de educația 
fizică și sport de aici să nu se 
mindrească cu o singură floa
re. Oricît ar fi ea de frumoasă, 
o singură floare nu înseamnă 
primăvară-., sportivă-

Sever NORAM
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IN LOTUL DE ATLETISM - DORINȚA OBȚINERII DE LOCURI PE PODIUM
Spre deosebire de multe alte 

ramuri 
teoretice 
ttetismul 
tipie de 
bilanțuri 
dese cu 
hiile valorice la fiecare 
in parte. Neexcluzînd 
prizele, aceste bilanțuri 
zintă un punct de plecare 
discutarea șanselor pentru — 
în cazul de față — competiția 
atletică de la Moscova.

La această oră, cu o lună 
Înaintea întrecerilor atletice de 
la Lujniki, în bilanțul anului 
1980 cele mai bune poziții din
tre atletele noastre le dețin 
semifondista gălățeancă Fița 
Lovin și sulițașa clujeanca Eva 
Zorgo-Raduly. Prima ocupă lo
cul secund în clasamentul aces
tui sezon 800 m, cealaltă

sportive, cu calcule 
destul de relative, a- 
oferă posibilități mul- 
în tocmire a i" 
statistice care 

multă fidelitate

diverse 
oglin- 

: ierar- 
• probă 
l sur- 

repre- 
ta

• Fița Lovin fi Eva Zorgo - Raduly in 
grupul favoritelor • Nivel ridicat al compe
titivității unora dintre atleții noștri • Există 
premise pentru o comportare bună la mai 

multe probe

n. 1962. 65,26 m Ut®

curse din istoria acestei probe, 
este o dovadă a capacității ac
tuale a atletei noastre ți o 
garanție pentru rezultate și 
mai bune ta întrecerile OHm- 
piadei moscovite. Dealtfel a- 
cest sezon a arătat o Fița Lo
vin la un nivel competitiv cu 
mult superior celui din ajți 
eni, rezultatele sale fiind 
concludente : 158,5 (1) Bucu
rești 5 mai, 137,4 (1) Sofia 25 
mai, 1:59,0 (1) București 1 iu
nie, 137,9 (2 serie) Moscova 10 
iunie, 1:56,7 (2) Moscova 12 tu-

TERXSA SANDERSON

in. 1959), Christiane Warten- 
berg (n. 1956) și Anita Weiss 
(n. 1955), Fița Lovin va lupta 
pentru calificarea ta finala de 
8 și acolo pentru un loc cit 
mai bun, poate pe podium...

Recordmana sulițașelor noas
tre Eva Zorgo-Raduly ocupă, 
deocamdată, 
hia celor i 
toere ale 
Bete mai 
dar care, 
marcat un remarcabil salt de 
calitate. Clasamentul ’80 «e 
prezintă astfel: 69,96 m Ruth 
Fuchs (R. D. Germană) n. 1946, 
69,70 Teresa Sanderson (Ma
rea Britanic) n. 1956, 68,06 m
Maria Caridad-Colon (Cuba) 
n. 1958. 67.22 m Eva Zorgo-Ra
duly (România) n. 1954, 66,40

Antoineta Todorova (Bul-

locul 4 in ierar- 
mai bune aruncă- 

anului 1980, toate a- 
de mult cunoscute 
in acest sezon, au

garia)
Richter (R. D. Germană) n. 1958, 
Nina " „ 7' ~ ~
n. 1947. Avem convingerea că 
Lovin și Zorgo-Raduly sint la a- 
eeastă oră cele mai autorizat® 
dintre speranțele noastre Ia 
atletism ca să lupte pen
tru locuri frumoase, dar nu 
sint singurele ! Au această 
șansă și alți atleți de-ai noștri 
care, printr-o comportare 
bună și foarte bună, pot lupta 
la Moscova pentru obținerea 
unor performanțe deosebite. 
Fără o anume ordine, ne gîn- 
dim, între alții, la Ilie Floroiu, 
Horia Toboc, Adrian Proteasa, 
Vasile Bichea, la ștafeta femi
nină de 4 X 400 m cu rezultate 
ri clasări bune ta bilanțul a- 
nului, la Ileana Silai și Natalia 
Mârâșescu ș.a. Există premise 
clare pentru o comportare mai 
bună decît cea de la Montreal, 
unde atletismul nostru a avut 
ca bilanț : 1 loc III, 1 loc V, 
1 loc VI, 1 loc VII și 4 locuri 
vin

Nikanorova (U.R.S.S.)

Romeo VÎLARA

CARMEN BUNACIU 1N URMĂ

Încet, dar sigur, Carmen Bu- 
naciu se apropie de propriul 
record (2:14,52) in proba de 
200 m spate, rezultat cu care 
campioana țării a încheiat se
zonul 197S în fruntea Ierar
hiei europene șl pe locul doi 
In „top“-ul mondial. La Bra
tislava, într-un concurs de ia 
care au lipsit principalele sale 
adversare de pe continent, 
Carmen s-a impus fără difi
cultate obținînd 2:15,55, al 
doilea rezultat din cariera sa, 
la 1,05 secunde de record, de
pășind pe următoarea clasată 
— Ricaud (Franța) — cu a- 
proape șase secunde.

Pentru campioana României, 
în mod cert, principala ad
versară în concursul olimpic 
de la Moscova va fi Blrgit 
Treiber, medaliată cu argint 
la 200 m spate, la J.O. de la 
Montreal (1976), actuala cam
pioană a Europei. Carmen s-a 
lntUnit cu Treiber de două 
ori în competiții de mare am

ploare. In 1977, la 
Jănkoping, sportiv. 
Germană a fost 
2:13,10 — Bunaciu, 
2:17.93. Un an iru 
CM. din Berlinul 
distanța în timp 
considerabil deși, 
locuri, le-au despă 
două înotătoare : 
2:14,07 — 4. Bun
Blrgit Treiber, f< 

mană mondială ț 
s-a prea văzut ta
dar recent.
s devenit carSplor 
tomate cu 2:13. 
ir fost mai consta 
însă, la un alt n 
în aprilie, la Aust 
în ultima săptămî 
ori la rind sub 
părerea noastră, t 
șl să înoate la 1 
2:13.0 va deveni c 
limplcă.

Adricț

EVA ZORGO-RADULY 
este pe poziția a patra la 
runcarea suliței. Ambele 
înregistrat în acest an noi 
conduri naționale și dețin

a- 
au 
re- 

,— o 
valoare care le include între 
favoritele probelor respective.

Evoluția Fiței Lovin din fi
nala concursului „Pravda" de 
la Moscova, în cadrul căreia 
a realizat timpul record națio
nal de 1:56,7 (cu 0,7 s mai bun 
decît precedentul său record) 
ta cadrul celei mai rapide

Nu știm pe care din
tre recentele sale adversare de 
la Moscova le va tatUni Iarăși 
CU prilejul J. O. dar aă zwvrn, 
alături de sovieticele Nadejda 
Olizarenko (născută 1953), OÎga 
Vahrușeva (n, 1947) și Tatiana 
Kazankina (n. 1951), de bulgă- 
roeicele Nikolina Ștereva (n. 
1955) și Totka Petrova (n, 1956) 
și de alergătoarele din R. D. 
Germană, Martina Kămpfert

I

I
I

i

g

g

i
$

a TRĂGĂTORII DE PISTOL VITEZĂ 
SPRE CIFRA MAXIMĂ!
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cuVlntul caniidații  olimpici
CORNEL OROS

Brazilia, 
de Sud 

cit te 
„tare*,  

cealaltă

• Jucăm intr-o grupă „tare’i dar vizăm primul loc 
@ Trebuie să mai insistăm la pregătirea fizică O 
Sperăm să cucerim prima medalie olimpică la volei

Moscova vom juca 
in grupă eu Polonia, cam
pioana olimpică de la Mont
real, cu Iugoslavia, meda
liată cu bronz la europe
nele din 1979, cu 
campioana America 
și cu Libia. După 
vede, este o grupă 
tpre deosebire de
in care vor evolua U.R.S.S., 
Cuba, Cehoslovacia, Bulga
ria ți Italia. Noi avem doi 
adversari puternici: sex
tetul polonez ți cel iugo
slav, și avem de înfruntat 
o „mare necunoscută" — 
Brazilia.

Vom aborda întrecerile 
din grupă cu ideea limpede 
de a ne clasa pe primul 
loc. De ce ? Pentru că, in 
acest caz, in semifinale vom 
juca cu a doua clasată din 
cealaltă grupă. Dacă vom 
ocupa insă locul al doilea, 
vom intilni in semifinale 
reprezentativa U.R.S.S.
care, in mod normal, va 
cîștiga seria ei.

Colegii mei de echipă cu
nosc care sint cei mai buni 
adversari, cele mai reduta
bile echipe cu care vom ju
ca. Aș cita citeva nume : 
Savin ți Zaițev din echipa 
U.R.S.S., Bogoevski ți Tri- 
funovici din reprezentativa 
Iugoslaviei, paseurul polo
nez Gawlowski, bulgarul 
Zlatanov și cubanezul Mar
tinez. Inșirînd aceste nume, 
am dat — după părerea 

mea — ți ierarhia valorică

a echipelor adverse.
Pregătirea foarte bună a 

echipei noastre, sudura su
fletească realizată, dirzenia 
fi hotărirea de luptă a co
legilor mei cit fi rezultatele 
noastre 
ultimul 
țese ti 
luție la 
la J.O. _______________
la capitolul pregătire fizică, 
rezistență de concurs, unde, 
după părerea specialiștilor, 
mai avem deficiențe.

Dorința noastră fierbinte 
este tă ajungem pe podiu
mul olimpic, tă aducem ast
fel prima medalie olimpică

constant bune din 
timp ne îndrepti- 
sperăm tntr-o evo- 
parametri superiori 

Mai trebuie insistat

a voleiului nostru. în ce mă 
privește, tint sigur ci, ju- 
rfnd ca la recentul turneu 
da la Bruxelles, vom ajun
ge tă evoluăm in finala 
turneului olimpic".

Născut ks 1 martie 1950 In Oradea, unde a făcut prttnf) pași 
In volei «ui> conducerea profesoarei Eugenia Junker, CorneHu 
Oros a devenit membra aj chrbukrl Dinamo acum 12 ani fiind, 
chiar de atunci, selecționat In echipa națională, pentru meri
tai» sale de bun ^paseur". Călca pe urmele lui Aurel Dră- 
gem țl. împreună cu Marian Stomate, încercau să-l înlocuiască 
pe acesta In echipa țării. Trei ani mai tirziu. In 1971, la 
„europenele" de la Milano, reprezentativa României, tn care 
postul de coordonator era deținut de Cornelia Oros, cîțtfgo 
medalia de bronz. La 1. O. de la MQnchen, echipa noastră 
a ocupat locul V, Iar In 1974, la mondialele din Mexic — VI.

Era o perioadă de întinerire fi reconstrucție a echipei. Cor- 
noile Oros se maturiza odată cu echipa. In anul 1977, repre
zentativa noastră reușește să clștlge medalia de bronz la „eu

ropenele" din FlnȘaada, unde Corneliu Oros a fost ,.sufletul" 
sextetului nostru. La europenele din 1979, din Franța, datorită 
șl unei accidentări a krl Cornelia Oros, echipa ajunge pe 
locul VI.

Au urmat Insă cheva luni de Intense pregătiri, cu succese 
notabile, ultimul cel obținut îâptămina trecută la Bruxelles, 
In puternicul turneu preotimpic, unde echipa României a în
vins reprezentativele Iugoslaviei și U.R.S.S. Căsătorit — ore 
doi copil — coordonatorul echipei noastre este profesor de 
români șl spaniolă.

I
I
I

I
I

1II

î? §
A\\\\\\\\\\\\\\\\x\\\\;m\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

a cifră mare. în cinci luni 
eompetiționale, 9 trăgători de 
pistol viteză au înregistrat de 
la 597 p în sus, școala româ
nească avînd între ei 3 repre
zentanți... Aceste performanțe 
vestesc apropiatul sfîrșit al re
cordului mondial al probei — 
598 p — acum in virstă de 10 
ani. N-ar fi exclus ca eveni
mentul să se producă chiar în 
concursul olimpic unde, eu si
guranță, corecordmanui mon
dial Cornelia Ion și coechi
pierul său, Marin Stan, vice- 
campion european en-titre, vor 
avea un cuvînt greu de spus.

Ierarhia „la zi“ a probei ne 
recomandă 5 sovietici, pe cel 
3 români — Ion, Stan și Iuga 
—, 3 trăgători din R.D.G. și 
alțl 2 din Polonia ca fiind cei 
mai buni 12 performeri ai pri
mului semestru. Majoritatea 
se vor întîlni și pe poligonul 
Mitișci. La această oră, lucru
rile slr.t clare în privința re
prezentanților noștri : Ion și 
Stan sint titulari. El se vor În
trece, probabil, cu Franke și 
Klaar din R.D.G., cu Rabczuk 
și Makur din Polonia, fără insă

a fi cu totul exclusă apariția, 
lingă ultimii, a experimentatu
lui Josef Zapedski, dublu cam
pion olimpic, ieșit în arenă în 
Juna mai, cu un promițător 595 
p._ în ciuda aparențelor, mult 
mai grea este misiunea selec
ționerilor echipei sovietice. 
Kuzmin este, mai mult ca si
gur, titular, date fiind cifrele 
de 598 și 600 p din acest an ; 
va reuși el, însă, ca după 2 
luni de formă maximă să se 
mențină și în a treia, cea de
cisivă, tot ta apropierea lui 
600 p? Grea va fi desemnarea 
coechipierului său, Învestitură 
pentru care luptă 4 țintași de 
mare calibra. Oricum, însă, e 
cert că ta concursul olimpic 
de pistol viteză se vor întrece 
o pleiadă de supercampioni de 
egală valoare.

