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Cînd spunem gimnastică, 
spunem în primul rind Nadie 
Comăneci, Teodora Ungurea- 
nu, Onești, Deva, Belg și Marta 
Karoly, spunem Dan Grecu. 
Dar, gimnastica înseamnă la 
noi mult mai mult. Ultimii ani. 
cu deosebire, ne oferă tabloul 

, unei largi răspindiri a gUn- 
țto nasticii pe întreg cuprinsul pa- 

triei și astăzi nu mai surprin
de pe nimeni dacă in cel mal 
îndepărtat colț al țării exerci
țiile la paralele sau soi, la 
bară fixă, sau bimă se bucură 
de o mare popularitate, 
practicate cu regularitate 
un mare număr de tinere 
tineri. Cei 15 ani care 
trecut de la Congresul aț 
lea al P.C.R. au însemnat șl 
pentru 
cei mai

Poate 
document al puternicei răspin- 
diri a gimnasticii pe întreg 
cuprinsul patriei ne-a fcat o- 
ferit, zilele trecute, de finala 
pe țară a campionatelor na
ționale de gimnastică ale șco
lilor generale, desfășurată te 
Piatra Neamț, cu participarea 
a zeci și zeci de viitori per
formeri din numeroase jodL

slot 
de 

a» 
au 

IX-

gimnastică anii noștri 
fertili.
că cel mai elocvent

*

Dan Georgescu (înscriind) 
a fost ieri unul din coț- 
geterii echipei Dinamo

Foto : Vasile BAGEAC

Sala de sport .Ceahlăul* ia 
frumosul oraș moldovean a 
fost, timp de două zile, mar
tora unor evoluții de bun ni
vel tehnic, a unor dispute in
teresante ta care nu de puține 
ori am întrezărit și viitoare 
dueluri sportive pentru tithi- 
rî'.e de campioni ai țării. Pan- 
tru a st-muta dezvoltarea gim7 
nasticii ’-a cit mai multe școi- 
și avind In vedere că nu pre
tutindeni stat intrunitț cccdl- 
țiile materiale pentru practi
carea tuturor probelor aa fost 
ștab, li te evoluții doar la sări
turi șt sol (pentru băieți) p 
sol pentru fete, un accent de
osebit punindu-se, de aseme
nea. pe probele de ansambluri.

(Continuări bi 2—3)

BASCHETBALIȘIII DE IA DINAMO 
AU CUCERIT „CUPA ROMAMEI“

R_D.

POUTBUVKÂ IAȘI «-* reunit 
ta ziua de St iunie pentru ețeo- 
toarta vizitei medicale. Pregătf- 
rils a« început ta Iași, in ziua 
de U iunie. urmtnd ca, Intre S» 
sanie fi U Iulie, lotul si eț'O- 
reeze antrenamentele la Tg. 
Neamț. La U ivita începe seria 
de meciuri de verificare, eonti- 
nunti prin participarea la un 
turneu internațional (lăți. data 
da începere, 3f iulie).

90
(2$—rr tu- 

viziteî
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ta primele două zile 
nle) ala pregătirilor 
dicala ți antrenamentelor de aco
modare, da readaptare la efort. 
Pini la i iulie instruirea va con
tinua tn localitate, după care 
lotul „șepcilor roții- se pa de
plasa la Brațov. unde va urma 
un riagta de pregătire centrau- 
zati. După aceea echipa revină 
tn localitate. susține citeva focuri 
de verificare, iar la 11 
ptaaod intr-un turneu de 
focuri tn R.D Germană, la 
tafta etfetcUui Cori Zeiss 
Pta4 la reluarea activității 
petiționsle oficiale. antrenorii 
Gheorgha Staicu ri Dan Anca au 
tn proiect alte citeva focuri de 
sari Acar» eu caracter de omo
genizare a formației de bază.

turn 
trei 

invl~ 
Jen*. 
cum-

POLfffflNICA TTWTȘO AXA «- 
fecteaxi jr-tma »dptdm<nd oztml- 
ftedrfl, depfastnd întreg lotnl ta

(Continuare în pag. 2—3)

întrecerile de baschet mascu
lin pentru .Cupa României* 
«-au încheiat cu victoria for
mației Dtaama București (an
trenor Dan Niroleseu), neînvin
să ta turneul final desfășurat 
in sala Floreasca. pentru a pa
tra oară câștigătoare a trofeului 
(a mai realizat performanta ta 
anii 1967, 1968 și 1969). Dinamo 
a totalizat 6 p și este urmată 
in clasament de : X Șleau 
(antrenori M. Nedef și AL Fe
dor) 5 p. 3. Universitatea CtaJ- 
Napoca (antrenor V. Geleria ; 
la turneul final echipa a foot 
condusă de antrenorul M. Mar
tin) 4 p. 4. Farul Constanța 
(antrenor AL Botos) 3 p.

tn întilnirea decisivă pentru 
cucerirea trofeului. Dinamo *1 
Steaua au oferit o primă re
priză agreabilă prin ritmul de 
joc practicat și prin evoluția 
echilibrată a scorului. Din min. 
17 (scor 34—34). însă, dinamo- 
-vtștii s-au impus printr-o serie 
de intercepții urmate de con
traatacuri. iar in repriza secun
dă s-au detașat încă din prime
le minute, obținlnd in final • 
victorie clară cu scorul de 
110—88 (49—41). în aceste con
diții. a fost de-a dreptul bizară 
atitudinea unor jucători care au 
reproșat deseori la deciziile ar
bitrilor (deși nu aveau motiv 
să o facă), iar unii dintre el 
an depășit chiar limitele bur.ei- 
cuviințe, motiv pentru care m

De azi, la Ștrandul tineretului

SĂRITORII IȘI DISPUTA TITLURILE 
DE CAMPIONI Al ȚĂRII

Primul concurs în aer liber 
al săritorilor în apă înseam
nă, anul acesta, și cea mai im
portantă competiție intexnă a 
sezonului : campionatele națio
nale de seniori, găzduite de 
Ștrandul tineretului din Capi
tală. Pe lingă faptul că va 
desemna campionii României 
pe anul în curs, concursul pri
lejuiește și o utilă verificare a 
sportivilor care se pregătesc 
pentru a lua parte la marile

competiții estivale : Ruxandra 
Hociotă, Felicia Cirstea, Ale
xandru Bagiu La Jocurile O- 
limpice ; Isabela Bercaru, Lui
za Nicolescu, Cristina Timar, 
Cornel Pop și Valentin Urse 
la campionatele europene de 
juniori.

Programul prevede ca astăzi 
(de la ora 10 și de la ora 16) 
să se dispute salturile de la 
trambulina de 1 m.

și fota «ancțiretați cu greșeli 
tehnic» (Brăboveaaa (1 Ftata- 
rașk

Au înscria : Coraioa îl. Geoc- 
geeeu U, Ugtai 12. Flutura* 12. 
Brahaveaau U, Chivulesca U. 
Marinache U, Popa «, David S. 
Antochl 4 pentru Dinamo (din 
lotul folosit ta Divizia A mi au 
fost utilizați : Niculescu. Mihu- 
ță — compocer.ți ai lotului re
prezentativ, Novac — retras 
din activitatea ccmpetițiocală, 
Ivascenco — bolnav), respectiv 
V. lea 2S, Zdrenghea 16, Cîm- 
peana 15. Brăaișteana 13, Neto- 
litzchl U. Dora Rădolrota 5 
(debutant ta Steaua; 2.03 m. 
născut ta anul 1961. a învățat 
să joace baschet la C-S-Ș. Ora
dea rob tadromarea antrenoru
lui Eanil Ambruș), Tarăa 3 (tn 
au fost utilizați : Oczelak, Cer- 
nat, Ermurache. Câpușan, Scar- 
lat — companenp ai locului re
prezentativ. Opșitaru și Pîrșu
— bolnavi). Competent si auto
ritar arbitrajul lui G. Chirajea 
și C. Negalescs.

în meciul pentru locorGe 3—4 
cu FaruL echipa Universității 
din Ctaj-Napoca a avut o evo
luție remarcabilă (ca și te seara 
precedentă dnd. ta partida eu 
Steaua, a condus majoritatea 
timpului, dar a fost egalată și 
a pierdut In urma until coș în
scris ta ultima secundă de 
Neiolitxehi), prestînd un joc in
cisiv. eficient in atac, destul de 
agresiv tn apărare ; jucătorii ti
neri și-au aduș (alături de 
titulara vechi ai formației) o 
contribuție însemnată la obține
rea succesului în fața unor 
adversari care doar 5 minute 
din repriza secundă s-au stră
duit să-și valorifice maturitatea 
competițională și coeziunea 
care-i caracterizează.

Scor final : 103—85 (52—40)
pentru „U”. Au înscris: Barna 24, 
Rotaru 24, Roman 23, Herbert 16, 
Crăciun 10, Bretz 4, Dăian 2, res
pectiv Băiceanu 25, Spînu 23, 
Mănăilă 13, Pasca 12, Radu 8, 
Martinaș 4. Foarte bun arbitra
jul prestat de I. Antonescu și 
N. Constantinescu.

Alte rezultate : Dinamo — 
Farul 104—91 (50—40), Steaua
— „U“ 85—83 (40—51).

Dumitru STANCULE5CU

Ionel Budușan (stingă) fi-a surprins adversarul cu o directă da 
stingă Foto : Dragoș NEAGU

COMPONENT» LOTULUI OLIMPIC
DE BOX, IN MIJLOCUL MUNCITORILOR

DE LA „SEMĂNĂTOAREA"
• Un reușit cntrenament cu public • Antrenorul Ion Popa, 

mulțumit de evoluția elevilor tăi

noștri fruntași Ișl 
continuă pregătirile ta vederea 
participării la turneul olimpic 
de la Moscova. ScăpaU de e- 
motule merensa perioadei de 
selecție, cei 11 titulari se an
trenează ca rtrgtnnță. tatr-e 
atmosferă de calm și încredere 
ta forțele proprii, ta posibili
tățile lor de a se număra prin
tre medaliații celei de a XXII-a 
ediții a Jocurilor Olimpice.

Zilele trecute, i-am intfinit 
la un antrenament public efec
tuat în sala clubului întreprin
derii de mașini agricole „Semă
nătoarea* din Capitală. Răs- 
punzind invitației lansată de 
Marin Mecu, președintele aso
ciației sportive a acestei mari 
întreprinderi bucureștene, Du
mitru Șchiopu, Daniel Radu, 
Dumitru Cipere. Titi Cercel, 
Florian Livadaru, Slmion Cu- 
țov, Ionel Budușan, Mareei 
Sirba, Valentin Silaghi, Geor- 
gică Donici, Teodor Pîrjol și 
antrenorii lor au petrecut cî- 
teva ore în mijlocul muncitori
lor de la „Semănătoarea".

După încheierea programului 
de lucru, cîteva sute de tineri 
și vtrstnicl au luat loc în sala 
clubului pentru a-1 urmări ,Ja 
mănuși" pe cei care vor repre-

renta culorile României 1a ma
rea întrecere de la Moscova. 
Pe rînd, cei 11 selecționați au 
urcat în ring, luptind cu adver
sari de la A.S. Semănătoarea» 
dar și din alte secții bucu
reștene (Rapid. Metalul, Voința» 
Mecanică fină). Chiar dacă nu 
toți partenerii loc de întrecere 
au fost capabili să le dea • 
replică pe măsura valorii „o- 
limpicilor", între boxerii bucu
reștii am întîlnit și sportivi 
binecunoscuți, ca Gh. Brumă» 
D. Petropavlovschi, Și. -Ștefan» 
care i-au solicitat destul de se
rios pe valoroșii lor adversari. 
Aceasta, cu aiît mai mult cu 
cit, în unele cazuri (Silaghi» 
Donici etc.), partenerii compo- 
nenților 
schimbau

Elevii
Ion Popa____ ...____ _ ____
manifestînd poftă de luptă și 
precizie în acțiunile de atac M 
apărare. O impresie foarte buna 
au lăsat Ionel Budușan (cu 
M. Dobrescu — Metalul), Sl
mion Cuțov (cu P. Neacșu — 
Metalul), Valentin Silaghi (cu

Mihai TRANCA

echipei olimpice se 
după fiecare repriză, 
antrenorului emerit 
s-au „mișcat* bine,

(Continuări In pag, l-D
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'u olimpici
ATLETISMUL-ASUZI, SPORT Dl PERFORMANTA

Promisiunile antrenorului Mihai Morozov

CORNEUU IOAN - pistol viteză
• Buna comportare la Olimpiadă, o datorie de onoare I
• Cine cedează psihic să nu se mai gindească la podium... 
9 Performanța absolută ? Cifra cea mai mare din concursul

olimpic I

„Întreaga pregătire pe 
care am efectuat-o in ulti
mul an a avut in vedere, 
exclusiv,’ buna mea compor
tare la Jocurile Olimpice 
de la Moscova. Și nici nu 
se putea altfel. Pentry că, 
personal, consider că am 
rămas dator incă de la 
Montreal, cind n-am reușit 
decit locul 5. Pentru că sint 
convins că nici un mare - 
sportiv, așa cum vreau și 
eu să ajung, nu poate fi 
considerat ca atare decit 
dacă se poate mindri că 
este posesor al unei medalii 
olimpice. Pentru că, in fi
ne, știu că întrecerea de la 
poligonul Mitisci va fi, pro
babil, cea mai grea la care 
am participat pînă acum în 
viafa mea de performer in 
tir. Specialiștii din Uniunea 
Sovietică și cei din R. D. 
Germană, precum și cole
gul și prietenul meu Marin 
Stan sint adversari deosebit 
de valoroși, 
toții, să urce 
înaltă treaptă 
care nu poate 
decit o singură persoană... 
Așa că lupta se va da nu 
numai pe pian tehnic, do
meniu in care toți am atins 
un standard ridicat, ci, mai 
cu seamă, in cel al rezisten
ței psihice la condi
țiile dure ale întrecerii.

Cine cedează 
gindească la

Deși poate 
faptul, eu nu 
cu vederea că sint 
dintre cei... 
din lume 
șit, intr-un concurs oficial, 
performanta 
pistolul viteză, 
600 posibile. Vreau să spun 
că acest maximum, reușit 
in 1976, mi-a făcut... multe 
probleme ! Mi-am spus u- 
neori că s-ar putea să fi 
fost o intimplare. Și, așa 
stind lucrurile, alerg de 4 
ani ca să repet o perfor
mantă pentru care am mun
cit din 1969, de cind am în
ceput tirul de șserformanti- 
Sigur, nu e cazul să afirm

să nu se mai 
podium ! 
unii au
pot să

uitgt 
trec 

unul 
2 performeri 

care au reu-

absolută in
600 p din

că se va intimpla acest 
lucru la Olimpiadă. Vreau 
să spun, insă, că o cifră cit 
mai mare, creau să 
cea mai mare din 
concurs esențial, ca echiva
la atunci cu maximumul 
absolut. Cel puțin pentru 
moment—-.

mai spun 
acest

Focșor*. țwdeh.4 V-xncea. HoF-

în lumea sportului 
formanță, Tulcea este 
tă mai mult datorită 
lor și caiaciștilor, care au ob
ținut 
succese 
petițiile 
pean, mondial 
în ultimii ani.

de-a lungul 
remarcabile 

de

de per- 
cunoscu- 
canoiști-

capabili, cu 
pe cea mai 
a podiumului, 
găzdui insă

%

I
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ÎNTRECERI DE GIMNASTICĂ ÎN CADRUL
(Urmare din pag. 1)

raționat pe învingători, dar a 
apreciat, în egală măsură, 
eforturile tuturor partkTpanti- 
lor de a evolua cit maj bine, 
de a-?i valorifica cit mal de
plin calitățile. A fost 
greu ca brigada de 
să facă o departajare

foarte 
*rbrtre 

intre

ROMANIA-R.P. CHINEZA
3-0, LA VOLEI [m]
în Sala sporturilor din Ora

dea, în prezența a peste 1000 
de spectatori, s-a disputat du
minică meciul internațional a- 
mical de volei dintre selecțio
natele României și R. P. Chi
neze. Voleibaliștii români au 
obținut victoria cu scorul de 
3—0 (15—11, 15—8, 15—13).

întîlnirea a prilejuit o bună 
verificare a celor două echipe 
Înaintea turneului dotat cu 
„Thofeul Felix”, care se va des
fășura între 25 și 29 iunie la 
Oradea și Zalău, cu participa
rea formațiilor Bulgariei, Cu
bei, R. P. Chineze, Iugoslaviei, 
Poloniei, Ungariei, U.R.S.S. și 
României.

cete patru favorite de la sol. 
Daniela Silvaș, cea care sim- 
bătă seară demonstra cu atita 
succes In Sala polivalentă din 
Deva, inrintind publicul. a 
fost notată cu 9.20. Cu același 
calificativ au încheiat execuția 
lor și Geanina Bărbuță (Șc. 
gen. nr. 11 Galați), MircU P»- 
pescu (Șc. gen. nr. 5 Buzău) 
și Liliana Crișmaru (Șc. gen. 
nr. 30 Bacău). Din-această sim
plă înșiruire se vede că gim
nastică de ridicată valoare 
tehnică se face atit la Deva 
și Bacău, cit și la Galați ți 
Buzău. La băieți, departajares 
s-a făcut parcă cu mai multă 
claritate, brașovenii Cind cei 
care s-au situat in frunte. 
Danie] Țarcă și Cristian Bre
zeanu, ambii elevi ai Școlii 
generale nr. 10, au obținut no
tele cele mai ridicate : 9JM 
respectiv 9,05.

în ce privește cuprinderea 
geografică, n-a surprins pe 
nimeni prezența in competiție 
a unor reprezentanți din cert-

tre ca Pitești, București. Bra
șov, Timișoara, Cimpia Târzii, 
dar a constituit o mare ți plă
cută surpriză participarea la 
finală e unor sportivi din lo
calități mai mirt, complet ne
cunoscute încă pe planul dez
voltării gimnasticii. Ne gindim 
la orașele Darabani (județul 
Botoșani) ți Macin (județul 
Tulcea), precum ți }a comuna 
CIA. Rosetti (județul Ialomița), 
fapt care nu face decit 
confirme afirmația pe care 
făceam mai sus cu privire 
continua 
tare a gi 
țurile patriei.