Aceste considerații asupra 
echipelor celor 4 țări fruntașe 
ale probei — U.R.S.S., Româ
nia, R.D.G., Polonia — oferă 
cîteva date pentru a trage u- 
nele concluzii asupra concursu
lui olimpic : 1. 6—8 trăgători 
aspiră cu șanse egale Ia cu
cerirea locurilor de pe podium:

CLASAMENTUL
AL ANI

1. A. KUZMIN (
2. G. Fror.ke (R.L
X L Sne;ko :u R
4. V. Turta (U.R.
X M. Stan JRomt
X C. Ion (Româr
7. L Puîirev (U.
1. V. Torțin (U.R
9. D. Riga ■

10. A Makur
M. A. Rabczuk (
12. N. Ktaar -

2. succesul va 
liniași care-și. 
mai bine, mai 
evoluție in. eon 
ta ciuda tuEror 
tarbator și a st 
puternic ce vor 
obiectiv ; 3. eon 
și înaltul nivel 
racteriza. aproaț 
eerea olimpică ; 
tanții noștri, Cu 
"fiarta Stan, trei 
gătească în așa 
intre pe standu 
TUDINEA FOI 
PSIHICE, ODIH 
BILI SA FACI 
CĂROR FIEDIC 
ȘI OBIECTIVE 
ÎNGREUNA
SPRE PODJUMi

HANDBALISTII ROMANI ASPIRA 
LA PRIMUL LOR TITLU OLIMPIC

• In grupă cu campioanele olimpice de 
la Munchen fi Montreal • Elveția — sur
priza ultimelor sezoane ® Vor fi reeditate 
la Moscova finalele de la Paris fi Berlin ?

Fără îndoială, între disciplinele 
la care sportivii români vor 11 
parte activă în marile dueluri ale 
Jocurilor Olimpice de Ja Moscova 
•e va afla și handbalul masculin.

ta grupa B, sorții au adus cele 
două campioane olimpice din pe
rioada postbelică — Iugoslavia 
(MOnchen, 1972) șl Uniunea So
vietică (Montreal, 1976) — precum 
și multipla campioană a lumii, 
medaliată cu bronz la J.O. 1972 
șl argint la J.O, 
tativa României, 
două echipe — 
ale „tricolorilor- 
ta grupă — au ____ ____
handballștllor noștri spre meda
lia olimpică de aur. La Mdnchen, 
Iugoslavii au dștigat . în semifi
nale meciul cu noi de justețe 
(14—13). iar la Montreal — în fi
nală — victoria a revenit hand- 
baliștilor sovietici : 19—15„.

Reconstruită după Insuccesul 
de la „mondialele" daneze, se
lecționata noastră a cunoscut un 
drum valoric ascendent. Amplifi

când Ja maximum ritmul pregăti
rilor, urmărind cu atenție omo
genizarea echipei și așezarea pe 
posturi a celor mai tehnici și mal 
eficienți jucători, antrenorii Ioan 
Kunst-Ghermănescu, Nicolae Ne- 
def șl Las căr Pană au reușit, 
încă din toamna trecută, să re
dea reprezentativei României va
loarea la care II dă dreptul ta
lentul șl slrguința compcmenților 
săi șl prin aceasta șansa de a 
lupta pentru primul lor ttflu o- 
Umpfc. Echipa este o îmbinare 
fericită de generații, diferența de

1976, reprezen- 
Tocmal aceste 

contracandidate 
la primul loc 
barat drumul

vizată fiind anulată prin cote 
identice de abnegație, de hărni
cie ta pregătire, de combativitate 
șt spirit de sacrificiu în întreceri. 
Așa a fost posibil ca generația 
nouă a lui Vasile Stingă, Măricel 
Voinea, Cornel Durău șl Marian 
Dumitru să se adapteze la utilul 
șl pretențiile ta joc ale -ve
chiului val" alcătuit din Radu 
Voina, Ștefan Birtalan, loslf Bo- 
roș, Mircea Grabovschl, Nicolae 
Munteanu ș.a. Așa a fost posibil 
ca noua noastră echipă naționa
lă (nouă mai ales ta ceea ce pri
vește concepția de muncă, su
dura sufletească și dorința de a- 
firmare) să obțină in toamna 
trecută o remarcabilă sultă de 

victorii, acasă și în deplasare, 
între care cele mal de preț sînt 
succesele în fața campioanei o- 
Umpi.ee, U.R.S.S., șl campioanei 
mondiale, R. F. Germania.
In anul olimpic, handbalăștii 

români și-au continuat cu tena
citate crescută activitatea de ri
dicare a standingulul valoric prin 
antrenamente șl jocuri de veri
ficare. Examenele au fost „Tro
feu# Carpați" pn mai — 1 iunie, 
la Oradea) șl „Trofeul Spania" 
(9—14 iunie, la Valladolid). După 
cum se știe, selecționata olimpi
că a României a terminat neîn
vinsă ambele turnee, cîștigtad 
detașat și depunîndu-șl astfel o 
argumentată candidatură la me
dalia de aur a Jocurilor Olimpice 
de la Moscova. Desigur, laurii nu 
sînt încă cuceriți. Pentru a-1 ob
ține este nevoie de multă, foar
te multă muncă ta această lună

Băcăuanul Nico' 
tăzi un pivot e 
«rise sau prin 
prin activitatea 
pe care ți le er 

care a mai râm 
tul întrecerilor.

Tehnicienii șl 
știu bine că, de 
de două ori fo 
Sovietice ta ulii 
R. F. Germania 
prezentatt’-ta țării 
cel mal redutabil 
trecere, valoarea 
periența și tens 
mînd un tot rșp 
șl noua echipă ■'a 
flnamentul ei tel 
terii de luptă șl 
Intrare în elita 
rezultat un potei 
pășit. Să nu uită 
că selecționata 
surpriză a ultimi 
într-un progres 
lnd capabilă de 
proporții.

In fine, în car

Umpi.ee
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Spre deosebire de campiona
tele mondiale, care reunesc în 
Întreceri un număr nelimitat 
de echipe și participanți. Jocu
rile Olimpice — prin caracte
rul lor selectiv — sint soco
tite, pe bună dreptate, o com
petiție de elită a gimnasticii 
internaționale, cele 12 echipe 
prezente în concurs cuprinzând 
cu adevărat cele mai bune va
lori din întreaga lume. Be 
poate spune, fără teama de a 
greși, că întrecerile olimpice 
de gimnastică sint veritabile 
spectacole sportive de 
ți urmărite, ca atare, de 
care dată, de un număr 
cor4 de spectatori.

>entru a apela la cel 
proaspăt și mai edificator 
tre exemple, să amintim de 
excepționalele seri ale Forumu
lui din Montreal, sală care a- 
trăgea în 19'6 ca un puternic 
magnet zeci de mii de specta
tori, vrăjiți pur și simplu 
de înalta măiestrie cu care Na
dia Comăneci, Nelli Kim, Teo
dora Ungurean u, Ludmila Tu- 
rișce va, N ikolai Andrianov, 
Magyar Zoltan, Mitsuo Tsuka- 
hara sau Aleksandr Ditiatin 
își prezentau exercițiile, com
poziții presărate cu numeroase 
elemente grele ți foarte grele, 
de o deoeebită spectaculozitate. 
Pentru prima oară. In compe
tiția feminină s-a vorbit chiar 
de perfecțiune in gimnastică, 
tot pentru prima oară s-e a- 
coedat nota maximă. tripla 
campioană olimpică Nadia Co- 
măneci fiind apreciată nu o 
dată, ei de 7 ori cu calificati
vul maxim : 10 ! Pe bună drep
tate. Întrecerile olimpice de 
a Mcctreal au fost socotite 
carele cLou al olimpiadei ca- 
aadrene iar marea învingătoa
re. gimnuta româncă Nadia 
f«r i ■< i i. decretată de presa 
■* *«™»ț*o«aJă  de specialitate 
• d« tebuoril sportului, ai 
Ctenastieu ta special. din 
tacreaga lume drept eroina e«- 
M de-a XXI-» ediții a Joeu- 
rOer Olimpii-o de vară.

O anume Ierarhie valorică spe
cifică sportului luptelor (ne refe
rim la stilul greco-rcmane) ne 
fateamnă să începem acest co
mentariu nu cu duelurile indivi
duale. care vor pasiona, cu si
guranță, în apropiatul turneu o- 
hn-ipțc, cl cu dteva referiri la o 
pssforwntâ întrecere... pe ECHI
PE. Este vorba despre acea fru
moasă rivalitate sportivă de pe 
saltelele de lupte, la care iau 
parte, de foarte multi ani. câ
teva formații europene extrem de 
redutabile : Uniunea Sovietică, 
România, Ungaria. Bulgaria. Po
lonia ți — la unele categorii de 
greutate — concurenti de renume 
din Suedia, Grecia. Finlanda sau 
Iugoslavia. Plutonul fruntaș este 
însă același, rarele ..schimburi 
de tocuri- nemodlflcînd substan
țial raportul de forțe.

Bpunînd aceste dteva lucruri 
51 reamintind că luptătorii de
greco-romane din Europa domină 
autoritar ierarhia mondială *1 o- 
nmplcă, să «rătăm — după păre
rea noastră, ca un convingător 
punct de referință — faptul că la 
ultimele I ediții ale campionate
lor continentale echipa reprezen
tativă a României a ocupat, de 
flecare dată, un loc pe podium ; 
mal mult, ea a reușit EXCELEN
TA PERFORMANTA DE A CU
CERI DOI ANI CONSECUTIV 
TITLUL DE CEA MAI VALO
ROASA FORMAȚIE dintre cele 
participante la această prestigi
oasă competiție. Dar, lată și e- 
voluția ..tricolorilor- la C.E. dis
putate din anul ultimei ediții e 
Jocurilor Olimpice pini acum. In 
apropierea noului start : 

pile echipelor amintite, intre ca
re — după cum se vede — cea 
a României ocupă o poziție frun
tașă pentru menținerea și tmbu- 
aâtâțlre» căreia sin tem convinși 
că va lupta cu toată ambiția și 
dăruirea dovedite de atttea ori 
pînă acum. Prezența constantă a 
reprezentativei țării noastre în 
marile competiții de lupte greco- 
comane explică, firesc, și faptul 
eă la aproape toate categoriile 
de greutate sportivii români se 
numără printre protagoniști, due- 
iurSe tor eu partenerii de între
cere din țările amintite fiind în
totdeauna „capete de afiș-. Șl 
todlferent cui l-a surfs victoria 

mul spre podium două vedete 
ridicate la ultimele sezoane: 
Vladimir Parfinovici (U.R.S.S.) 
și Peter Hempel (R. D. Germa
nă). Amândoi sînt tineri, 
amîndoi sînt foarte puter
nici, mai ales Parfinovici, 
campionul mondial de anul tre
cut. Este foarte probabil să 
lntîlnim pe podium un român, 
un sovietic și un caiacist din 
R. D. Germană. In ce or
dine ?.„

La caiac simplu 
Oreste Perri (Italia) 
cut, la început de 
campionul olimpic 
Helm (R.D.G.), ceea 
un lucru rarisim. Apoi Bîrlă- 
deanu l-a întrecut la Snagov 
pe caiacistul italian fără drept 
de apel. Și aici ni se pare 
greu de găsit un alt preten
dent la medalii ; poate iugo
slavul Milan Janici...