Să consemnăm, de asemenea, 
că această frumoasă finală, 
desfășurată in cadrul compe
tiției noastre naționale „Dn- 
eiada*. s-a bucurat de o exce
lentă organizare, asigurată de 
Inspectoratul școlar al județu
lui Neamț (inspector general 
județean Maria Ut*). Consiliul 
județean Neamț pentru edu
cație fizică și sport, cu spriji-

să 
o 

la 
și impetuoasa dezvol- 
mnastidi in toate col-

DISPUTE DIRZE

Arma- 
astăzi.
ÎS In 

C.C.A.

Clubul Steaua, împreună 
cu Crasa Centrală a 
tel, organizează 
începtnd de la ora 
sala de spectacole a
din bd. Gh. Gheorghiu-Dej, 
un simpozion „Olimpiada 
1930“. Vor participa 
ponențl al loturilor 
pice ale României, 
prezentată cu acest 
o retrospectivă 
românească. Prezintă 
tavlan Vlntllă.

com- 
ollm- 
fiind 

prilej
olimpică 

Oc-

Duminică dimineață, cicliștii 
viteziști s-au reintilnit pe pis
ta de beton a velodromului Di
namo din Capitală pentru a 
participa la cea de a UI-a e- 
tapă (ultima) a tradiționalei 
competiții dotată cu .Cupa 
București-.

Din nou am asistat la între
ceri viu disputate, parte din
tre ele soldindu-se cu rezultate 
mulțumitoare. Ne referim ja 
timpii 12,4 și 12,6 s realizați 
de juniorii C. Chilei și, res
pectiv, O. Celea șl Q. Țepori- 
că, 
ca 
A. 
ba
2 000 m.

tn proba de 300 m lansat, 
și de acel 2:42J obținut de 
Ganea (junior mic) tn pno- 
de urmărire individuală —

ULTIMA TRAGERE PRONOEXPRES
CU CÎȘTIGURI iN EXCURSII LA J.O.!

IN „CUPA BUCUREȘTI"
Amintindu-1 pe C. Ciulei, ne 

simțim datori să menționăm 
faptul că reprezentantul C.S.Ș. 
Steaua a cU-ga* proba de 200 
m lansat la categoria sa de 
virată (juniori mici), după 
care a cerut să participe la 
aceeași probă, alături de ju
niorii di categoria imediat 
superioară. I s-a acceptat ce
rerea. iar rezultatul a fost că 
C. Chilei a fost declarat din 
acu învingător, în mai puțin 
de o oră. Antrenorul Ion Va- 
s.le ne-a declarat că elevul 
său Ciutei are reale calități 
de vrtezist, este foarte ambi
țios îi că va C un excelent 
concurent in proba de 1 000 m.

La reuniunea de duminică 
au plăcut mult probele cu a- 
dițiun-e de puncte. De data a- 
eeasta, adițlunea de puncte s-a 
disputat la juniori mici și la 
Juniori mari, pe un număr re
dus de ture (10 și, respectiv, 
15), dar cu sprinturi la fiecare 
tur. A fost o dispută plăcută.

ir

După cum s-a mai anunțat, la tragerea obișnuită Pronoexpres 
din 25 iunie 1930 se pot obține. In aceleași ccnriiții ca la tra
gerea similară anterioară, ciștiguri suplimentare cocstind din 
excursii la apropiatele Jocuri Olimpice de la Moscova. Pentru 
atribuirea excursiilor se va efectua o extragere suplimentară 
de trei numere din 4â. la care participă numai biletele comple
tate cu o variantă simplă de 15 lei, achitată sută la sută ; 
aceste bilete au însă drept de ciștiguri și la primele două ex
trageri obișnuite. Excursiile se acordă variantelor simple în
tregi de 15 lei, care printre cele cinci numere Jucate le conțin 
șl pe cele trei ale extragerii suplimentare, Indiferent de ordi
nea ieșirii lor din urnă 1 (Dacă, din diferite motive, câștigăto
rul nu poate efectua excursia, aceasta poate fl transmisă altei 
persoane). Este ultima tragere obișnuită Pronoexpres la care 
se atribuie excursii la Jocurile Olimpice de la Moscova. Nu 
pierdeți' prilejul de a putea urmări și dv., la fața locului, des
fășurarea Olimpiadei de vară ediția 1930 1

anilor 
în com- 

euro- 
olimpic. 
un alt 

sport practicat la Tulcea a reu
șit să se afirme, deocamdată 
doar in întrecerile republica
ne : atletismul. Anul trecut, 
de pildă, atleții de la C.S.Ș. 
Tulcea au terminat învingători 
in 5 probe finale ale campio
natelor republicane, situînd ju
dețul lor pe un loc nesperat in 
întrecerea cu alte zone ale 
țării în care atletismul are o 
veche tradiție.

Dorind să facem cunoscute 
explicațiile acestor reușite 
ne-am deplasat la Tulcea, la 
locul de pregătire a atleților. 
Pe un timp nefavorabil (ploaie 
și frig), elevii antrenorilor 
Mihai Morozov (alergări) și 
Ion Popa (aruncări) se antre
nau la complexul sportiv Del
ta — o bază sportivă puțin 
proprie pregătirii atleților (pis
tă de alergare fără zgură, fără 
sector de aruncări). Și totuși, 
pasiunea antrenorului 
Morozov (activează de 8 ani la 
Tulcea) a făcui ca mai mulți 
tineri atleți tulceni să fie se
lecționați in loturile naționale 
de juniori, iar la C.S.S. să fie 
legitimați aproape 200 de prac
ticant! ai atletismului. Dintre 
ei. Dumitru Șapoval este dublu 
campion național la juniori 
mari : 5000 m (14:25,5) și 1500 
m (3:51,3). iar Ionel Turosu a 
cîștigat, in aceeași competiție, 
la Pitești, cursa de 2000 m 
obstacole (5:47,2), amîndoi fă- 
cînd parte din lotul național 
de tineret: Elena Fidatov (în

nivel 
sau 
însă.

Mihai

„DACIADEI"
nai celorlalți factori cu atri
buții.

Iată, In sfîrșit, cițeva rezul
tate tehnice : feminin — an
samblul nr. 1; Șc. gen. nr. 11 
Galați, Șc. gen._ nr. 7 
Șc. gen.
Mul nr. 
lăți, Șc. 
gen. nr. 
Daniela 
buță, M 
Crișmar
Șc. gen. nr. 1 Galați 63,75, Șc, 
gen. nr. 7 Deva 63,35, Șc. gen. 
nr. 5 Buzău 63,15 ; masculin : 
sărituri — Șc. gen. nr. 11 Pi
tești, Șc. gen. nr. 18 Timișoara, 
ansamblu — Șc. gen. nr. 11 
Șc. gen. nr. 1 Cîmpia Turzii ; 
2 București, Șc. gen. nr. 10 
Brașov ; sol individual — Da
niel Țarcă, Cristian ~ 
Cristian Pușcaș ; 
general : Șc. gen.
tești 87,80, Șc. gen.
pia Turzii 84,55, Șc. geri; nr. 10 
Brașov 84,40.

prezent legitimată la C.S.M. 
Delta) a cucerit titlul de cam
pioană (junioare I) la 3000 m 
(9:42,8), fiind inclusă în lotul 
pentru Balcaniadă. La campio
natul republican de cros, din 
1979, disputat la Sibiu, e- 
chipa de junioare II (Maria 
Macarov, Niculina Popa, Mari- 
oara Bratu) a C.S.S. Tulcea a 
ocupat locul I. La campionatele 
naționale școlare încheiate 
recent la Cluj-Napoca, D. Șa- 
poval și-a reînnoit performan
tele în cele două probe.

Un alt antrenor harnic, Ion 
Popa, a făcut, după numai doi 
ani de activitate, să se vor
bească și despre aruncătorii 
din orașul de Ia porțile Deltei. 
Cornel Oprea (suliță juniori II) 
și Gheorghe Ciulei (suliță, 
juniori III) au ocupat locul 4 
la campionatele naționale, fiind 
amîndoi selecționați în lotul 
republican de juniori.

De la activiștii C.J.E.F.S. am 
aflat că la C. S. Școlar mai lu
crează trei antrenori de atle
tism (Cornel Chistrugă, Lucica 
Mărgineanu și Constantin 
Popa), dar, deși au condus 
pregătirea unor copii incluși în 
clase speciale pe lingă Șc. ge
nerală nr. 10 și Liceul pedago
gic, rezultatele muncii lor, după 
patru ani de activitate, se si
tuează mult sub așteptări.

Am discutat, îndelung, cu cei 
doi tehnicieni care au reușit să 
facă cunoscut atletismul tul- 
cean. Am fost curioși să le 
cunoaștem metodele de mun
că. Iată ce ne-a declarat prof. 
Mihai ’ Morozov : „Păstrăm o 
strînsă legătură cu toți pro
fesorii de educație fizică din 
județ și sintem prezenți la toa
te concursurile organizate in 
diferite comune. Copiii Ulentați 
pe care ii inlilnim, ne străduim 
să-i transferăm la o școală in 
Tulcea, unde. cu sprijinul 
C.J.E.F.S., există pentru ei con
diții de cazare (internat) ți 
masă, ambele gratuite. Chiar 
dacă nu avem incă o bază de 
pregătire corespunzătoare, pa
siunea noastră, dar și dra
gostea pentru atletism, pe care 
am reușit să Ic-o transmitem

vorbi 
in 

(1!
1 

(li

copiilor, ne 
trenamente 
nii de : 
singurii el« 
s-au distil 
noi perfor 
tismul tul 
gătire muli 
tentate, de 
care avem 
va
(născut 
novschi 
comuna 
Nicolae 
nu (1967) 
(1967) — 4 
daud (la a 
zatu (1968 
(1966), Va 
Marcel St: 
(1965), Pa 
Fionea Ma 
cări.