La canoe simplu 1 000 m vom 
asista la o nouă rundă (proba-

Competițiile organizate 
Federația internațională 
gt*rastică  în anii care au 
mat Li____ __________ ____ ___
te Forum, Îndeosebi Campio- 
'-zteâe mondiale de la Stras
bourg, din 1978, Campionatele 
mondiale de la Fort Worth, 
din 1979, ți Campionatele euro
pene de la Praga (1977) și Co
penhaga (1979), apariția unor 
noi stele de primă mărime in
ternațională, creșterea consi
derabilă a valorii tehnice si

de 
de

----- -------- — ur-
întrecerilor olimpice de

sHca b crescut evident in valoare, fiind at
ol naționalei, nu numai prin golurile fo

irile de la 1 m obținute, ci — mai ales — 
iborioasd de protejare a pozițiilor de țut 
nteriL - --------------- -

L kt rtar-
Foto : Iuliu LAKAB-Oradea

României cucerește primul loc în 
grupă (aceasta fiind speranța șl 
dorința noastră, a tuturor), ea 
va întîlni In finală — mal mult 
ca singur — reprezentativa R. D. 
Germane. Deși al noștri au lntre- 
cut-o în finalele campionatelor 
mondiale de la Paris (1370) șl 
Berlin (1974), deși au învins-o 
recent in „Trofeul Carpafl», for
mația lui Tiedemann șl Langhoff 
reprezintă una dintre cele mal 
autorizate candidate la suprema
ția olimpică. lată, așadar, un 
cvartet — România, UJB.S.S.,
R. D. Germană, Iugoslavia — ca- 

re-și va disputa cel de al treilea 
titlu olimpic la handbal m 7 șl 

va oferi 
milioanelor 
pasionantă 
înalt nivel

care, nu ne Îndoim, 
miilor de spectatori și 
de telespectatori o 
dispută, evoluții de 
tehnic șl spectacular.

ire echipa Hristache NAUM

de 
ca-
O-
ca

Jocuri 
mult

spectaculare a exercițiilor pre
zentate de echipele și gimnâștii 
fruntași ne oferă suficiente 
premise ale unui spectacol 
înaltă ținută tehnică și în 
drul apropiatelor 
limpice. Este mai 
sigur că Ia 20 talie, în marele 
Palat *1  sporturilor de la sta
dionul Lujniki din capitala so
vietică se va da startul intr-o 
competiție care, cu siguranță, 
se va situa deasupra celorlalte 
mari întreceri internaționale de 
gimnastică organizate pînă a- 
cum de federația internațio
nală. In fața celor aproape 
18 000 de spectatori care, nu ne 
îndoim, vor lua loc în tribu
nele arenei, vor evolua cam
pioanele olimpice en-titre, 
Nadia Comăneci și Nelli Kim, 
cele care au dominat și au câști
gat toate medaliile de aur la pre
cedenta olimpiadă, va fi prezentă 
echipa campioană mondială 
pe 1979, reprezentativa Româ
niei, revelația Întrecerilor de 
la Fort Worth-Dallas, între 
care și campioanele mondiale 
pe aparate, Dumitrița Turner 
(sărituri) și Emilia Eberle (sol), 
medaliata cu bronz la indivi
dual compus, Me lit*  Ruhn, alte 
două tinere campioane mondia
le, cehoslovaca Vera Cerna, 
precum și Maxi Gnauck, la ora 
actuală, cea mai valoroasă gim
nastă din R. U. Germană, 
medaliată cu argint la in
dividual coenpus la prece
dentele campionate mondia
le, sportive care, la fieca
re apariție publică, au etalat 
un înalt nivel de măiestrie și 
virtuozitate. Din echipa re
prezentativă a Uniunii Sovieti
ce nu vor lipsi, probabil, gim
naste care, în ultimii ani, s-au 
impus interesului mondial a- 
tit prin rezultate, 
prin elemente 
specifice, cu care 
tenția brigăzilor de arbitre, 
precum Natalia Șaposnikova, 
Stela Zaharova, Maria Filatova 
aau Elena Naimușina.

Date fiind modificările Codu
lui internațional 
adoptate de F.LG., 
coti că sint create 
te pentru evoluții 
ridicai nivel. Și aceasta, pen
tru motivul că gimnastele au 
fost, pur șl simplu, obligate, 
prin regulament, să-și modifice 
exercițiile și să pună un ac
cent deosebii pe elemente noi 
de mare risc și spectaculozita
te. Au fost stabilite bonificații 
speciale. stlmuUndu-se astfel 
eforturile pentru exerciții noi, 
complexe, eu combinații specta-

!, dt ei 
individuale 

au atras a-

de punctaj, 
se poate eo- 
premi.se ecr- 
de cel mai

aceasta rezidă de

Constantin MAC OVE

FAVORIȚII SE ȘTIU, DAR PE MEDALIAȚI li VOM CUNOAȘTE DOAR LA KRÎLATSKOE ■ CC

A face pronosticuri pentru 
Întrecerile olimpice de caiac- 
canoe de la Krîlatskoe este o 
întreprindere grea, chiar acum, 
cu puține săptămâni Înaintea 
startului, dnd marile regate ale 
sezonului an arătat, In bună 
măsură, care sint favoriții. 
Fiecare din cele 11 probe ale 
programului prezintă cota aa 
de interes, la fiecare există 
un grup mal larg de sportivi 
cotați cu șanse la victorie sau 
medalii. Ne-am propus, In rân
durile care urmează, să vă 
prezentăm o parte din ele, și 
anume pe acelea în care în
tre principalii pretendentă la 
onorurile olimpice se află și 
reprezentanți ai flotilei noastre. 
(Nivelul ridicat al echipei 
noastre acordă a priori șanse 
tuturor echipajelor noastre, 
iar selecția pe care o facem — 
desigur subiectivă — nu în
seamnă eă numele care vor fi 
citate mai jos stnt singurele 
noastre atuuri)».

Să începem, așadar, în ordi- 
nea programului, cu proba de 
caiac-simplu 500 m. Ion Bîr- 
lădeann sau Vasile Diba, ori
care din el (titularizarea nu 
s-a făcut) va întîlni în dru-

Foto : MILAN PALUS — 1
Prievidza

Europenele' — ediția 1980. 
Pe primul loc: Ștefan Rusu 
(România), urmat de Ana
toli Krafcenko (U.R.S.S.) fi 

Tapio Sipila (Finlanda).

MULTE „CAPETE DE AFIS“ ÎN ÎNTÎLNIRILE INDIVIDUALE 
si o Întrecere de mare valoare Intre... echipe i

• Luptătorii români țintesc cit mai multe 
locuri fruntașe • Fiecare victorie — un 
pas spre podium I • Posibile „finale" : 
Alexandru — Șumakov, Păun — Davidian, 

Rusu — Krafcenko, Draica - Korban... ?

1976 Leningrad UT
1977 Bursa H
1973 Oslo I
1979 București I
1980 Prievidza m

SpecîaJiștli acestui sport așteap-
L cu un interes deosebit evolu-

F3
• In lotul nostru, la ora.„ titularizărilor
• ,Jocul șanselor*  in cele 11 probe olim

pice • Caiacițtn ți canoiștii noștri — prin
tre protagoniști

1000 m, 
l-a între- 
sezon, pe 

Rudiger 
ce este

la un moment date aceste tntC- 
nirl sint șl astăzi evocate, in de
taliu, de toți cel care iubesc a- 
eeastâ lume a sportului celor 
volnic!, puternici, dar și excelent 
pregătiți tehnico-taetic. Așa au 
fost de flecare dată partidele lui 
Constantin Alexandru feat. 48 kg) 
eu Anatoli Bozin, Alexei Șuma-

Constantin Alexandru, victo- 
riot în partida finală cu sovie
ticul Anatoli Bozin (C.E. Bucu
re fti), arată eu mina un-.. S de 
attr 1 (numărul titlurilor de 
campion european inscrise in 

palmaresul său).
Foto : Dragoș NEAGU 

bîl ultima, lntrucit cei doi au 
anunțat retragerea din ac
tivitate după J. O.) a eter
nului duel Ivan Patzaicbin — 
Tamas Wichmann, cei mai 
buni specialiști ai ultimului 
deceniu. „Meciul” lor va fi 
arbitrat de Matija Ljubek 
(campion la Montreal), destul 
de discret în majoritatea evo
luțiilor, dar periculos în ma
rile ocazii, de bulgarul Liubo- 
mir Lubenov, un canoist tînăr 
cu mari posibilități fizice, de 
canoistul sovietic care va 
cîștiga selecția (Petrenko 7 
Iurcenko ?...). Atenție la cano
iștii din R. D. Germană, mai 
slab cotați pînă în această pri
măvară, care au reușit timpi 
excelenți la regata Branden
burg !

La canoe dublu 1 000 m pe
rechea noastră clasică, a frați
lor Gheorghe și Toma Simio- 
nov (sau oricare din formulele 
pe care le va stabili conduce-

Lajos Racz 
Borisov și

kov (Uniunea Sovietică), Ferenc 
Sereș (Ungaria), cărora, în ulti
mul timp, pare să li se fi adău
gat și Roman Kierpacz (Polonia). 
După cum, Nicu Gingă (cat. 
52 kg) a oferit adesea meciuri da 
mare spectaculozitate în compa
nia lui Vachtang Blaghidze _(U- 
niunea Sovietică), 
(Ungaria), Krum
M laden Mladenov (Bulgaria). Cu 
dteva zile in urmă, Ion Păun 
(cat. 62 kg) ne mărturisea că da 
dte ori urmează să ia startul la 
o mare competiție întreabă dacă 
participă și Kazimir Lipien (Po
lonia), Istvan Toth (Ungaria),' 
Boris Kramarenko sau Nelson 
Davidian (Uniunea Sovietică). Să 
nu-1 uităm, insă, nici pe Stilla- 
nos Migiakis (Grecia), luptătorul 
marilor surprize ! Multe medalii 
și locuri pe podiumul marilor 
turnee internaționale și-a dispu
tat Ștefan Rusu (cat. 63 kg) cu 
adversari care aproape că nu mai 
au nevoie de prezentare : Nikola 
Dimov, Ivan Staikoy (Bulgaria), 
Alexandr Aliev șl Anatoli Kraf
cenko (Uniunea Sovietică), iar 
de la un timp și cu Andrzej Su- 
pron (Polonia), pe care, deși ște
fan Rusu l-a depășit cu ușurin
ță de multe ori, n-ar trebui să-I 
omitem de pe o listă a candida- 
ților la medalii olimpice ale cate
goriei 68 kg. Mal puțin volubil,' 
atunci cînd, totuși, începe să 
vorbească despre meciurile-cheie 
din bogata sa activitate competi- 
țtoinală, Ion Draica (cat. 82 kg) 
ne amintește de valoarea deose
bită a Iul Ghenadi Korban (Uni
unea Sovietică), Jan Dolgovicz 
(Polonia), Pavel Pavlov (Buaga- 
ria).„ Dar Leif Andersson (Sue
dia) 7

Mal sînt, desigur, de așteptat 
șl alte dudurl olimpice : petre 
Dicu (cat. 90 kg) — Igor Kani- 
ghln (Uniunea Sovietică), cu Sto- 
lan Nikolov (Bulgaria), cu Nor
bert Nottini (Ungaria) șl, poate, 
cu Frank Andersson ! : Vasile
Andrei (cat. 100 kg) — Roman 
Bierla (Polonia). cu Gheorghi 
Raikov (Bulgaria), cu Joszef 
Farkas (Ungaria) și chiar cu Ni
kolai Balboșin (Uniunea Sovieti
că) ; Roman Codreanu (căit 
4-100 kg) — Alexandr Tomov sau 
Nikola Dlnev (Bulgaria), prvos- 
lav nici (Iugoslavia)...

Flecare victorie in aceste due-’ 
Iuti olimpice (cu posibile schim
bări de nume, dar nu de VA
LOARE a adversarilor) va Însem
na un pas, poate tocmai acel pas 
hqtăritor. pentru un loc pe po
dium, pentru una din cele 30 de 
medalii care îl vor răsplăti pe 
cei mai bine pregătiți concu- 
rențl la turneul de lupte greco- 
romane. Intr-un palmares 'destul 
de lung, sportivii noștri și-au 
înscris multe succese în întâlnirile 
directe cu acești mari campioni' 
Le dorim, din toată inima, ca la 
J.O. de la Moscova să-și Între
gească cit mai strălucitor bilan- 
țtU țl_ vitrina trofeelor sportive,'

Dan GARLEȘTEANU

rea tehnică a lotului) va fi o- 
pusă unor adversari de tradi- 
tie: sovieticii Iurcenko —
Lobanov (campioni ai lumii 
Ia Duisburg) și ungurii Buday 
— Frey. Anul trecut, Simiono- 
vC i-au condus pe Iurcenko — 
Lobanov chiar la Krîlat
skoe, la concursul preolim- 
pic, pînă după ultima baliză, 
cînd strocul nostru Gheorghe 
Simionov a, scăpat pagaea în 
val. La „mondiale", victoria 
sovieticilor a fost favorizată 
de culoarul liniștit oferit de 
tragerea la sorți. Oricum, este 
greu de crezut că un alt echi
paj în afara celor trei citate 
se va putea strecura pe po
dium... Ca și în cealaltă probă 
de canoe dublu. 500 m, unde 
Patzaichin . și Capusta. rămîn 
primii favoriți prin, prisma 
titlului mondial de anul tre
cut și a rezultatelor din prima 
parte a sezonului.

Acest „joc al șanselor" poa
te fi validat sau infirmat de 
întrecerile de la Krîlatskoe. 
Favoriții nu cîștigă întotdeauna, 
dar nici surprizele nu sînt 
la caiac-canoe, atît de... im
previzibile.

Vladimir MORARU

premi.se


ÎNTRE IERARHIA DIVIZIEI
SI IERARHIA SPORTIVITĂȚII...
> *
încadrat îndeobște în categoria 

'„sporturilor dure", rugbyul este, 
tn aceeași vreme, recunoscut prin 
spiritul său fair, care ține de 
însăși esența sa. Pe terenurile 
noastre, acest spirit este, în ge
neral, respectat. Nu întru totul 
insă, nu întotdeauna însă. S-au 
înregistrat chiar, in ultima vreme, 
destule... abdicări de la sporti
vitate : brutalități. proteste La 
deciziile arbitrilor (mai ales pro
teste !). încăierări in teren sau 
pe marginea acestuia.

în familia sporturilor de la noi, 
rugbyul face o figură singulară 
prin m-odul de întocmire a cla
samentului. Nu avem în vedere 
sistemul de notare 3—2—1 al re
zultatelor, ne referim La penali
zările pe care le suportă com
petitoarele în cazul suspendării 
jucătorilor săi (sau a terenului 
propriu) : cînd una dintre ele 
ajunge la trei asemenea sanc
țiuni, 1 se scade un punct în 
clasament.