Punem, 
accent pe 
de neințek 
noștri care 
sprijină, da 
lăți in mu 
elementelor 
cest sport, 
semenea 
municipiul 
beică (Lice 
Militaru (Ș 
ghei Trif^p 
Eleonora I 
nr. 4) ! ? ! 
tire, alcăt 
grupe de 
^spectăm 
tindu-Ie < 
sibil la 
pentru că 
dițiile ma 
spun că, ii 
cu sprijini 
nem de c< 
de pistă, i 
federației < 
tru restul i 
pă cum a( 
ploilor pii 
impractical

Iată că 
slune și pi 
liza perfor 
dacă condi 
deocamdată

Deva, 
nr.~5 Buzău ; ansam- 
2 ; Șc. gen. nr. 1 Ga- 
gen. nr. 5 Buzău, Șc. 
7 Deva ; individual : 
Silvaș, Geanina Băr- 

Mirela Popescu, Liliana 
:u ; clasament general :

Brezeanu, 
clasament 

nr. 11 Pi- 
nr. 1 Cîm-

LA VELODROM
pe care am dori-o reeditată.

Iată rezultatele. 
— 200 m lansat : 
(C.S.Ș. Steaua) 
Frunză (C.S.Ș. 1) 
Mitrache (Voința) 
rire individuală 2 000 m : 
A. Ganea (Voința) 2:42,0, 2. O.' 
Mitran (Voința) 2:42,4, 3. C. 
Petcu (Olimpia) 2:46,5; adițiu- 
ne de puncte : 1. I. Mitran 6 
p, 2. D. r._ “ " “ —
Filip (Voința) 
mari
Ciulei 12,4, 2. O. Celea (Vo
ința)
(C.S.Ș.
L A. Vlad (C.S.Ș. 2) 12,7, 2. 
M. Prună (C.S.Ș. Steaua), 3. O. 
Celea ; adițiune de puncte : 
L O. Țepurică 13 p, Z N. Plu
garii (Voința) 7 p, 3. P. Mitu 
(C.S.Ș. 2) 7 p. Viteză seniori: 
L L George (Dinamo) 12,2, Z 
G. Marinescu (Dinamo), 3. M. 
Ștefan (STIROM).

Juniori mici 
L C. Ciulei 

12,8, 2. D.
13,0, 3.
13,2; urmă-

1.

O.

Frunză 5 p, 3. Gh. 
; 4 p. Juniori

200 m lansat: 1. C.

12,6, 3. O. Țepurică
Steaua) 12,6; viteză:

Gheorghe ȘTEFANESCU

. PENTRU ELEVII AMATORI DE BASCHET
CLUBUL SPORTIV ȘCOLAB 

DE BASCHET DIN BUCU
REȘTI, str. Stejarului nr. 42, 
sectorul 3, face înscrieri pen
tru elevele si elevii absolvenți 
ai clasei a Vin-a sl a X-a.

Elevii vor fi școlarizați la 
Liceul de Matematică-Fizieă 
nr. 3 din București, cu profil 
mecanic.

Înscrierile au loc pînă pe

data de 23 Iunie 1380 pentru 
clasa a IX-a și 8 iulie 1380 
pentru clasa a xi-a, la secre
tariatul Școlii generale nr. 63 
București, str. Stejarului nr. 
<2, sectorul 3.

Informații suplimentare la 
secretariatul Școlii generale 
nr. 69, telefon 47 54 75 și 
48 69 74.

COMPONEHȚtl LOTULUI DE BOX, IN MIJLO
(Urmare din pag. I)

I. Berindei, Al. Fuiorea și D. 
Petropavlovschi), Titi Cercel 
(cu Șt. Mihai — Metalul), 
Georgieă Donici (cu N. Marin
— Semănătoarea și L. Bacica
— Metalul) și Teodor Pîrjol 
(cu N. Anghel — Voința).

In legătură cu stadiul de pre
gătire a „olimpicilor", la în
cheierea galei am cerut păre
rea antrenorului Ion Popa. 
Iată ce ne-a declarat : „Bă~^

LITORALUL
gazda vacanțelor noastre 
estivale este pregătit să-și 
etaleze ospitalitatea :
• stațiunile Jupiter, Sa

turn, Venus, Eforie Sud, 
Eforie Nord ți Mamaia 
oferă confortabile spații 
in complexele turistice.

0 noile mijloace de a- 
grement satisfac dorințele 
de deconectare.

0 filialele de turism 
bucureștene din str. Men
deleev nr. 14, bd. Repu
blicii nr. 68, Bd. 1648 nr. 
4, Bd. N. Bâlcescu 
35 și Calea Grivițel 
136 sint deschise 
intre orele 8—20.

ieții sint 
început să 
credere în 
vem încă 
mul gonș^ 
timp in ca 
niște per 
unor serii 
vituri, în 1 
ritățile fiei 
stilul de I 
cunoscuți. 
comportare 
toarcem cu 
cova

FOTBAL PENTRU ELEVI
Liceul Industrial Electroapa- 

rataj, str. Hambarului nr. 1. 
sectorul 2, organizează selecții 
pentru secția de fotbal, dintre 
elevii născuțl In anii 1965— 
1966 și 1963—1364 pentru cla
sele a IX-a șl a XI-a. Cel ad
miși tn grupele de fotbal vor 
fi școlarizați în cadrul liceu

lui.
Testarea eandidaților va a- 

vea loc Intre 20—26 iunie 1980 
pentru clasa a IX-a șl 2—7 lu- 
He 1980 pentru clasa a XT-a.

înscrierile se fac pînă în

1 iulie 1980 i 
fiind 
acte : fișă 
adeverință 
tru elevi ; 
șl cardiova 
cardiograma 
de naștere.

Elevii din 
primi cazare 

Relații suj 
cretariatul 1 
27.33.35.

neci

LOTO PRONOSPORT INF<
REZULTATELE 

CONCURSULUI PRONOSPORT 
DIN 22 IUNIE 1980

Flacăra Morenî — Rapid 
Progresul — Poiana 
Energia Sl. — Autobuzul 
ind. sirmel — F.C. Bihor 
F.C.M. Reșița — Gloria 
înfrățirea — U.T.A. 
Aurul — Metalurgistul 
Dacia — Unirea A. lulia 
Strungul — Min. Cavnie 
Tractorul — C.S. Botoșani 
Cimentul — C.S.M. Sv. 
Delta Tulcea — Muscelul

xni. Petrolul — Rulmentul

L 
n.

ni. 
IV.v.
vi. 

VII. 
vin.

IX. 
X.

XI. 
xn.

X
1
1

X
1
1
1
1
2
1
1

X
X

FOND TO 
276.254 LEI, 
report la cal

NUME 
TRAGE 
LOTO I

LA

Extragerea 
«1 12 41 24
II-a: 62 42 1
44 72; extra 
5 14 î 2; .
54 32 ea M
45 9 65 43
Vl-a: 71 78
CÎȘTIGURI:



FEA i TREI VECHI DIVIZIONARE REVIN ÎN A! z.

facem aa- 
e. Campio- 
:ut nu sini 
loștri care 
vor obține 

mtru atle- 
em |n-pre- 
emente ta- 
ă, despre 

■ea că se 
i Nicolae 
larmen Za- 
mindoi din 
, Tudorel 
ana Diaco- 
tia Stănoiu 
imuna Bei- 
iorin Bote-

Zimbilschi 
lei 
, Ion 
on

Ia

(1966), 
Uram 
(1965), 
arun-

marc 
păcate, 

colegi ai 
I că nu ne 
chiar greu- 

a
a- 
a- 
în

Bo-

un 
Din

I
I
I
I
I

Au retrogradat în Divizia C : Muscelul Cimpulung, LC.I.M. Brașov, Energia Gh. Gheorghiu-Dej, Por

tul Constanța, Energia Slatina, Carpați Mîrșa, Chimia Tr. Măgurele, F.C.M. Giurgiu, Unirea Alba

lulia, Ind. sîrmei Cîmpia Turxii, Someșul Satu Mare și Strungul Arad.

V
SERIA I: F.C.M. BRAȘOV - PROMOVATA FARA EMOȚII

meciului a fost înscris de AJeco 
(min. 4S).TRACTORUL BRAȘOV 

C. S. BOTOȘANI 
6-0 (5-0)

I
I
I

BRAȘOV, 22 (prin telefon), 
mare criză de puncte și cu 
golaveraj destul de slab, fbr

epistare 
pentru 
cîteva 
chiar 

Vasile 
b. Dumitru 
kr. 5), Ser- 
biHMurgic), 
r(ȘS gen. 
e de pregă- 

probe și 
de sex, Ie 

lefe, adap- 
mult po- 
loeale. Și 

erit la con- 
trebuie să 
iii de fată, 
<S., dispu- 
itru 200 m 
,m ajutorul 
itate pen- 
Aitfel, du- 
in

tră

I
I
I
I

I
I

urma 
devine

I
este pa- 
pot rea-

ie
se
ortive ehiar 
triale sint, 
țin bune.

I
I

M. TR. !
CITORILOR I
țătiti și au 
i multă în- 
lor. Mai a- 
>ină Ia pri- 
.lui>limpie, 
lucra in li- 
rfectionarea 
aații de lo- 
e parlicula- 
ortiv și de 
adversarilor 
să avem o 
să ne în

de Ia Mos-

I
I
I
I
I

în 
un 

o_____ ____________ _____, _jrma-
ția brașoveană s-a văzut nevoită 
să accelereze la maximum în 
această ultimă etapă. Serios a- 
menințată cu retrogradarea, for
mația antrenată de Alexandru 
Muta a reușit să obțină salvarea 
la potou, în ceasul al 12-lea, evo
luând foarte bine. îndeosebi în 
prima parte a jocului. Dar sco- 
rul-fluviu cu care s-au impus 
jucătorii Tractorului, trebuie să 
recunoaștem, a fost în mare mă
sură facilitat și de comportarea 
foarte slabă a echipei din Boto
șani, care ~ ‘ - -
parcă ar 
canță!

Forțînd 
reușit să 
in minutul 25 _ __ _
deja la 5—0! Primul gol a fost 
marcat de SIMA (min. 9 — din 
penalty). Două minute mai tfcr- 
ziua a înscris SFRIJAN. pentru 
ca, în minutele 16 și 17, SIMA 
și MARCĂȘ să ridice scorul la 
4—0. Celelalte două goluri ale 
partidei au fost opera lui SFIU- 
JAN (min. 25 și 56).

Arbitrul R. Schwel (Timișoara) 
a condus bine următoarele for
mații: TRACTORUL: Cutean — 
Godja, Vigheci, Hintea (min. 60 
Aldea). Pasca — Marcăș (min. 
82 A. Dumitru), Nechita, E. Mol
dovan — Sakaci, Sfrijan, Sima. 
C.S. BOTOȘANI: sofran II
(min. 26 Străjeru) — To miță, 
Dudea, Bozi (min. 26 Vasiliu), 
Luca — Sofran I, Tică, Dumitru 
— Lujinschi, Pachițeanu, Tro- 
hănel.

■a jucat de nota 4, de 
fi fost deja în... va-

clin start, gazdele au 
se desprindă repede, 

' “ scorul ajungir.a

Aurel PĂPĂDIE

DELTA - MUSCELUL
1-1 (0-0)

TULCEA, 22 (prin telefon) Do- 
goiritcxrul soare tuicoan * „topit" 
speranțele echipei musccler.e, 
care a încercat în ceasul al 12- 
lea o victorie și, implicit, sal
varea de la retrogradare. Cu ,.cu
țitul la os“, oaspeții — ca orice 
echipă în asemenea împrejurări 
— s-au mobilizat exemplar șl au 
depus eforturi serioase în teren; 
cu puțină șansă în primele <5 de

SERIA A Ill.a

f
minute, el puteau să plece la ca
bine în avantaj — după ocazii, 
tabela de marcaj trebuia să a- 
rate 2—3 : în min. 15, Panfil a 
fost blocat în careu de Cojo
caru ; în min. 17, Miuțu ratează 
penaltyul acordat în urma faul
tului discret comis de Parfenov; 
în min. 36, mingea șutată de 
Gorgoi s-a plimbat prin fața 
porții- Ocaziile gazdelor: ratarea 
lui Tănase și... intervenția ex
cepțională a portarului- Popa, la 
șutul lui Bădescu, trimis spre 
vinciul porții.

Ca urmare a unei perioade mal _ 
bune de joc. Delta a deschis 
scorul in min. 54, prin BADES- 
CU, coautor fiind Șacu. în min. 
65 și 71, Panfil are egalarea tn 
bocanc. Bădescu e la un pas de 
majorarea scorului în 7f,
dar tabela de marcaj se schimbă 
iarăși, in min. 13, la șutul lui 
GORGOI și U gafa portarului 
Cojocaru. Gazdele joacă ultimele 
două minute în zece oameni, da
torită eliminării Tui Cazacu. dar 
musceîenil nu reușesc acel gol 
salvator. Rezultat echitabil. întrec 
partidă în care formația vizita
toare a fost, parcă, ceva mai 
activă.

Arbitrul bucuresteen C. Blaj, 
deși s-a complicat în unele de
cizii. a condus bine fcrmatiDe : 
DELTA: Cojocaru — Șofan. Parfe
nov. Iusein. lonițâ — C aram an 
(min. 54 $acu ; min. 73 Toma). 
Cazacu. Bădescu — Stan, Tâ- 
nase. Zieu. MUSCELUL : Popa
— Pdștoacă, Păun. ICntn. Sosit
— Lungeanu. Beresoiactu. Badea
— PanfiL Gzrgoi. Dobrescu.

Stdian TRANDAF1RESCU

CEMENTUL MEDGIDIA — 
C.S M. SUCEAV A 4—1 (1—•). Au 
marcat : Mardale (mia. 31, 54 si

87), Gache (min. 67). respectiv 1. F.C.M. BRAȘOV 34 22 7 5 65-18 51
Papuc (min. 10). 2. F.C. Constanța 34 19 3 12 66-39 41

3. C.S. Botoșani 34 18 2 14 48-41 38
F.C. CONSTANTA -- VIITO- 4. Unirea Focșani 34 16 4 14 55-39 36

RUL VASLUI 4—0 (4—0). Au ta- 5. Delta Tulcea 34 15 6 13 46-42 36
scris : Ignat (min. 4. 29 si 38). 6. Viitorul Vaslui 34 15 5 14 51-46 35
I. Moldovan (min. 20). 7. C.S.M. Suceava 34 14 6 14 40-42 34

8. F.C. Brăila 34 14 6 14 46-50 34
VIITORUL GHEORGHENI — 9. Cimentul Med 34 16 2 16 53-60 34

PORTUL CONSTANTA 6-0 (2-0). 10. Nitre monic 34 16 2 16 38-47 34
Au marcat : Farcaș (min. 6), Na- 11. Minerul O.H. 34 14 6 14 30-52 34
ghi (min. 38 și 48). Balasz (min. 12. Viit.' Gheorghsni 34 13 7 14 48-49 33
68), Tudose (min. 78), Cerghizan 13. Tractorul Brasov 34 12 8 14 45-42 32
(min. 88). 14. Progresul Brăila 34 14 4 ■6 48-47 32

15. Muscelul C-lung 34 12 8 14 49-53 32
Relatări de la C. Gruia. V. 16. I.C.I.M Brașov 34 11 8 15 48-47 30

LazAr, V. Mano li u, N. Costin, R. 17. Energia 34 11 5 18 39-58 27
Avram, C. Popa si C. Malnași. 18. Portul Constanța 34 6 7 21 23-66 19

SERIA A II-a: PROGRESUL - FINIS K.O. IN DUELUL CU RAPID
9

FOCȘANI — ENER-
GHEORGHIU-DEJ 8—1 

. marcat : Mana: ache
Grădinara (min. 52 — 

respectiv Mlha (mta.

UNIREA 
GlA gh.
(1-Ș). Au
(m*-.. 26).
rjtogc’). i_____ ______ _ _____
W). în mm. 52. Li du (Unirea) 
a fost eliminat din Joc.

F.C. BRAILA — LC.I.M. BRA
ȘOV 1-0 (»-0). Unicul gol al

PROGRESUL VULCAN - 
POIANA CIMPINA 

7-1 (3-0)
progresul — Vulcan a cîsugat 

lejer meriul cure 2-a asigurat 
rt-.-nna promovare ta Divizia A. 
Dear 2S de minute (primele) au 
stat sub semnul unui relatv 
ectuLibru : gazdele presau careul 
Posanei Cimpina. finaiirind rar 
si imprecis, oaspeții se apărau 
grupat si contraatacau printr-un 
singur om. Dorobeț. o ‘ 
dirzâ si rine de picior 
reealritranU. primind 
roșu ta min. 82).

In min. 25. C. ZAMFIR 
marcheze, cu un șui si 
tor. după o cascada de dr 
Cumpăna meciului s-a 
brusc ta lavoarea b ucul 
$i penu-j o echipă bine a 
teren, garnisită cu 5 jucă 
au respirat ta voie, nu de mult, 
aerul primei divizii (Ciugarin. An- 
gelescu. Marica. Ter.i. C. Zamiir), 
încheierea conturiloe n-a mai ta- 
•emnat Oeclt o problemă de scor. 
A sa se Sace că Poiana, o for
mate nemteresată de rezultat sl 
sttajer.itâ mai mult deci: partenera 
sa de căldura toridă Imiinhă ta 

< mai primit 6 goluri, la 
Saze (exceptind penalty-uj trans
format de BULANCEA ta min. 61) 
cursive. raringie. fără replică. 
Marcatei: CRISTEA min. 36; 
TIVI «4 <9; C. ZAMFIR min. M;
CIUGARIN min. M. Golul <te 
esxia.-e a: oaspetder a fost Înscris 
de MANOLACHE. ta ultimul mi
na de Joc, pe fondul unei vii ma
nifestații de simpatie, pe care 
X» de spectatori o si declan
șaseră pentru * sai'ata Întoar
cerea In „A* a favoriților lor.

Arbitrul C. Teodorescu (Tirgo- 
vlște) a eood'js bine formațiile: 
PROGRESUL-VULCAN : Buian-
eea ' 
cu, Anghel (min. 
Cristea, Nlculce, 
rica. Țevi (mta.

extremă 
(dar 

cartooas

Chivu, Ciugarin. Angeies-
---- ------- 66 Fl. Mihai) —

Nigr.ea — Ma- 
82 Săndoi), C.