Așadar, pe lingă ierarhia pro
priu-zisă a divizionarelor se mal 
stabilește și o ierarhie a sporti
vității. La o simplă citire a cla
samentului se observă că nu mai 
puțin de șase echipe au pierdut 
cite un punct. R.C. Sportul stu
dențesc a „acumulat* patru sus
pendări, celelalte sancționate sînt 
Știința Petroșani, Politehnica Iași, 
Rapid, Vulcan și C.F.R. Brasov, 
oarecum deosebită a fost situa
ția Vulcanului, această de acum 
fostă divizionară A avind numai 
două suspendări, punctul fiindu-J 
scăzut pentru o reprezentare to 
Cupa federației. Cite două semne 
(suspendări) au primit to 
dreptul lor Steaua. Farul, R.C. 
Grivița Roșie. Universitatea Ti
mișoara. Rulmentul BirlaKi, cei 
mai bine stînd la acest capitol 
Dinamo. știința Eaia Mare ta 
C.S.M. Sibiu, cu cite o notare, 
indubitabil, aici se află o veri
tabilă oglindă a procesului edu
cativ, început in familie și con
țin u-M în cluburi. Jucătorii noș
tri — unii dintre ei, mal exact 
— au ajuns să creadă că el stol 
atoeia care știu totul, care nu 
greșesc și sînt mereu nedreptățiți 
de arbitri. Discuțiile Intermina

UN MARE ATLET A SPUS ADIO COMPETIȚIILOR...

Pentru oricare sportiv, indiferent de va
loarea sa, vrind-nevrînd vine 0 Zi cind tre
buie să-ți ia rămas bun «te la activitatea 
competițională și ii se retragi.- Important 
este faptul ca această retragere să fie făcută, 
de fiecare, cu fruntea sus, cn sentimentul că 
in tot ce-a făcut pe stadion n-t tras chiulul, 
că dimpotrivă, a dat totul pentru a face ceva 
deosebit pentru a obține recordurile și victo
riile așteptate.

Pentru Carol Corbu, maestru emerit al 
sportului la atletism, această zi de rămas

bun a fost duminica trecută, ultima zi a Bal
caniadei atletice de la Sofia. Carol a venit 
in capitala Bulgariei, la al 12-lea său start la 
Balcaniadă, animat de dorința arzătoare de 
a obține un rezultat deosebit. Dar in ciuda 
strădaniilor sale, a dorinței sale, picioarele 
nu i-au mai răspuns ca altădată, și Corbu s-a 
clasat al 5-lea cu un rezultat sub 16 m. L-am 
întilnit pe recordmanul nostru imediat după 
probă. Era vizibil afectat : „Altfel mi-am do
rit retragerea!"... Dar nu-i nimic Carol, frun
tea sus ! Iți dă dreptul la aceasta întreaga ta 
activitate sportivă, bilanțul înregistrat în atî- 
tea și atîtea mari competiții, fair-play-ul care 
te-a caracterizat în tot ceea ce ai făcut pe 
stadion și dincolo de el.

Apropo de bilanțul lui Corbu. Titlul de 
campion european de sală in 1973, la Rotter
dam, medaliile de argint la C.E. cucerite in 
sală în 1971 (Sofia), 1972 (Grenoble) și 1976 
(Miinchen) sau în aer liber în 1974 (Roma) si 
bronzul din 1971 (Helsinki), locul TV la O- 
limpiada de la Miinchen și locul VIII la cea 
de la Montreal, nenumăratele victorii la Bal
caniadă, In diferite concursuri internaționale 
și la campionatele țării, care figurează ta 
palmaresul acestui admirabil sportiv și om, 
fac din Carol Corbu unul dintre cei mai va
loroși reprezentanți ai atletismului nostru.

Carol Corbu a spus, duminică seara, adio 
atletismului competițional. El nu va părăsi 
însă stadionul, ci se va dedica muncii de an
trenor. Așa cum îl cunoaștem, sîntem siguri 
că el se va ocupa, cu trup și suflet, de a- 
ceastă activitate ți că va ști să-și pregăteas
că succesorii... Mulțumim Carol Corbu și mult 
succes și de-acum înainte !

Romeo VILARA

bile cu aceștia și-au făcut tot 
mai aOesoa loc, existînd chiar 
situații cir.d ultimul argument 
folosit a fost insulta și chiar 
bruscarea ! Nu dăm nume, fiin- 
du-ne pur și simplu penibil să 
găsim printre recalcitranți mem
bri ai lotului reprezentativ...

Credem, pe de altă parte, că 
șl arbitrii au o mare parte de 
vină. Ei — iarăși, unii dintre ei 
— permit vociferările, simt uneori 
neyoia de a da explicații (I), în 
teren fiind nu o dată mai multă 
zarvă decît... rugby. ApoL regu
lamentul nu este aplicat uniform, 
cavalerii fluierului devenind cite 
o dată prea ..cavaleri", nea pli
cind, adică, pedeapsa eLmir-irii 
pentru o infracțiune sau alta 
sau, mai grav, o aplică, pentru 
ca. La finele meciului, să se lase 
înduplecați de un antrenor sau 
atiul și să nu consemneze fapta 
în foaia de arbitraj ! Or. mai cu 
seamă în lipsa unul corp de ob
servatori federali, arbitrului îi 
revine un însemnat rol educativ. 
Și trebuie să și-1 îndeplinească, 
în interesul general ! Cu toții — 
federație. cluburi (to primul 
rînd !), arbitri etc. — trebuie să 
pună umărul pentru păstrarea 
celui mai ptir spirit al rugbyului!

Geo RAEȚCH1

ÎNTRECERILE DE NINIRU6BY TOI MAI NUMEROASE I
Cel mal tineri rugbyști se în

trec în tot mai numeroase com
petiții. Astfel, dupâ „Cupa Co- 
vurlulului“, după „Primăvara 
rugbyului bucureștean-, alte în
treceri sînt organizate to întrea
ga țară. Este cazul recent înche
iatului turneu de rugby în 12 
(deschis elevilor de 12—14 ani), 
care a avut loc la Tecuci. Iniția
tivei profesorului Octavian Botes 
șl a Casei pionierilor șl șoimilor 
patriei Tecuci l-au răspuns echi
pe din București, Mădn, Lunca- 
vlța, Galați, Fîrțăneștt, Iași, Poia
na Comarnic (despre aceasta din 
urmă nici nu se auzise pînă »- 
cum I). în finală, gazdele au în
trecut Olimpia București eu 12—3,

LA TENIS
BRAILA, 20 (prin telefon). 

Pe terenurile asociației sporti
ve Spartacus s-a disputat 
„Cupa Constructorul" la te
nis feminin, competiție din ca
lendarul circuitului divizionar 
A. Mai înainte- de a face 
cunoscute rezultatele, con
semnăm lipsa de interes ■ 
cluburilor față de întrecere, 
deși conform regulamentului 
fiecare secție cu echipă ta 
Divizia A era obligată să tri
mită la concurs cel puțin două 
jucătoare.

La întrecerea de care a- 
minteam au fost prezenta 
25 de jucătoare. Proba de sim
plu a revenit tinerei ter.isma- 
•ne de la Dinamo București. 
Gabriela Szoko. care a Invins-o 
in finală cu 6—2. 6—2 pe Keka 
Varga din Tg. Mureș. în se
mifinale : Gabriela Szcko — 
Sanda Proca 7—6. 6—2 : Reka 
Varga — Mariana Benedek 
7—6. 6—3. La dublu. în finală, 
Szoko, proca — Oceanu, Velic- 
sar 6—4. 6-4.

începind de simbătâ, pe a- 
celeași terenuri se dispută 
„Cupa Spartacus" cu 28 de 
concurente, favorite fiind Elena 
Trifu. Gabriela Szoko. Rodica 
Gheorgbe și Mariana Benedek.

S. IONESCU — coresp.

dar rezultatele contează mai pu
țin, importantă fiind atragerea unui 
număr tot mai mare de copil în 
practicarea acestui sport al băr
băției și îndemînării.

Săptămtoa viitoare o nouă ehe- 
mare la întrecere venind, de •- 
ceartă dată, din partea ex-in
ternational ului Petre Ian use vid și 
a Clubului sportiv școlar 2 Con
stanța. Pe litoral se vor afla. în
tre 23 și 30 iunie rugbyști de 
12—14 ani de la Steaua, CL sp. 
șc. f, Locomotiva — toate din 
București, Farul, Șc. gen. T, Șc. 
gen. 33, Pionierul și CL «p. șc. 2 
— toate din Constanța.

Cine urmează ?

CĂLĂREȚII NOȘTRI AU ARĂTAT> •

CĂ DISPUN DE REALE POSIBILITĂȚI

-piT-JC

a

jOCti

fiind prezenti >peeia2±$ti al ge
nului din 12 țârL s - fident
să-1 amintesc, printre a!țtL pe 
H. Boidt Gatrieto Grflto. Uwe 
Sauer (R.F.G.) camp tocii euro
peni. primii do< ta olimnicî to 
1978. La echipe, Rainer Ktirr.ke. 
Josef Nekerman (R F.G.) — com
ponenta al formațiilor care au 
cucerit titlurile olimpice în 1M4. 
1963 șl irr«. Schulten Baumer 
(RJ.G.) — vicecampion moc.diaJ 
și european, JesanAe Loristone 
(Manea Brttsnâe) — meda’lMâ cu 
bronz la mondiale. Eiisab 
Theurer (Austria) — tocul I ta 
europene șl încă multi alți călă
reți afl&ți pe tocuri fruntașe ta 
ierarhia mondială.

— In acest context, cum apre
ciata evoluțiile reprezentanților 
noștri ?

— Trebufte aă eptmem. de ta 
început, că IrrtreoerîLe atu repre
zentat prima mare confruntare la

ILIE NĂSTASE: MECIUL CU ECHIPA CEHOSKhEE 
ESTE MAI GREU

(Urmare din pas 1)

am niciodată probleme de aco
modare sau reacomodare. După 
ce terminăm meciul de „Cupa 
Davis* rămtn la Bristol, pro
babil împreună eu Connors sau 
cu Panatta, pentru a ne antre
na. Apoi vom mai vedea...’. 
Cele mal multe însemnări pen
tru acest interviu au fost fă
cute înaintea terminării meciu
lui cu echipa Angliei. La sfir- 
șitul întîlnirii, cînd calificarea 
formației României era certă, 
am dorit să știm ce program 
își va face Iile Năstase după 
Wimbledon. „Programul meu 
este stabilit precis. Vin ime
diat la București pentru a pre
găti întilnirea cu tenismanii 
cehoslovaci. Afirm fără nici o 
reținere ci acest meci este de 
două ori mai greu decit cel 
jucat la Bristol. Adversarii 
noțtri, atU Lendl cit ți Smid 
se află pe o treaptă înaltă ta 
tenisul mondial, ei fiind capa
bili si obțină victorii in fața 
oricărui tenisman de clasă. Nu 
vreau să sperii pe nimeni, ei 
doar privesc realist lucrurile. 
Am însă convingerea ci intil- 
nirea va fi foarte bine pregi-, 
titi, tot atU de minuțios ca me
dul eu Anglia’.

L-am rugat pe Ilie Năstase 
să ne spună care ar fi. după 
opinia sa, ierarhia în tenisul 
actual : „Indiscutabil, tenisma- 
nul nr. 1 rimine Bjom Borg. 
Deocatndatd eu nu vid pe ni
meni care l-ar putea detrona.

noștri In d~esaj in utiima pe- 
rxMdă. Aceasta, firesc, s-a mim 
țit pe plan e -oțicsai. lut. spr« 
Mra'. ei au avut o p. jst^ue 
ce to ce mai buni- punct
de vedere tehu.< deoseori e na 
■■ ySLgJ* WN* A- DSMBCU ta 
roetă- prestaeUk o

«1 v-an a • to ar-a al
per>Md-L aazfe- «SE ez weze 5a-

eoara.

eanevr». re crede ’i e> 'iretaaue to
cul to caaDaojure ?

Emanuel FAW.

h stag 
CUB. E

ie mori ți a 
turnee. ASt £e 
>4 joace. Hoa 
la hotel, uă

Este drept, ineeaeri — 
su mari șanse ac-i •> 
ci’ pe Bo-f pent-u ei « 
deosebit de tarejcsC- ■ 
cese enorm — tene-, m 
Noah. Oere, SmiA 1 
apoi cu ssnărătaanaa 1 
79—99 ta clasa ma ta» moi 
este foarte ntsesa, ataR 
orice rezu'.zas esea pata 
tre arețti —„rz'. —. ș-jro 
mă aflu și eu“. Cre** i 
tre tinerii nasnr. na 
poate cinema «â s - ,-r 
trarea in elită ? oaș
ce nu ? Dar ss 
pentru aceasta, 
șanse Iui Sepi~z 
tenis, dar ses 
trebuie pentru a 
tinuare. Repet, tata 
am ma: spt.i : Fia 
trimis 
multe 
trebui 
seara 
buțtean. apoi a i:na sa 
joace din nou. Fa șw-Se ■ 
te meciuri, asta trebnta s-o i 
șt ei, dar apoi «a e^tataa 
norm Va eiștigz et jc ort 
noastră, pentru ei 0lMto4 
Segirceanu Bagă mler ane a 
titudinea că vreo c^oso 
vom mai putea m£-a* e* • 
cer in „Cupa Darir*. Fr—
trebuie arăți ta tederp * 
jucători. Andrei Dirs«, Oa ; 
di. i-a uimit pe > -rsn 
meciul cu reaver. Lsaa ac 
sigur că tai B r—«star 1
mult iarba dec* 4Ș*k dl 
este clădit peuz-u s ,-sca i 
bine pe se-bd. $1 ei s-rt 
păstrat pentru tema*.

tyndti 7heĂge/WL- ? (Urmare din pag. I)

AMPLĂ ACȚIUNE DE SELECȚIE lN ȘCOLILE CONST ANTENE

SÎMBĂTA

BASCHET. Sala Floreasca, 
de la ora 17 : Dinamo — ra
rul, steaua — „U“ Cluj-Na
poca. meciuri pentru „Cupa 
României*'.

box. Sala IREMOAS ora 
16 : reuniune de verificare a 
boxerilor bucureștenl : Arena 
Timpuri Noi. ora 16,30 : întîl- 
uire amicală. Mecanica fină 
— Dacia Pitești.