CORVJNUL, ANIMATA DE TRIO-UL MEXICAN!
INFRÂJIREA ORADEA -

U.T.A. 3-0 (2-0)
ORADEA, 22 (prin telefon). Gol

averajul și mai cu seamă vic
toria neașteptată din partida cu 
^trungul le-a dat mari speranțe 
jucătorilor de la înfrățirea în 
lupta 'pentru supraviețuire. Con- 
știenți «că numai o victorie în 
partida cu U.T.A. le va permite 
ră minerea în Divizia B, orăde- 
nii au început jocul foarte tare 
și, în min. 2, Stoica ratează o 
mare ocazie. Partida este alertă, 
are culoare, tonul acțiunilor o- 
fensive îl dau gazdele, care 
creează multe faze fierbinți la 
poarta lui Duca dam. U.T.A. se 
apără calm și cîteodată supra- 
numeric, dar nu poate stăvili 
acțiunile ofensive ale gazdelor. 
După ce Ducadam (min. 9) pa- 
rează in extremis un șut puter
nic al lui Papp, NICORAȘ re
cuperează un balon la 45 m de 
poarta oaspeților, sprintează de
cisiv și înscrie (min. 10). înfră
țirea forțează majorarea scoru
lui și reușește să marcheze (min, 
29) prin STOICA. •---•• 
eforturi vădite să 
cui, reușesc ceva 
cînd Cura (min. 
Csordaș (min. 74) 
ocazii bune. Dar cei care sînt la 
conducerea jocului — înfrățirea 
— își materializează dominarea 
prin PAPP (min. 78), care a exe
cutat impar abil o lovitură liberă 
de Ia 18 m. A arbitrat foarte bi
ne I. Pop (București), următoa
rele formații: ÎNFRĂȚIREA: Bo
itor (min. 84 Kiraly) — Mihelea, 
Fărcaș, Palfi, Molnar — Ta- 
maș. Negrea, Papp — Omuț, 
Stoica (min. 60 Balasz), Nicoraș. 
U.T.A.: Ducadam — Gali (min. 
46 Bubela), Vuscan, Kukla, Giur
giu — Bîtea, Tisa, Csordaș — 
Cura, Vaczi (min. 68 Iova), Țir-

Arădenii fac 
echilibreze jo- 
după pauză, 

63 și 86) și 
ratează cit ev a

punind ursei presiuni continue 
poarta apărată de Borș. Oaspeții 
s-au masat ta jurul careului de 
16 metri, au încercat să destra
me ofensiva gazdelor și au lăsat 
pe Bănică seu pe N. Radu pe 
linia de centru, cu sarcina să 
contraatace. Și jucătorii de la 
Unirea au fost pe punctul de a 
pleca cu ambele puzxne. pentru 
că, in min. 31, N. RADU a des
chis scorul, speculînd o gravă 
greșeală a fundașului Fogoros. 
în continuare, localnicii au bene
ficiat de o duzină de situații fa
vorabile (printre care și un pe
nalty, ta mta. 46, executat slab 
de Nenu și apărat de Borș), au 
obținut 17 cornere numai în re
priza secundă (pe lingă cele T 
din prima parte), au expedva: de 
două ori balonul ta bară, tasă 
golurile le-au Înscris ctad miile 
de spectatori îșl vedeau 
favorită ta Divizia C! 
bun arbitrajul lui R.
(București). DACIA ; Hlopetchi
— Pindărelu, Vișan, Boroș, Fo- 
goroș — Ureche (min. 59 SzUa- 
ghi), V. Radu, Ștefan eseu — 
Nilă (min. 56 Vălașuteanu), Ne
nu, Culea. UNIREA: Borș — Kir.
Cornescu, Slmionescu, Stănică
— Nlchimiș, Chlra, Pop — N. 
Radu, Gh. Vaslle (mta. 5 Nuțu, 
min. 72 Iordache), Bănică.

Pompiliu V1NTILĂ
CORVINUL HUNEDOARA — 

MINERUL MOLDOVA NOUA 3—0 
(1—0). Au marcat : Văetuș (min. 
33 — din 11 m), Gabor (min. 56), 
Petcu (mân. 75).

TURZII — F.C. BIHOR î—3 (1—1). 
Au Înscris : Mat laș (min. S8).
Moldovan (min. W). “
(min. 90) pentru gazde, 
tiv Florescu (mm. M), 
(min. S8 si 84).

Ta$nadi 
respec- 

Fodor

\ZÂ
CÎȘTIGURI: 

e 15.219 lei
I

Florin SANDU

DACIA ORAȘTIE - 
UNIREA ALBA IULIA 

2-1 (0-1)

echipa
Foarte

S tin can

F.C.M. REȘIȚA — GLORIA 
BISTRIȚA 3—1 (2—1). Au Înscris: 
N. Răducanu (min. 2 si 81 —
ambele din 11 m), Oancea (min. 
44), respectiv 
43).

Sigmjrean (min.

ARAD —MINERUL 
(0—6). Au marcat:

STRUNGUL 
CAVNIC 1—2 . 
Spiridon (min. 54), respectiv Dra- 
gomires cu (min. 49), Gulpa (min. 
51).

TRASB 
CEPȚIONALA 
2JJE 1980

g « n 
extragerea 
5 18 49 47 
m-a: 27 

a a rv-a:
gerea a V-a: 
extragerea a

TOTAL DE 
lei.

81
66
76
23

I
I
I

PRAȘTIE, 22 (prin telefon). 
Ceea ce jucătorii de la Dacia nu 
au reușit 88 de minute, au rea
lizat în ultimele două minute ale 
întîlnirii, de fapt minutele pre
lungirii Jocului de către condu
cătorul partidei, pentru timpul 
risipit de oaspeți. în aceste două 
minute, BOROȘ (min. 89) și 
szilaghi (min. 50) au finalizat 
două, fiintre zecile de acțiuni 
ofensive ale formației lor. Dar 
ee s-a întîmplat pînă atunci? Din 
primul minut, Dacta s-a instalat 
în partea de teren adversă, su-

U.M. TIMIȘOARA — 
RUL ANINA 6—2 (3—1). 
scris : Floaxeș (mto. 14 și 
Bodea (min. 20), Farago 
48), Gluchici (min. 58 și 
peetjv Damian (min. 19 
din 11 m).

MINE- 
Au în- 

41), 
(min. 

82), res- 
și 75 —

so-C.F.R. CLUJ-NAPOCA
MEȘUL SATU MARE 5—2 (2—0). 
Au marcat : Năsălean (min. 7), 
Albu (min. 16 și 48), 
(min. 55); Eizî-'-*
respectiv Bencze 
Pataki (min.
Kilin (C.F.R.) 
din Joc.

" 1“, Țegean
Berfndei (min. 64), 

(min. 82) și 
86). în min. 18. 

a fost eliminat

INDUSTRIA SÎRMEI CÎMPIA

Lespuc, Șt Giurgiu si A. JarcA.
1. CORV.NUI 34 23 3 8 9042 49
2. F.C. B.hor 34 19 5 K 7M7 43
X U.TA. 34 18 4 12 5940 40
4. GIcSc Bistrițe 34 17 3 •4 75-52 37
X Aurul Brod 34 15 5 14 66-50 36
4. Minerul Ccvn’c 34 15 5 14 54-56 35
7. F.C-M. Reșița 34 15 4 15 61-46 34
X Metchrg. Cugk. 34 15 4 15 51-57 34
9. Miri e-vi Anine

C.FJL Q-Nop.
34 16 1 17 51-63 33

ÎC. 34 14 4 16 47-54 32
11. U.M. Timișoara 34 15 2 17 4C-5C 32
tt. Mir«rvl M. N. 34 15 2 17 40-61 32
IX înfrățirea Or. 34 15 1 18 45-43 31
14. Dcca Orăste 34 14 3 17 39-56 31
15. Unirea A Iulie M U 5 16 38-67 31
14. ind. sîrmei CT. 34 13 3 18 50 -59 29
17. Someșul S. M. 34 13 3 •8 43-6Z 29
1X Strungul A-od 34 12 1 21 44-66 25

Țevi marchează golul șase pentru echipa sa (Fază din meciul 
Progresul Vulcan — Poiana Cimpina) Foto : D. NEAGU

Zamfir. POIANA : Softcăte -
Prunoiu (min. M Gherghișanu), 
Drăghlcl, Pancu. Negrearsu — 
CozareJk (min. 3* Șerban). 
nolache. M. Ionescu — Dorobeț, 
Preda, Stâncsoru.

Ion CUPEN

FLACĂRA AUTOMECANI- 
CA MORENI - RAPID 

BUCUREȘTI 1-1 (1-0)
MORENI, 22 (prin telefon).

6000 de spectatori, vreme splen
didă, teren bun, iată ambianța 
ecestel partide. Șl acum „Jocul 
în cifre”: șuturi la poartă: 9—13; 
cornere : 5—4 ; faulturi : 10—12 ; 
cartonașe galbene : 3—2 (Tănase, 
Petre, Petcu, Grosu, ichim) ; 
scorul: 1—1 (1—0) prin golurile
realizate de către PETRE (min. 
28) Și ION ION (min. 63 din 11 
m). Au mal fost ocazii pentru 
marcarea și a altor goluri dar s-a 
ratat, uneori din poziții incredi
bile, cum • f :‘ ii ' ‘ 
jocaru (min. 15 șl 27). S-au mai 
Înscris, 
Petre 
ambii 
(mta.
Petre 
Grosu ,____ _ ____ ___
min. 7 Petre a trimis balonul ta 
bară.