TENIS DE masa. Sala Pro
gresul. ora 17 : Progresul 
București — Locomotiva 
București (m) Divizia A; 
sala Tricodava, ora 17 : Trl- 
codava București — C.S.$.
Craiova (m) Divizia A.

DUMINICA

baschet. Sala Floreasca. 
de la 9,30 : parul — „U“ Chlj- 
Napoca, Steaua — Dinamo 
București — meciuri pentru 
„Cupa României".

CICLISM. Velodromul Dina
mo ora 10 : Etapa a Ill-a 
(ultima) a „Cupei București" 
(viteză, urmărire, adițlune de 
puncte etc.).

FOTBAL. Teren Progresul, 
ora 11 : Progresul Vulcan 
București — Poiana Ctmpins 
(Div. B) ; teren 23 August, 
ora 11 : F. C. Luceafărul
București — Chimia Tr. Mă
gurele (Div, B) ; teren Me
talul, ora 11 : Metalul Bucu
rești — F.C.M. Giurgiu (Dlv. 
B) ; teren Automatica. ora 
13 : Vlscoza București — S.N 
Oltenița (Div. C) : teren Da
nubiana, ora 11 : Danub ana 
București — FI. Roșie Bucu
rești (Div. C) ; teren 23 Au
gust. ora 11 : F. C. Luceafă
rul București — Voința Bucu
rești (Dlv. C) ; teren Electro
nica : Electronica București — 
I.C.S.I.M. București (Dlv C) : 
teren Automatica, ora 11 : 
Automatica București — Au- 
tomecanica (Dlv. C) : teren 
T. M. București. ora 11 ■ 
T. M. București — sirena 
București (Dlv. CI

TENIS DE MASA. Sala Pro
gresul, ora 9 : Progresa’
București — Locomoova 
București (m) Dlv A sala 
Tricodava, ora 9 Tri-o- 
dava București — C.s s 
Craiova (m) Dlv. A. 

întrecerile în acele zile și 
ore care conveneau cel mai 
bine elevilor, astfel îneît să fie 
mobilizați în concursuri un nu
măr cit mai mare de concu- 
renți. în acest context, cl- 
teva cifre sînt edificatoare: 
la etapa de masă, organizată 
in peste 70 de unități școlare, 
au luat parte aproape 25 000 de 
elevi, dintre care aproape 1800 
s-au calificat pentru faza pe 
centre de comună iar 112 au e- 
voluat în finala pe județ, dis
putată zilele trecute.

Startul propriu-zis al a- 
cestei ample acțiuni de tes
tare a capacităților sportive ale 
elevilor constănțeni a fost 
dat în luna martie, cînd s-a 
desfășurat etapa pe clase. Au 
urmat etapa pe școală, pe co
mună. ne centre de comună și 
orașe, iar pe 15 iunie cei mal 
buni elevi sportivi constănțeni 
desigur dintre cei nelegiti
ma ti la nici o asociație 
snortivă sau la un club de 
mx-Tormanță. au evoluat pe te
renurile sportive ale muni

cipiului Constanța, la finala 
județeană. In concordanță 
cu recomandările ta vigoa- 
re, organizatorii au alea 4 
probe, cu precădere «fia a- 
tletism, care să ofere • 
imagine dt mai reală a posi
bilităților șt perspectivelor 
tinerilor elevi. Pe categorii de 
vtrstă și pe sexe, paruăpantu 
la această acțiune-test aa aval 
la fată următoarele probe : • 
alergare de viteză (59 m). să
ritura ta lungime de pe toc. • 
alergare de rezistență (latre CM 
și 1000 m). precum *4 areaee- 
rea mingii de ataă.

La etapa pe centre de co
muni si orașe. întrecerile sta 
fost urmărite de activist! 
al consiliului județean pen
tru educație fizică si sport, 
o parte dintre ei vorbindu-ne 
despre elevii realmente ta- 
lentati care au fost depistați 
în cadrul acestei acțiuni-test 
90 dintre finaliști au fost în
drumați spre unitățile de per
formanță din județ, iar 57 au 
fost reținut! Ia cluburile spor
tive școlare din Constanța și 
Medgidia. Sînt premise certe 
că despre unii dintre ei — Mi-

ta°,J r*<Lrta
loche Șc Gec. ac. S Med0- 
4a). V-rgîj Wedetra Șe. C-e*. 
ac. M Coemjttța Laoaa Pta-

BnaM Cnjnearu (Șc. Gen. ne. 
! M-iteKa) — ae va vortx c« 
de c-artad.

$1 na pairi tacheia aceste 
efieva observai., pe margine* 
zr.ei L-^moa-e lăudabile ini- 
ttettvie const&ntene. fără « 
am; -n de pasiunea, dragoo- 
tea Si competența cu care u-. 
nM profesori de educație fizică 
(Constantia Epure — Eforie 
Sud. Valeriu Georgescu — Te- 
chirghioL Ion Filip — comuna 
Nicolae Bălcescu. Elena Za- 
iamcikovschi — Cernavodă, 
Cornel Samoșteanu — Manga
lia. Mariana Toadcr — Valea 
Dacilor. Dan Stroe — Ostrov, 
Vasile Geamă — Medgidia. Ți
nuse Păueă — Basarabi) au ac
ționat pentru buna desfășurare 
a întrecerilor.



TEMPO-UL RAPID + SCHEMELE PROPRII
Trăsături definitorii ale ofensivei de calitate

Așa cum observam într-un 
articol anterior, în jocul divi
zionarelor A apar, cit de cît, 
unele din trăsăturile fotbalului 
total și 
cajul și 
se mai 
ge Cel 
cajului, „ 
de tip Traian Ionescu 
Bacău), ~ 
(F.C.M. Galați), Nicolae 
(F.C.M. Brașov), Viorel __
ianu (F.C. Baia Mare), Mircea 
Rădulescu (Sportul studențesc) 
ți Tache Macri (F.C. Olt) s-au 
făcut pînă într-atît de ascultați 
ia echipele lor încît acestea 
Î3 aplică cu rigurozitate. F.C. 
Baia Mare, de pildă, in dorința 
de a recupera balonul cît mai 
departe de propria poartă își 
„sugrumă" prin pressing ad
versarul în „tranșeele" lui, la 
semnalul vîrfurilor participind, 
concomitent, întreaga echipă. 
Intr-adevăr, jucînd tot mai 
des, în ultimii ani, in compa
nia puternicelor formații de 
peste hotare, cu „firmă", sau 
văzîndu-le pe micul ecran cum 
aplică marcajul, fără rezerve, 
fără menajamente, fotbaliștii 

-noștri s-au convins, în general, 
wie necesitatea lui, adoptîndu-1 

fi ei-
Se află, însă, între cele cinci 

trăsături ale fotbalului actual, 
una pe care, chiar dacă nu o 
ignoră complet, jucătorii 
tri nu și-au insușit-o 
scrie la carte, apelînd la 
eînd și cînd, și atunci cu 
tntîmplător, nu metodic, 
stant ca pe un lucru învățat 
temeinic. Este vorba de CREȘ
TEREA TEMPOULUI IN TRE
IMEA ADVERSĂ, o trăsătură 
definitorie a echipelor mari, 
care apelează la ea pentru a 
da ofensivei sorți mai mari de 
îzbîndă in duelul cu apărările 
adverse ; trecerea de la tem- 
poul lent la cel rapid fiind, se 
înțelege, o armă pretențioasă 
pe care trebuie s-o stăpînești 
bine, ea solicitând celor ce o 
folosesc — în. același timp — o 
tehnică în vileză și 
clarviziune. îmbinarea 
două elemente 
jocul echipelor 
competițiile importante,' conti
nentale sau mondiale, progre- 
aua uluitor al argentinienilor 
pe planul tempoului, o trecere 
ca de la „tango" la „vals", 
fiind exemplul cel mai ilustra
tiv la tema pe care o abordăm 
ta prezentele rînduri. De fapt, 
Lnis Cesar Menotti, un antre
nor pe cît de inteligent pe etit 
de realist, adoptase la echipa 
lui un atu necesar cu care, 
ei mult timp înaintea campio
natului mondial din 1978, euro
penii făcuseră furori : Intema-

anume : liberoul, mar- 
demarcajul sau, cum i 

spune, jocul fără min- 
puțin în privința mar- 
antrenori-mină

de

Constantin

forte, 
(S. C. 

Teașcă 
Proca 
Mate-

noș- 
cum 

ea 
totul 
con-

o mare 
acestor 

caracterizează 
fruntașe în

zionale Milano, o pildă în a- 
cest sens, între marile echipe 
de club, Olanda și R.F. Ger
mania, între formațiile repre
zentative.

Vorbind în același timp
tehnica in viteză și de clarvi
ziune în joc înseamnă, firește, 
că această creștere a tempou- 
lui în treimea adversă nu 
constituie un scop în sine, ei 
doar o trăsătură intr-un cadru 
de joc, bazat pe acțiuni cla
sice colective sau sub forma 
unor SCHEME PROPRII fie
cărei echipe, ultima, in fapt, 
o altă trăsătură, verigă impor
tantă (decisivă in economia 
jocului și pe... tabelele de 
marcaj) în lanțul celor cinci.

Cu alte cuvinte, e echipă 
poate să semene panică la 
poarta adversă cu condiția ca 
ea să construiască rapid pen
tru a finaliza tot rapid.

Și a ataca în viteză (pe cit 
posibil pe combinații purtate 
in adîncime, âesfășurind deci 
o OFENSIVĂ CALITATIVĂ ți 
nu o dominare sterilă, fie ea 
prelungită), asta presupune, 
desigur, o pregătire temeinică 
in acest sens, o exersare mi
nuțioasă în scheme variate ; la 
Început fără partener — pen
tru o mai corectă fixare, apoi 
în condiții cit mai apropiate de 
joc. Este vorba de un antrena
ment special (întrucît, spre de
osebire de învățarea marcaju- 

al 
viteză — este 
cunoscut de 
din nenumă- 

„laborator",

mare măsură pentru schemele 
îndelung elaborate în dauna 
tempoului, a creativității.

Asemenea tehnicienilor mai 
sus înserați și alți antrenori 
trebuie să pună accentul, la 
pregătirile echipelor de dub, 
pe aceste trăsături — crește
rea tempoului, în treimea ad
versă și adoptarea unor sche
me proprii, de preferință pe 
axul longitudinal de atac —, 
definitorii în ceea ce privește 
personalitatea lor, a echipelor 
pe care le antrenează. Sint 
trăsături care, pentru a putea 
fi puse cu eficiență în apli
care, reclamă — înainte de 
toate — o stabilitate a formu
lelor de echipă pe 
durată a unei ediții de cam
pionat. Altfel, fără omogeni
zarea liniilor, a ansamblului, 
tn ultima analiză — în care 
fotbaliștii să se afle în RELA
ȚII DE JOC clare, eficiente 
— nu se poate vorbi nici de 
joc in viteză, nici de schemele 
menite să confere formațiilor 
mult doritul stil propriu. Se 
va vorbi, in schimb, iarăși de 
un Joc lent, demodat și ușor 
de contracarat, Îndeosebi de e- 
ehipele cu care 
A se
Ceea 
este

Întreaga

divizionarele 
Întrec in meciuri oficiale, 
ce, sintem convinși, 

în grația nimănui...
nu

Gheorghe NICOLAESCU

SPORTUL STUDENȚESC- CAMPIOANA ?
• Un clasament inedit al „primei reprize*  9 Mai e mult de lucru 

pentru acoperirea celor 90 de minute.

Un cititor, Ștefan Ciobanu din 
Tg. Jiu, ne scrie : „Am ținut e- 
vidența rezultatelor La pauză pe 
parcursul campionatului de fot
bal și am alcătuit in final clasa
mentul echipelor pe baza acestor 
rezultate. Dacă socotiți că acest 
clasament i-ar interesa pe citi
torii ziarului vă rog să-l publi
cați".

Socotim că este interesant, plin
de sugestii. Iatâ-1 :
1. SPORTUL STUD. 34 16 11 7 21-12 43
2. Univ, Craiova 34 15 11 8 28-13 41
3. „U- Cbuj-N. 