In prima repriză, mai disputa
tă, gazdele s-au dovedit mal 
periculoase. După pauză, Rapid 
a început mai bine, a păstrat 
mal mult balonul, dar Jocul său 
confuz nu l-a permis să se des
prindă de partenera sa, care se 
gtodea tot timpul că trebuie să 
scape de retrogradare. Rezultatul 
de egalitate, credem noi, este 
echitabil, după aspectul jocului. 
Dar Rapid a egalat cu concursul 
arbitrului L Igna: In min. 63 Vi
tal a intrat in careu, a fost 
atacat, dar a păstrat balonul, a 
șutat apoi spre poartă, un apă
rător localnic a degajat și abia 
eirxl arbitrul a acordat 11 m 
pentru fault asupra Iul Vărul, 
decizie pe care o apreciem ne- 
justiScată.

Arbitrul I. Igna (Timisoara) a 
coodus următoarele formații : 
FLACARA: Stan — Icblm,
Grancea, vasilache. Ignat — 
Constantin. Tănase (min. 67 Ena-

che), Nistor — Stăncescu. Petre,' 
Rus (min. 10 Niță). RAPID : 
Mânu — Puriț, Sidon (min. 48 
Paraschiv) Mateescu, Ad. Dumi
tru — Pxtcu, L ion, șumulan- 
echi — Cojocaru. Grosu (min. 92 
Vătui), Manea, ,

Constantin ALEXE
METALUL BUCUREȘTI —

F.C.M. GIURGIU 0—0.
ȘOlMn SIBIU — CHIMICA TÎR- 

NĂVENi 5—1 (2—1). Au marcat: 
S. Marcu (min. 36 și 38), Colde* 
(min. 62), Beleaua (min. 64 — 
din 11 m), Schwartz (min. 85), 
respectiv Marton (min. 28).

ENERGIA SLATINA — AUTO-' 
BUZUL BUCUREȘTI 4—2 (3—0).
Au înscris : Cioacă (min. 18 si 
39), Furnea (min. 41), 
(min. 63), respectiv Niță 
65), Stroe (min. 82).

Vlăduț 
(min.

fost c-azul lui Co-

.tabela ratărilor",, pe ----------
și Vasilache (min. 28 — 
în aceeași fază), Tănase 
X), Nițâ (min. 50 și 75), 
(min. 72) de la gazde și 
(min. 51) de la Rapid. In

PETROLUL PLOIEȘTI — 
MENTUL ALEXANDRIA 
(1—1). Au marcat: Toporan 
30) pentru gazde, respectiv 
Radu (min. ÎS).

RUL-’
1-1 

(min. 
JL

METALUL PLOPENI — CAR
PAȚI MÎRȘA 5—0 (4—0). Au în
scris : Spiridon (min. 5), —
(min. 7 și 10), Florea (min. 
Constantin (min. 83).

Rob
27).

ME-'
2—1

GAZ METAN MEDIAȘ — 
CAN1CA FINA BUCUREȘTI 
(1—0). Au marcat : Sticlaru (min. 
15 șj 68), respectiv Catrina (min. 
87).

Relatări de la D. Brănoiu, 
Ionescu, I. Dărncscu, A. Cristea, 
M. Boghici sl M.

Dărnescu, A. 
Țacăl.

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

W.
11.
T2.
13.
14.
15. ___
16. Carpați Mîrșa
17. Chimia Tr. Mag.
18. F.C.M. Giurgiu

PROG. VULCAN 
Rapid Buc. 
Petrolul Ploiești 
Metalul Piopeni 
Rulmentul Alex. 
Polono Cimpina 
Metalul Buc. 
Șoimii Sibiu 
Autobuzul Buc. 
Chimica Tirn. 
Gcz metan 
Flacăra Moreni 
Pandurii Tg. Jiu 
Mecanică fină 
Energia Slatina

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
94
34
34
34

18 
19
17
16 
15
18
15
16 
13
15
15 
15
15
12 
15 
12
9
6

8
4
5
6
7
0
5
3
8
4
4
4
4
9
3
2
7
7 21

T.

51-37
46-32
46- 33
47- 50
44-37

8 63-38 44
11 61-37 42
12
12
12
16
14
15 42-47
13 64-48
15 55-47
15 53-51
15 48-55
15 48-59
13
16
20
18

47-43
43-48
35-74
39-60
25-61

39
38
37
36
35
35
34
34
34
34
34
33
33
26
25
19

PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR A
(Urmare din pag. 1)

Semer.ic. Pregătirea va continua 
tn stațiunea Buziaș, de Ungi Ti
mișoara, unde, pe lingă antrena
mentele duble, sini perfectate și 
cinci jocuri amicale, tn perioada 
19—26 iulie, „Poli- are in proiect 
un turneu tn Ungaria. De pre
gătirea echipei se ocupă 
departe același cuplu de antre
nori: Ion V. Ionescu 
Dobtndd.

mai

Tema

F.CJtf. GALAȚI, mai gribttă 
dectt majoritatea divizionarelor 
A, fi-a reluat deja pregătirile 
pentru noul campionat. Echipa 
nu va pleca din localitate. In 
continuare, conducerea tehnică a 
formației gălățene va fi asigurată 
tot de antrenorul Constantin 
Teașcă.

CORVINUL HUNEDOARA acor
dă, începind de astăzi, o bine
meritată vacanță, de zece zile, 
jucătorilor săi, care vor pleca în 
corpore pe litoral. Reluarea pre
gătirilor va avea loc la 4 iulie. 
După obișnuitul control mzdtcal, 
lotul hunedorean se va deolasa 
la Cinciș, stațiune situată in a-

vropierea marelui centru siderur
gic, unde sint condiții optime de 
pregătire și refacere. După efec
tuarea a 2—3 jocuri de verificare, 
Corvinul va pleca intr-un turneu 
în Iugoslavia. La conducerea teh
nică a echipei va rămine același 
cuplu de antrenori, Mircea Luces- 
cu — Remus '

neară de tratament și refacere'. 
Cei care au rămas acasă s-au 
preocupat de pregătirea unor 
examene la institutul din locali* 
tate. Pregătirile vor demara la 
26 iunie, echipa rămînînd in lo
calitate ptnă la începutul lunii 
viitoare, după care urmează să 
plece intr-o stațiune ce urmează 
fd fie .....................stabilită ulterior.

Vlad.
STUDENȚESC va 
apel la începutul

SPORTUL 
face primul ._  _  ________
săptăminii viitoare, cină jucătorii 
se reîntorc de pe litoral. Pro
bleme imediate: completarea lo
tului eu unii jucători pentru pos
turile deficitare fi fixarea condu
cerii tehnice, tn perioada 1—15 
iulie pregătirile vor fi desfășurate 
la cimpina.

A.S.A. TG. MUREȘ. Reunirea 
lotului — mline, 24 iunie. Sint in 
curs de definitivare componența 
lotului și noua conducere tehni
că. tn perioada 25 iunie—10 iulie 
A.S.A. se va afla in stațiunea 
Sonata, unde va desfășura prima 
parte a perioadei pregătitoare.

JIUL PETROȘANI s-a reîntors 
din stațiunea Eforie-Nord, unde 
jucătorii au efectuat cura bal-

OLT. întilnirea la club, 
Pe 25 iunie se pleacă la 
Brașov, pentru o pregăti-

F. C. 
astăzi. 
Poiana___,— . . _
re centralizată de două săptămini. 
Urmează un turneu in K.F. Ger
mania (15—25 iulie), de 
jocuri, care va inaugura 
meciurilor de pregătire. i 
cerea tehnică a echipei: i 
deleanu, D. Dragomir și Fl. Du
mitrescu. și in viitorul campio
nat F.C. Olt va disputa partidele, 
din organizarea sa, la Slatina.

F. C. ARGEȘ anunță reunirea 
lotului in ziua de 26 iunie, pînă 
(n 30 iunie, echipa va face obiș
nuitul control medical și se va 
pregăti la Pitești, după care va 
pleca, pentru 12 zile, la poiana 
Brașov. Vor urma mai multe 
jocuri amicale, pină la 
(n noul campionat fiind preconi
zat și un turneu -peste 
tn Polonia, iugoslavia sau 
Germană.

! trei 
seria 

Condu- 
C. Ar-

multe 
startul

hotare, 
R.D.



Miercuri, rugby de atracție

SKAIIA — SILECȚIONATA ARMATEI SOVIETICE
Sezonul rugbyslic se încheie 

miercuri : stadionul Parcul co
pilului va găzdui, începind de 
la ora 16. un atractiv meci in
ternațional care va opune e- 
chipei noastre campioane, 
Steaua, Selecționata armatei so
vietice. Spectatorii au prilejul 
să urmărească numeroși com- 
ponenți ai primelor reprezen
tative. Astfel, la bucureșteni 
vor evolua, printre alții. Mun- 
tca.nu, Corneliu, Marin Ioncscu, 
Rădulescu, Murariu, Șueta, 
Alexandru, Fuicu, Lungu. Oas

TURNEUL DE LA WIMBLEDON: EDIȚIA NR. 103
LONDRA. 22 (Agerpres). — 

Cea de-a 103-a ediție a turneu
lui de tenis de la Wimbledon 
va fi inaugurată luni pe tere
nul central, cu partida dintre 
suedezul Bjorn Borg, dețină
torul trofeului, și egipteanul 
Ismail El Shaffei.