F.C.M. Galați
34 13 12 9 24-16 38

4. 34 15 7 12 24-25 37
5. Steaua 23 12 12 10 32-20 36
6. Pol it. lași 34 14 7 13 28-16 35
7. Dina mo 34 12 11 11 26-21 35
8. Jivl 34 9 17 8 16-17 35
9. F.C. Bara M. 34 13 8 13 23-22 34

10. F.C. Olt 34 12 10 12 20-25 34
11. Poli Tim. 34 12 9 13 26-26 33
12. S.C. Bacău 34 11 11 12 14-23 33
13. C.S. Tîrgovi$te 34 9 14 11 22-23 32
14. F.C. Argeș 34 7 18 9 15-17 32
15. Olimpia S. M. 34 10 12 12 14-23 32
16. Chimic Rm. V. 34 8 14 12 15-23 X
17. Gloria Bz. 34 6 15 13 8-20 27
18. A.S-A. Tg. M. 34 7 11 16 18-28 25

studențesc• Sportul 
deci, campioana primei 
Echipa bucureșteanâ a_______
43 de puncte ta pauză, față de 
cele numai 97 din finalul meciu
rilor. Cu alte cuvinte, un „cal 
cu start*,  dar nu șl cu finis...

ar n, 
reprize, 
totalizat

• în clasamentul „sucombării"
după pauză conduce detașat Glo
ria. Echipa buzoiană a totalizat 
27 de puncte în minutul 45. 12
din acestea au fost pierdute după 
paiuză.
• Intr-un clasament 

lor care revin după 
afla : 1. Steaua — " 
plus ; 2. F.C. Arg 
A.S.A. — 6 ; 4. F.
— 5 ; 5. Chimia —
sitateia Craiova — . _ =__
stabilit dacă e vorba de o 
dHecție pentru sprintul final 
de o temporizare „dozată" 
primele 45 de minute.
• tn clasamentul echipelor___

pierd puncte după pauză, ordi
nea este următoarea : 1. Gloria
— 12 ; 2—3. Sportul studențesc și 
„U« Cluj-Napoca — cîte « ; 4. 
F.CJW. Galați — 5. După cum se 
poate vedea, „șepcile roșii" s-ar 
fi aflat pe locul trei într-un cla
sament de 43’. Să fie vorba de o 
trăsătură definitorie a profilului 
echipelor studențești ? Doar Uni
versitatea Craiova infirmă această 
Ipoteză. în cazul echipei gălă- 
țene, finișul mai slab este vizi
bil șl In cadrul fiecărui joc șl tn 
cadrul marelui maraton al cam
pionatului.
• în loc de concluzie : mal * 

mult de lucru pentru echilibra
rea echipelor noastre pentru rm 
Joc dens pe parcursul a S0 de 
minute.

al echipe- 
pauză s-ar 
puncte In 
- 7 ; 3.'
Baia Mare

4 ; 6. unlver- 
E greu de 

pre
sau 

in

3.

care

kii, aici la aoest capitol, 
CREAȚIEI — in ■ — 
mult mai greu), 
tehnicienii noștri 
rate contacte, de 
cu formații străine. Ne amin
tim cum o lecție publică, la 
obiect, a ținut, la București, 
Helenio Herrera. în fața unui 
mare număr de antrenori, 
prezenți la stadionul „23 Au
gust", Internazionale Milano 
repeta, în ajunul unei partide 
oficiale cu Dinamo, o temă 
bine însușită, a atacului și a 
contraatacului, celebrul „H.H" 
intervenind, de pe margine, 
doar cînd i se părea că tem- 
poul schemelor folosite nu în
trunește CALITATEA VITE
ZEI. O bună parte dintre an
trenorii noștri au încercat, în 
ultimii ani, să aplice la echi
pele lor cite ceva din cele ob
servate pe viu în materie de 
ofensivă la parametri inalți ai 
fotbalului Internațional. Unii 
dintre ei au făcut-o cu mai 
puțin succes, alții cu un ran
dament bun, printre aceștia 
din urmă numărîndu-se teh
nicieni pricepuți, devotați me
serie: pe care o practică, ea 
V. Stănescu, Tr. Ionescu, C. 
Teașcă, N. Proca, FL Halagian, 
V. Mateiann, ultimul manifes- 
tind predilecție într-o prea

Miine, ultima etapă a campionatului de juniori II

CUMUL DE PUNCTE (seniori + juniori)
LA DIVIZIA C? DE CE NU

Vaslui, Tg. Jiu, Sighișoara șl Cimpulung Muscel tor găzdui jocurile fazelor finale

PIIOGKAMUL Șl ARBITRII ULTIMII TTAPE A DIVIZIIIB

Primul campionat al Juniorilor 
II (16—17 ani) s-a desfășurat în 
condiții mal mult decit promi
țătoare. Marele avantaj al aces
tei competiții — dincolo de care 
se estompează mtr-o anumită 
măsură deficiențele semnalate pe 
parcursul desfășurării etapelor — 
este acela că A ANGRENAT ÎN 
ÎNTRECERE 192 ECHIPE, ADICĂ 
APROXIMATIV 6 000 DE JUCĂ
TORI ! A fost, în anul 1979/1980, 
cea mai amplă competiție de Ju
niori organizată de F.R.F., des
pre care scepticii au afirmat 1- 
nlțlal că nu va avea nici o șan
să de a ajunge ptnâ la capăt de 
drum. A ajuns. A ajuns tn fața 
ultimei etape (miine), după care 
va urma turneul linal. A ajuns, 
după c foarte grea cursă cu ..ob
stacole", cele mai importante fi
ind : — tendința multor asociații 
divizionare C de a nu acorda 
asistența medicală necesară, deși 
meciurile s-au jucat in continua
rea celor de seniori ; — prezen
tarea la partidele programate a 
tmor echipe din cite 7—8 jucă
tori. la scoruri categorice slmu- 
Bndu-se accidentări pentru a ră-

SERIA I ; Viitorul Gheorghend
— Portul Constanța : M. Dumea 
(Roman), Tractorul Brașov —

-CJS. Botoșani ; R. Schwel (Ti
mișoara), F.C. Constanța — Vii
torul Vaslui : M. Stănescu (lași), 
Cimentul Medgidia — C.S_M. Su
ceava : D. Iordache (București), 
F.C. Brăila — I.C.IJd. Brașov : 
R. Matei (București), Delta Tul- 
cea — Muscelul Cimpulung : 
C. Blaj (București), Unirea Foc
șanii — Energia Gh. Gheorghiu- 

’ Vasile (București), Nl- 
tramonia Făgăraș — Progresul 
Brăila : I. Arcălean (Bistrița), 
F.C.M. Brașov — Minerul Gura 
Humorului : N. Posa (Galați).

SERIA A n-a ; Progresnil Vul
can București — Poiana Cîmptna: 
M. Fediuc (Suceava), Flacăra Mo- 
reni — Rapid București : 
I. Igna (Timișoara), Șoimii Sibiu
— Chimica Tîmăveni : I. Honig 
(Arad), Gaz metan Mediaș — Me
canică fină București : T. Bala- 
novici (Iași), Luceafărul . Bucu
rești — Chimia Tr. Măgurele : 
C, Bizinichi (București), Petrolul

Dej : I.

Ploiești — Rulmentul Alexandria: 
AL Mustățea (Pitești), Metalul 
București — F.CJd. Giurgiu : E. 
Blacioti (Constanța), Metalul Pk> 
pcnl — Carpați Mîrșa: A. Stocker 
(Petroșani), Energia Slatina — 
Autobuzul București : V. CiocH- 
ten (Craiova).

SERIA A m-a : md. gîrmel C. 
Turzii — F.C. Bihor Oradea : C. 
Dinul eseu (București), CJJL 
Cluj-Napoca — Someșul Satu 
Mare : C. Jtxrja (București), U.M. 
Timișoara — Minerul Anina : 
Gh. Retezau (București), FjCJÎ. 
Reșița — Gloria Bistrița : T.
Moises cu (Drobeta Tr. Severtn), 
Strungul Arad — Minerul Cavnic: 
M. Ivăncescu (Brașov), Ccrvinul 
Hunedoara — Minerul Moldova 
Nouă : A. Szilaghi (Tg. Mureș), 
înfrățirea Oradea — U.T. Arad : 
I. Pop (București), Aurul Brad 
— Metalurgistul Cuglr : I. Cră- 
eiimescu (Rm. Vîlcea), Dacia 
Orăștie — Unirea Alba Lata : 
R. Stîncan (București).

Toate meciurile vor începe la 
ora ÎL

ȘTIRI... ȘTIRI...
• FJR-F. A STABILIT DATELE 

DE DISPUTARE A JOCURILOR 
DE BARAJ PENTRU PROMOVA
REA IN CAMPIONATUL DIVI
ZIEI C : 8 iulie, meciurile
tur șl U iulie, returul. La data 
de 1 tube va avea loc, la sediul 
federației, ședința tehnică cu de
legații echipelor campioane de 
Județ care participă la baraj, 
împerecherea echipelor va fi fă
cută de către Comisia centrală 
de competiții șl disciplină a 
F-R-F., după criterii geografice.

mine in șapte, pentru a se opri 
jocul și a pierde doar cu 9—3 ; 
— numărul destul de mare de 
abateri disciplinare soldate cu e- 
Uminărl, dovada unei insuficiente 
activități educative. Iată șl cîteva 
exemple. La primele două cate
gorii de abateri pot fi amintite 
asociațiile Danubiana Roman, 
Viitorul Drăgășani, Carpati Ne- 

lnoiu, Silvicultorul Maieru etc., tar 
la capitolul celor trimiși de ar
bitri La cabine : V. Găriescu 
(I.C.S.I.M. București) — 8 etape 
suspendare, C. Mușat (Luceafă
rul Adjud) șl V. Lohan (Oașul 
Negrești) — cite ( etc. Uscătu
rile „pădurii" celor t 000...

Înainte de a arăta unde se vor 
juca meciurile turneului final, 
sugerăm forurilor în drept ldeea 
cumulard de puncte la 
CELE DOUĂ CAMPIONATE DE 
C (juniori seniori), așa cum 
se procedează, cu bune rezul
tate, în întrecerile organizate de 
C.M.E.F.S. București. Ar exista, 
atunci, o mare atenție și tată de 
echipele de juniori. Nimeni n-ar 
avea nimic de pierdut. Vorbind 
în general. Mai concret, ar 
CIȘTIGA cei cu preocupări le
gate de schimbul lor de mfine.

Partidele turneului final se vor 
desfășura la Vaslui (seriile 1—4), 
Tg. Jiu (5—8) șl Sighișoara 
0—12), în mele de 25, 26 șl 28 
Iunie ; iar ultimul act al între
cerii va avea loc la Cimpulung

primele două 
ultimei etape.

Muscel (2—5 iulie), unde se vor 
întâlni câștigătoarele celor trei se
rii.

Și, acum, iată 
clasate înaintea 
cea de miine :

Seria I : Foresta Fălticeni 56 p 
ți Dorna V. Dornei 41 p ; Seria 
a H-a : Letca Bacău 55 p șl Pe
trolul Momești 41 p : Seria a 
in-a : Oțelul Galați 53 p și Pra
hova Ploiești 49 p ; Seria a IV-at 
Dacia Unirea Brăila 45 p și Chi
mia Brăila 44 p ; Seria a V-» > 
Luceafărul București 55 .p și Flar 
căra roșie București 50 p ; Seria 
a VI-a : Dacia Pitești 50 p șl 
ROVA Roșiori 41 p ; Seria a 
Vll-i ; Electroputere Craiova 47 
p șl C.F.R. Craiova 43 p ; Seria 
a VIU-a : Minerul Deva 49 p 
Gloria Reșița 47 p ; Seria
IX- a : t.c.e. Cluj-Napoca 48 
ți Armătura Zalău 46 p ; Seria
X- a : Lăpușul Tg. Lăpuș 44 p 
Foresta Bistrița 41 p ; Seria
XI- a : Metalul Aiud 50 p 
CXL. Blaj 46 p. Seria a Xll-a : 
C.S.U. Brașov 50 p și Oltul SL 
Gheorghe 46 p. După cum se poa
te lesne observa, în majoritatea 
seriilor echipele clasate pe pri
mul loc au cele mai mari șanse 
— unele sint deja calificate — 
să participe la turneul final al 
acestei prime ediții a campiona
tului de juniori II.
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FINAL SI ÎN EȘALONUL Nr. 3 a a

• VOINȚA CONSTANȚA — 
DOBRUDJÂ TOLBUHIN (BUL
GARIA) 2—1 (2—1). Divizionara
C, Voința a dispus de formația 
Dobrudja Tolbuhin, din campio
natul Diviziei B al Bulgariei, prin 
golurile înscrise 

Cosma, respectiv 
— autogol.

de Bădescu, 
Grămușteanu

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 20 IUNIE 1980

EXTRAGEREA I : 15 86 8
13 33 7 24 48

51

EXTRAGEREA a
16 74 25 18 55 88

n-a : 65
14

10

Categoria 3 : (10 rezultate) 
207,50 variante a 999 lei.

Report ]a 
tei.

Cîștigurile 
categoria 1, 
obținute de
ți PETRE CONSTANTIN am
bii din Cluj-Napoca.

categoria 1 : 15.219

de 50.000 lei de la 
jucate 25% au fost 

AUREL METEA

EXTRAGEREA
46 18

a HI-a

Fond total de cîștiguri: 981.020 
lei din care 85.065 lei renort 
la categoria 1.

CIȘTIGURILE TRAGERII
LOTO 2 DIN 15 IUNIE 1980

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 11—18 

IUNIE 1980

Categoria 1 : (12 rezultate) 
variante 25% a 50.000 lei ;

2

Categoria 2 : (11 rezultate) 
20,00 variante a 6.913 lei ;

Categoria 1 : 6 variante 25% 
a 26.338 lei ; categoria 2 : 1
variantă 100% a 30.126 lei și 
7, variante 25% a 7.531 lei ; ca
tegoria 3 : 10,25 a 8.083 
categoria 
categoria 
categoria

Cîștigul 
categoria 
obținut de MARIA LICA 
Buzău.

4 : 89.00 a 931
5 : 274.75 a 200
6 : 1.941,50 a 100 
de 30.126 lei de 
2, jucat 100% a

lei ; 
lei ; 
lei ; 
lei.
la 

f06t 
din

Miine, cele aproape 200 de e- 
chlpe din cele 12 serii ale eșalo
nului nr. 3, Divizia C, susțin ul
tima etapă (a 30-a) din 1979/1980. 
Această ultimă confruntare se 

deoarece 
se vor 

care la

interesantă, 
serii acum 

dștigătoarele, .. _ 
vor evolua în camplo-

anunță 
in trei.
stabili 
toamnă .. _ ______ __ .. .
natul secund (In nouă grupe se 
cunosc de mai mult timp viitoa
rele divizionare B) și se vor no
minaliza eele 23 de formații, care 
vor părăsi campionatul Diviziei 
C (din fiecare serie vor retro
grada efite două echipe, mai pu
țin în seria a xn-a unde sini 
doar 15 formații, una fiind ex
clusă din competiție la începutul 
returului).

Sîmt virtual promovate Ceah
lăul P. Neamț, C.S.M. Borzeștl, 
"T- Galați, IJd.U. Medgidia, 
ROVA Roșiori, CJF.R. Timișoara, 
CJJL. Sighet, Metalul Aiud si 
Oltul Sf. Gheorghe. In schimb, 
In seriile a V-a, a VH-a si a 
IX-a, actualele fruntașe, Sirena 
București, Minerul Lupenl si 
Rapid Arad mai au de trecut un 
—bop, pentru menținerea posturii

CJS.U. lm.u.

FOTBAL PENTRD ELEVI
LJceul industria] Electroapa- 

rata). str. Hambarului nr. L 
sectorul 2. organizează selecții 
pentru secția de fotbal, dintre 
elevii născuți tn anii 1965— 
1966 si 1963—1964 pentru cla
sele a IX-a si a Xl-a. Ce! ad
miși tn grupele de fotbal vor 
fi școlarizați in cadrul liceu
lui.

Testarea candidatilor va a- 
vea loc între 20—26 iunie 1980 
pentru clasa a rx-a șl 2—7 iu
lie 1980 pentru clasa a Xl-a.

înscrierile se fac pînă tn

ziua de 19 iunie 1980 pentru 
clasa a IX-a sL respectiv, 1 
tulle 1980 pentru clasa a Xl-a, 
fiind necesare următoarele 
acte : fișă tip de Înscriere ț 
adeverință medicală tip pen
tru elevi ; analizele hepatice 
șl cardiovasculare: dectre- 

- cardiograma ; copie certificat 
de naștere.

Elevii din provincie vor 
primi cazare tn căminul scolii.

Relații suplimentare la se
cretariatul liceului, la telefon 
27.33.3S.

de lideră. Sirena București (42 p,' 
golaveraj 4-35) joacă in depla
sare, iar contracandidata ei, Au
tomatica (40 p, 4-36) are meci 
acasă, cu • o echipă amenințată 
cu retrogradarea (Automecanica). 
Deci, Sirena își poate menține 
primul loc și cu un rezultat de 
egalitate. Minerul Lupeni (41 p, 
4-29) joacă la Rm. Vîlcea, cu 
Chimistul, echipă aflată pe locul 
16, în schimb, Electroputere Cra
iova (40 p, ^-j-27) are meci acasă, 
CU Dunărea Calafat (locui 6). 
Minerii au nevoie neapărat de o 
victorie pentru promovare. în 
seria a IX-a, situația primului 
loc, practic, nu mai poate fi mo
dificată, întrucît Rapid Arad 
(42 p, 4-32) chiar dacă pierde, 
la Victoria Elcond Zalău, are a- 
vantajul golaverajului față de 
Armătura Zalău (40 p, 4-23) care 
are de susținut un joc dificil, la 
Marghita, cu Bihoreana, formație 
care în urmă cu două etape era 
candidată și ea la primul loc.

O „bătălie4* fără precedent se 
va da pentru evitarea locurilor 
15—16 în clasamente. Dintre re
trogradate se cunosc, înaintea ul
timei etape, doar 9 (Danubiana 
Roman, A.S.A. Iași, Vîsco&a 
București, Constructorul Pitești, 
Știința Petroșani, Unirea Oradea, 
Minerul Suncuiuș, Faianța Sigh1- 
șoara și Sticla Tteăveni). Ca 
altare, pentru evitarea celor 14 
locuri, ale căror deținătoare vot1 
părăsi campionatul, luptă, în a- 
ceastă ultimă rundă, nu mai pu
țin de 35 de echipe ! Și, ceea 
ce este foarte Interesant, marea 
majoritate a acestor echipe joacă 
în ultima etaipă pe teren propriu, 
deci cu șanse mari la victorie, 
ceea ce . va face ca, nu punch 
ci golaverajul să hotărască. Un 
finiș de campionat atractiv, care, 
operăm, se va disputa în deplină 
sportivitate.

Toma RABȘAN



NUMEROȘI ATLEȚI DE RENUME 

ÎN CONCURSUL DE LA LUJNIKI
La Întrecerile concursului olim

pic de atletism, ce se vor des
fășura pe pista stadionului „VX 
Lenin" de la Lujniki din Mosco
va, vor fi prezențl circa 1500 de 
sportivi șl sportive. Printre parti
cipant! se vor număra multi din
tre clștigătorii medaliilor de aiur 
de la J O. de la Montreal ; sprin
terii Donald Quarrle (Jamaica) 
și Hasely Crawford (Trinidar 
Tobago). semi iondlstul Alberto 
Juantorena (Cuba), fomdlstul 
I-asse Viren (Finlanda), mărșă
luitorul Daniel Bautista (Mexic), 
săritorul în înălrime Jacek 
Wszola (Polonia), sulițașul Mi
klos Nemeth (Ungaria), aruncă
torul de greutate Udo Beyer 
(B.D. Germană), aruncătorul da 
ciocan Iurl Sedih (U.R.S.S.), pce- 
cum și sulițașa Ruth Fuehs șl să- 
ritoaraa In înălțime Rosemarie 
Ackermann (ambele din RX>. 
Germană). alergâtoarea Tatiana 
Kazankina (U.R.S.S.). Printre cei
lalți protagoniști al concursului, 
candidați la o medalie olimpică, 
se numără alțl numeroși record
mani mondiali șl europeni ea

KaUanul Pietre Mennea (100 ti 
300 tn), englezul Sebastian Coe 
(ta proba de samlfond), francezul 
Thierry Vlgnemn (săritura cu 
prăjina), sovietica Ludmila Kon
dratieva (106 ti too m) șl Bena 
ShipSuiek (RX>. Germană), ta *-  
runcarea greutății. Sar*  Simeonl 
(Radia) la săritura în înălțime.

LUCRĂRILE ACADEMIEI OLIMPICE INTERNATIONALE
ATENA, 29 (Agerpres). — în 

cadrul lucrărilor celei de-a 
20-a sesiuni a Academiei O- 
limpice Internaționale (A.O.I.), 
la Olympia, președintele A.O.L 
profesorul N. Nissiotis a adus 
un omagiu fondatorului Olim
piadelor moderne. Pierre de 
Coubertin, cel care a făcut să 
renască Jocurile Olimpice, 
transformindu-le lntr-un e- 
veniment de răsunet mondial.

promovînd principiile frumu
seții. adevărului și Înfrăți
rii tineretului prin sport

Vicepreședintele A.O.I., Clean- 
tls Paleologus a prezentat co
municarea „Olimpia, de la mit 
la istorie*,  iar prof. U. Stolia- 
rou (U.R.S.S.) a vorbit despre 
organizarea celei de-a XXII-a 
ediții a J.O. de vară de la 
Moscova.

BASCHETBAUSTH IUGOSLAVI 
DUPĂ AURUL „MONDIALELOR"

ȘI „EUROPENELORu

LOTUL SOVIETIC 
DE NATATIE

In urma rezultatelor Înregistra
te la campionatele unionale de 
natațle, a fost alcătuit lotul 
U.R.S.S. pentru concursul olim
pic de înot. Din lot fac parte 
23 de Înotători șl 15 Înotătoare. 
Printre aceștia se află cunoscuțll 
recordmani Serghel Kopliakov 
(100 m șl 200 m liber), VLadlmk 
Salnikov (400 m și 1500 m li
ber), Viktor Kuznețov (166 m șl 
200 m spate), Serghel Fesenko 
(400 m mixt) — la masculin ti 
Olga Klevakina (la stilul liber). 
Lina Kaclușlte $1 Iulia Bogdano
va (la stilul bras), Larisa Bort- 
eiakova și Elena Kruglova 0» 
stilul spate) — la feminin.

HALTEROFILI BELGIENI
CAPE AB ÎNDEPLINIT

BAREMUL OLIMPIC
Recent, la Bruxelles, a «rut 

loc un concurs de selecție, ta 
urma căruia trei halterofili «a 
îndeplinit baremul fixat de Oo- 
«nitetul olimpic belgian, fiind in
cluși In lotul olimpic. Este vorba 
de Joseph Shiapparo (categ. 
93 kg), Serge van Cotton (categ. 
82,509 kg) șl Hugo de Grauwe 
(categ. IM kg). Care au stabilit 
noi recorduri naționale la totalul 
celor două stiluri, cu 295 kg. 
307,506 kg șl, respectiv. 320 kg.

» ••
Două medalii de aur (ta 1576 — 

la Ljubljana ti ta 1976 — la Ma
nilla) șl trd de argint (1S63 — 
ta Rio de Janeiro. 1967 — Monte
video șl 1974 — San Juan. Porto 
Rloo) cucerite la campionatele 
mondiale, de două ori pe locul 
secund la Jocurile Olimpice (1966 
șl 1976), trei titluri (șl de alte 
patru ori elștigătoare a medalii
lor de argint) la campionatele 
europene, iată „cartea de vizită*  
a redutabilei re prezervative 
masculine de baschet a iugosla

viei, apreciată, prin prisma pal
maresului amintit, dar șl dato
rită altor performanțe de răsu
net ale echipei naționale șl ale 
formațiilor de club, drept una 
dintre favoritele turneului olim
pic. Baschetbaliștii iugoslavi vor 
pleca la Moscova, doritori să-și 
completeze panoplia cu singurei, 
mertăm de aur care le mal lip
sesc. cel*  ale Jocurilor Olimpica, 
la care au candidat. ta mod 
direct, la Ciudad de Mexico ti la 
Montreal, unde au ajun, ta fi
nale.

Pentru a-șl atinge țelul (perso
nal, al jucătorilor ti al nume
roșilor Iubitori al baschetului dm 
Iugoslavia), antrenorul Ranko 
Zeravița a format un lot alcă
tuit aproape în exclusivitate din 
jucători căliți în ..focul*  celor 
mal importante competiții inter
naționale, printre care ultimele 
ediții ale Jocurilor Olimpice șl 
campionatelor mondiale (Kresl- 
mlr Closici, Drezan Dalipagid, 
Mina Delibaalcl, Zelko Jerkov, 
Dragan Kițanovicl, Zoran Slav- 
nld, Andro Knego șl Bajko Jl- 
Jld) sau „doar*  ultimul campio
nat al lumii cucerite de Iugosla
via (Ratko Badovanovlci, Bran- 
ko Skroce șl Duje Kntulo viei). 
Debutanțl la o competiție de ase
menea amploare sint Pestei, Nl- 
kolld șt Nakld, tineri cu care 
se întrevede viitoarea selecțio
nată iugoslavă. Deci, nu se poa-

(In 
fi- 
cu

Inscrte Clasici 
tricou negru) in 
nata C.E. 1973, 
Spania, ta Barcelo-
nA. St mat vede 
Slavnld (cu nr. 10); 
ambU jucători fac 
parte din actuala 
selecționată olimpică 

iugoslavă
Foto :

Dragoș NEAGU

schimbări esențiale, 
cea produsă în rin- 

Ranko zere-
te vorbi de 
în alara de 
duL.. antrenorilor, . _
vița lulndu-l locul lui Aleksandr 
Nikolid, cel care a condus spre 
victorie echipa iugoslaviei, ac
tuala campioană a lumii.

De cltăva vreme, lotul ,.pla- 
vllor*  (denumire sub care stat 
cunoscuțl șl Încurajați Interna
ționalii iugoslavi) se află la Ti
tograd, unde participă la un sta
giu de pregătire șl susțin me- 
clurl-test. Un astfel de joc s-a 
desfășurat în compania echipei 
Bosnia Sarajevo șl s-a încheiat 
eu victoria scontată a „ollmplri- 
lor*  : 102—87. Coșgeterll naționa
lei au fost J1j:d (în 1972, acest

sportiv făcea parte din selecțio
nata de juniori a Iugoslaviei, 
învinsă de echipa României 1*  

Balcaniada de la Ploiești...) autor 
a 19 p, Dalipagid 18 p, Dellba- 
sld 16 p. Jerkov 14 p șl Slavnld 
13 p. Pină la plecarea la Mos
cova, baschetbaliștii Iugoslavi 
vor continua să s« antreneze ti 
vor susține alte șt alta partide 
de verificare. în scopul ca încă 
din grupa B preliminară (alături 
de selecționat eîe Porto Rlco, Spa
niei șl Senegalului) să manifeste 
forma sportivă capabilă să li 
ducă spre atingerea mifit rtvnl- 
tulul țel. titlul olimpic.

Dumitru STĂNCUIESCU

TELEX
CICLISM • După trei etape,’ 1 

In Turui R. D. Germane conducă 
Falk Boden (R. D. Germană), 
urmat de coechipierii săi Peter- 
mann — la 1:02 și Barth la 135. 
Etapa a 3-a a evenlt Iul Boden. 
Înregistrat pe '.76 km cu 5h 25;JS. 
• Etapa a 10-a a Turului Elve
ției (Mcrvdrislo — Claris. 265 km), 
a fost cîștlgată de rutierul italian 
Mario Boccia, In Th 43:46. In cla
samentul general, pe primul loc 
a trecut Mario Beccia, urmat d« 
elvețianul Joseph Fuchs — la 
2:12 șl olandezul Joop Zoetemelk 
— la 3:15.

FOTBAL • Echipa Iugoslavă 
Zeleznlclar Sarajevo și-a începu» 
turneul în Tunisia, juclnd cu se
lecționata țării gazdă, ta. fața 
căreia a pierdut eu 1—2 (1—U.

HANDBAL • In ziua a doua 
a competiției internaționale femi
nine de la Szeged (Ungaria), se
lecționata României a întilnk 
formația Austriei, pe care a în
vins-o cu scorul de 20—12 (10—7), 
Alte rezultate : Bulgaria — Ce
hoslovacia 1T—13 (10—7) ; Unga
ria — Polonia 22—15 (U—71.

MOTO • Desfășurat la valke»-: 
swaard, „Marele Premiu" al O- 
landei la motocros — clasa 506 
cmc, a revenit belgianului Ardră 
Vromans („Yamaha"). tn CM. 
continuă să conducă Andră M3t- 
herbe (Belgia) — 157 p, urmat de 
Brad Lackey (S.U.A.) — 140 n.

ȘAH 9 Turneul de la Smede- 
revska PalarJca (Iugoslavia) s-a 
încheiat cu victoria marelui 
maestru englez Michael Stean, cu 
10 puncte din 13 posibile. Pe lo 
curile urmă boare s-au clasat C^ 
balo (Iugoslavia) șl Jansa (Cetaf- 
slovacia) — cu cite 9 p, Svel*.  * 
kov (U.R.S.S.) — 8’fc p. Victor
Ciocâltea (România) a ocupat lo^ 
cui 11, cu 5'fe p. • Cea de-a 7-a 
partidă a meciului dintre Mart» 
Lltinskaia (U.R.S.S.) șl Tatiana 
Lemaciko (Bulgaria), care se aeo- 
fășoară la Odesa In cadrul tuz- 
neulul pretendentelor la titlul 
mondial feminin, s-a Întrerup» 
la mutarea a 47-a. Scorul este 
favorabil cu 3'/j—S'h p, Martel 
Lltinskaia.

TENIS • In turneul femlnta 
de la Eastbourne (Anglia), sfer
turi de finală : Tracy Austizr — 
Hana Mandllkova 1—6, 6—3, 6—3ț 
Greer Stevens — Betty Stove 
6—3, 6—3 ; Wendy Turnbull — 
Dianne Fromholtz 3—4. 7—6. 7—5: 
Penauts Louie — Diane Des for 
6—4, 4—6, 6—4 9 La Viena, jucă
torul cehoslovac Tomas Smld 1-a 
învins cu 6—6, 6—1 pe compatrio
tul său Jlri Hrebee, iar france
zul Ci'.. Vasselln a dispus eu 6—6. 
6—3 de spaniolul G. Urpf. Alta 
rezultate : Bertolucd — Oc’-eppo 
6—4. 4—4, 7—6 ; Luna — Stetg’er 
6—3, 7—6 9 La Surbiton : Lewis
— Ramirez 6—4, 6—2 ; Felgl —
Drewett 6—7, 6—4, 6—4 : Maver
— Scarion T—6. 6—1 ; Gottfried
— Pfister 6—1. 7—6.

VOLE3 9 în turneul internat-o- 
ral masculin de la CXsztyn TPo- 
lonîa), selecționata U.R.S.S a ît>- 
vtas eu scorul de 3—6 (6. 6 R 
echipa Italiei. Iar reprezentativa 
Poloniei a dispus cu 3—6 (11. 14. 
11) de cea a Cubei. Echipa Ce- 
hoslovaclei a cîstieat. tot cu 3—6 
(2, 14, 8) în fața Bulgariei.

>

Campionatul european de fotbal

DUM/TRU POPoAit

0 FORMULĂ DE CONCURS INEDITĂI
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MAI ATRACTIVA DECIT CEA CLASICĂ
Recent s-au desfășurat, în orașul Ronneby, campionatele in

ternaționale de sărituri ta apă ale Suediei, la care au parti
cipat sportivi invitau dta U țări ■ Anglia, Austria, Canada, 
Danemarca, R. D. Germană, Italia. Mexic, Norvegia, România, 
Spania și. bineînțeles, dta țara gazdă. întrecerile, ta trambu
lină, găzduite de un modera banta amenajat ta aer liber, au 
fost inedite prin formula lor <ta desfășurare, atractivă, stimu
lativă. Despre acest concurs, eara pentru reprezentantele țării 
noastre — RUXANDRA HOCIOTA și FELICIA CtRSTEA — ra 
—-----“ participaseȘt an constituit ua util test al

în vederea Jocurilor Olimpice, ne-a re- 
DUMITRU.................. ................

i
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șl pentru mulți alțl 
pregătirilor efectuate 
latat amănunte prof, 
olimpic :

„Organizatorii au 
pentru prima dată ,______
eliminatorie a cupelor^ incc- 
pind cu lS-imi ți pină ta fi
nale, ceea ce a produs o pu
ternică emulație in rlndurita 
coneurenților ți a sporit inte
resul publicului, acesta din 
urmă puțind urmări, pa ta
bele electronice, situația dis
putelor pe perechi după fie
care salt. In aceste condtțU, 
plasarea pe tablou era foarte 
importantă, ea puțind avan
taja sau dezavantaja pe unele 
sportive. Ruxandra Hodotă, 
mai puțin cunoscută in lumea 
internațională a săriturilor, • 
avut neșansa de a concura tn 
S-lmi (după ce tn 16-imi o 
eliminase pe suedeza Christa 
Lllindbcrg) alături de Martina 
JSschke (R. D. Germana), 
una dintre cele mai bune să
ritoare de la trambulină din 
lume. După o dispută strinsă, 
Jăschke a acumulat 42» p, 
iar Hoclotă 410 p, fiind eltmi- 
nati. Punctajul el nu a mai 
fost întrecut decit de alte trei

lotului

ȘI ACUM, FINALELE!

eoncwrenu, ajunse In semifi
nale ți finală, incit Intr-an 
etaeament neoficial Ruxandra 
Hodotă ocupă locui 5, Intr-o 
companie foarte valoroasă (a 
cițtCpat Martina “ ‘‘ 
Cealaltă săritoare 
Felida Clrstea, a 
după «n singur antrenament 
la Ronneby și a fost eliminată 
din primul tur da canadianca 
Silvia Bernier. La băieți, a 
ctțtigat Giorgio Cagnotto, tn 
finala eu mexicanul Cark» 
Glron. Revenind ta . formula 
eompetițională inaugurată eu 
prilejul „internaționalelor*  
Suediei, apreciez cd ea sti
mulează tn primul rind inte
resul spectatorilor ; in ceea ee 
H privețte pe sportivi, aces
tora le impune o mare con
centrare nervoasă, a cărei 
durată ee poate prelungi pe 
parcursul repetării da patru 
ort a celor 16 salturi (tn 
decurs de două zile), ața 
cum au făcut semifinaUțtH ți 
eemifinaltstele competiției de 
la Ronneby*.

Jăschke). 
romăncă, 
concurat

I

I

NEAPOLE, 20 (prin telefon) A- 
șadar, simbătă seară sl duminică 
seară, la Neapole șl, respectiv. 
Roma, au loc ultimele secvențe 
ale campionatului european ediția 
1980. „Finala mică*  va aduce fa
ță in fată două dintre dețină
toarele trofeului continental : Ita
lia (1968) șl Cehoslovacia (1976). 
In perspectivă, o întUnlre des
chisă, în care gazdele vor căuta, 
fără îndoială, să adune tot ce se 
poate din cioburile unui via de 
aur neîmplinit, pentru a încheia, 
totuși, competiția onorabil, în- 
cercînd să se mulțumească pină 
la urmă și cu... bronzul. In a- 
ceastă idee, problema principală 
care a preocupat conducerea 
tehnică a formației italiene, după 
partida de miercuri, cu Belgia, 
a fost restabilirea echilibrului 
moral al lotului în ansamblu și 
redobîndlrea încrederii în forțele 
proprii. Antrenorul Enzo Bearzot 
contează In continuare pe sigu
ranța apărării, singura care • 
evitat ptnă acum golul, dar are. 
în schimb, destule motive de în
grijorare în ceea ce privește a- 
tacul, care încă nu șl-a găsit ca
dența, dovedlndu-se neinspirat și 
ineficace. Pe de altă parte, ita
lienii nu-și ascund nid o anu
mită teamă pe care le-o inspiră 
stilul de joc al echipei cehoslo
vace, oarecum asemănător, ce 
tempou șl dinamică, cu acei al 
belgienilor. Opinia generală este 
că reprezentanții „squadrel azzu- 
rra*  au învățat, totuși, ceea ce 
trebuia din meciul cu „diavolii 
roșii*  și că de astă dată nu vor 
mal cădea in cursa adversarului. 
Rămlne, desigur,- de văzut care 
va fi șl... părerea, în teren, a 
reprezentativei Cehoslovaciei — o 
formație robustă, tenace, cu o 
comportare constant bună de-a 
lungul întregii competiții. Antre
norul acesteia, J. Venglos, ca de
altfel și componențli echipei sale 
n-au uitat deloc că. pînă una al
ta, mal bine zis pină duminică 
seară, încă mal sint campioni al 
Europei, Formațiile probabile ale 
partidei programate simbătă 
seara pe stadionul din Nea
pole la ora 20,30 (21.30 ora 
Bucureștlulul) : italia : Zoff — 
Gentile, Scirea, Collevati, Orlall 
— Benetti, Tardelll, Antognonl 
(G. Baresi) — Causio, Bettega, 
Graziani ; CEHOSLOVACIA : Ne- 
tollcka — Barmos, Ondrus, Jurke-

Pfaff, portarul echipei Belgiei, marea revelație a Campionatului eu~ 
pean, prinde cu siguranță o minge, urmărit de Bettega, Gerets ți 
Benquin. Secvență din partida care i-a calificat pe belgieni pentru 
finală, cea cu echipa Italiei Telefoto: A. P. — AGERPRES

mlk, GSgh — Panenka, Slamba- 
chr, ălasny — Vizek, Vojacek, 
Neboda.

Finala mare are ca protagoniste 
reprezentantele B. F. Germania 
șl Belgiei. Prima este deținătoa
re de două ori a titlului mondial 
(1954 și 1974) șl o dată a titlului 
european obținut tn 1971 în._ 
Belgla. Cea de-a doua apare pen
tru prima oară intr-o finală in- 
ter-țărl la o competiție de am
ploare. Echipa R. F. Germania 
reprezintă o forță fotbalistică de 
prim rang șl a dovedit, și cu o- 
cazta acestei ediții a campionatu
lui european, că dispune de un 
potențial colectiv superior, ca
pabil să netezească drumul spre 
mari victorii internaționale. în 
meciul de duminică seară, fotba
liștii vest-germani pornesc ca fa- 
vorîțl, dar antrenorul Derwall 
este, cum însuși declară, cu pi
cioarele pe pămînt și nu se a- 
vlntă in pronosticuri spectacu
loase.

Ce spune șl ce speră la rîndul 
său echipa Belgiei 7 Departe de 
a socoti calificarea tn finală un 
scop împlinit, antrenorul Thy» șl 
elevii săi țintesc acum șl titlul.

iar dacă ne gîndlm bine, reme- 
morind evoluțiile bune din me
ciurile cu Anglia. Spania și Italia 
ale fotbaliștilor belgieni, dacă ți
nem seama de marea dexteritate 
cu care aceștia au manevrat pe 
plan tactic, ca șl de dlrzenla cu 
care și-au apărat șansele tn ori
ce Împrejurare, n-ar fi chiar ex
clus ca belgienii să înregistreze 
cea mal mare performanță din 
Istoria fotbalului lor...

Finala mare, încredințată pen
tru prima oară unul arbitru ro
man, N. Hainea, ajutat la linie 
de O. Anderco și V. Tătar, este 
programată duminică la ora 20.36 
(21.39 ora Bucureștlulul) pe sta
dionul olimpic din Roma și va 
aduce față în față următoarele 
formații probabile : B.F.G. :
Schumacher — Briegel, Cullmann, 
K. H. Foerster, Dieta — B. Foers
ter, Bummenlgge, H. Mdller — 
Allots, Stielike, Kaltz ; BELGIA I 

Pfaff — Gerets, Meeuws, MUle- 
eamps, Benquin — Van der Ey- 
cken. Coals, Van Moer — Mom- 
mens, Van der Elst, Ceulemans.

Mihai 1ONESCU

«•9ociio w aamtaHftfOlto • eod Ml» •ocvrtfti, ftr V Cmw tt, ol. P.f.VX 1, tei. H 55 5t MCțio eoretp. 11 91 091 tntmfften 03 » t«1«i 10 350 mos». Tlponil L F, winiortnoho*
rtfftinâial*  i abonamenu peto IJEXJM « departamentul eipori Import presâ, P.O. 8aa 130-133, «tai 11 220. Bucurefti. rtr. U Oecembrle at. 0» B. t, 10349