Borg a declarat că este bo- 
tărit sâ-și apere titlul pentru 
» egala totodată recordul de 
S victorii consecutive al en
glezului Hugh Lawrence Do- 
cherty, record realizat ia pe

MH PUOPD '10SDIAL

Tl'llMN 1A PEMATL4N
MOSCOVA (Agerpres). — Cw 

prilejul unui concurs atletic 
desfășurat la Moscova, sporti
va Olga Kuragina a stabilit 
un nou record mondial la pen
tatlon total; zind 4858 puncte. 
Vechiul secord al lumii era de 
4839 .puncte și aparținea cole
gei sale Nadejda Tkacenko.

Iată rezultatele înregistrate 
de Olga Kuragina: 13,38 la 100 
mg: 13.44 m la greutate; 1,86m 
la înălțime: 6.41 m la lungime 
fi 2:03,7 la 800 m.

A 70-a VICTORIE A LUI ROBERTO DURAN
MONTREAL (Agerpres). — 

Peste 45 000 de spectatori au 
urmărit la Montreal meciul 
pentru titlul mondial la cate
goria semimijlocie dintre ame
ricanul de culoare Ray Leo
nard, deținătorul centurii și 
Roberto Duran (Panama), fost 
campion al lumii Ia categoria 
ușoară. La capătul unei intfL 
ni’ri spectaculoase,' juriul l-a 
desemnat în unanimitate În
vingător la puncte după 15 re
prize pe Roberto Duran. A- 
ceasta a fost cea de a 70-a vic
torie obținută de Duran (ta 
cursul carierei sale n-a suferit 
decît o înfrîngere).

• Fostul campion mondial 
la categoria grea, americanul 
de culoare John Tarte, a suferii 
o nouă înfrîngere înainte de

R.F. GERMANIA, CAMPIOANA EUROPEANA EA FOTBAE
Pe stadionul Sau Paoto; din 

Neapole, in fața a 26 009 de spec
tatori, s-a disputat partida din
tre echipele italiei și Cehoslova
ciei, arbitrată de austriacul 11- 
nemayr, pentru desemnarea Jocu
rilor 3—4 in cadoul actualei edi
ții a campionatului european de 
fotbal.

După ce la pauză scorul era 
alb. echipa cehoslovacă * deschis 
soorul în partea a doua a meciu
lui, prin Jurkemik (uita. S3), 
tssquadra azzura“ egaltad tn mtn. 
73 prin Grazia.nl. Cu scorul de 
T-l s-au încheiat ode 91 de mi
nute regulamentare, după care au 
«ornat pentru desemnarea învin
gătoarei executarea loviturilor de 
sa 11 m. După prima serie de 
penalty-uri, egalitatea M persis
tat: 3—5, loviturile de pedeapsă 
fiind transformate de Causkx 
JUtobelii, Baresi, Cabrinl și Be- 
netta pentru echipa Italiei, 
Masn y, N'ehoda, Ondrus, Jurfce- 
mtk si Panenka pentru formația 
Cehoslovacie!. A urmat seria a 
doua a loviturilor de Ja M m, 
tescriind în ordine Graziani, Soi
rea, Tardelli (Italia), Goegh. Gaj- 
dusek, Kozak (Cehoslovacia). Sco
rul devenise 8—3 și portarii ce
hoslovac Netolicka a reușit apel 
sfi apere penaltyta executat de 
Ctoilovati, pentru ca apoi Barmoe 
să nu-i lase nici o speranță por
tarului italian Zoff (căpitanul 

-tisquadrei azzurra"). astfert torit 
echipa Cehoslovaciei, fosta cam
pioană europeană, să termine în
vingătoare cu 9—8, dobtadtad me- 

•daliile de bronz ale ediției 1980.
Duminică seara, pe Stadionul 

■olimpic din Roma, s-a desfășurat 
finala Campionatului european de 
fotbal, ediția 138», dintre repre
zentativele R.F. Germania șl Bel
giei, partidă arbitrată de o bri
gadă românească, avîndu-1 la 
•centru pe N. Hainea. In timp ce 
-echipa R.F.G.. fostă dublă cam
pioană mondială și campioană 

peții vor deplasa, după toate 
probabilitățile, o garnitură cu
prinzând nu mai puțin de opt 
titulari ai echipei U.R.S.S care 
a evaluat la 11 mai, la Bucu
rești. In fruntea lor — exce
lenta aripă Igor Mironov.

După cum ne informa an
trenorul emerit Petre Cosmă- 
nescu, coordonatorul tehnic al 
secției de rugby de la Steaua, 
campioana noastră are două 
indisponibilități : Cloaree și 
Roșa.

rioada 1902—1906, ctad campio
nul nu juca decît finala.

Turneul feminin de tenis de 
la Eastbourne a revenit lui 
Tracy Austin (S.U.A.), care a 
intrecut-o In finală cu 7—6, 
6—2 pe australianca Wendy 
Turnbull. In semifinale: Turn
bull — Stevens 6—3, 6—2 ; 
Austin — Louie 6—0, 6—1.

In finala turneului mascu
lin la Surbiton, B. Gottfried 
l-a învins cu 6—3, 6—3 pe S. 
Mayer.

S-A ÎNCHEIAT TURUL 
CICLIST AL ELVEJIEI

ZURICH (Agerpres). — A 
luat sfirșit Turul ciclist al El 
veției. Cea de a 12-a etapă dis
putată pe ruta Herrliberg — 
Zdrich (85 km) a revenit bel
gianului Benny Schepmans cu 
timpul de 2hl8:45. Primul loc 
în clasamentul final a fost o- 
cupat de italianul Mario Bec 
cia cu timpul de 45hl357. El a 
foat urmat la 2:12 de elveția
nul Fuchs și la 3:15 de olan
dezul Zoetemelk.

limită. Cu prilejul unei gale 
internaționale care a avut loc 
la Montreal, Tate a fost învins 
prin k.o. In repriza a 9-a de 
canadianul Trevor Berbick.

TURMHJl FEMIBI DE HANDBAL
DE LA SZEGED

BUDAPESTA (Agerpres). — 
La Szeged, au continuat me
ciurile turneului internațional 
feminin de handbal. Iată re
zultatele înregistrate: Ungaria 
- Cehoslovacia 16—13 (8—4);
Polonia — Austria 19—12 
(9—5)j Bulgaria — România 
17—16 (9—8).

europeană în 1972, era obiș
nuită cu o asemenea finală, re
prezentativa Belgiei se afla pen
tru prima oară Intr-un meci cu 
o asemenea miză.

Echipa R.F.G. a atacat de la 
început, deschizînd scorul destul 
de repede (min. 10 . prin Hru- 
besch, printr-un șut de la aproxi
mativ 20 m), dar nu șl-a putut 
mări avantajul plnă ia pauză, H. 
Miiller, Schuster, Allots șl Rum- 
menigge ratînd din situații foar
te bune. Belgienii, pe contraatac, 
au fost și el aproape de gol, ra
tted însă prin Van der Elst $1 
Oeuăemans.

tn repriza secundă. fotbaliștii 
belgieni au atacat mai mult, ega- 
Hnd insă doar ta urma unei lovi
turi de Ja llm, transformată de 
Van der Eycken (min. 72», Dar cu 
două minute Înainte de final, 
Hrabesch Înscrie cu capul, adu- 
ctod victoria echipei R.F G.

ATLETISM • La Edinburg, in 
cadrul campionatelor Scoției, 
Alan Wells a cîștigat proba de 
200 m ta 20,11, nou record al 
Marti Britanii.

CALArib • Tradiționala cursă 
de la Ascot (Anglia) pentru tro
feul „Royal Hunt* a revenit ca
lului Tender Heart (jocheu Joe 
Mercer). Pe locurile următoare- 
Lord Rochford și Smartset.

CICLISM • După șase etape, 
ta Turul R.D. Germane continuă 
să conducă Boden (R.D. Germa
nă), urmat de coechipierii săi 
Ludwig — la 1:01 și Petermann
— la 2:01. Etapa a 6-a (Neuhaus
— Blankenburg: 102 km) a reve
nit la sprint cehoslovacului Kla- 
sa. cu timpul de 2h 45:43 • Cea
de-a 36-a ediție a ..Turului Iu
goslaviei* a început ta S-nede- 
revska Pplanka, reunind 64 de 
concurenți din 10 țări Prima e- 
tapă, disputată cor.tnacnonom e-ru
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„ZIUA OLIMPICĂ1, NOU PRILEJ DE AFIRMARE
PENTRU SPORTIVII DIN R. 0. GERMANĂ

Stat cunoscute pretutindeni 
succesele înregistrate, în ulti
mii ani, de mișcarea sportivă 
din Republica Democrată Ger
mană. începuturile sale, pe căi 
noi de dezvoltare, coincid cu 
însăși instaurarea regim ujui so
cialist din această țară, de acum 
trei decenii. La 8 februarie 
1950, deci la numai cinci luni 
de la fondarea R. D. Germane, 
tînărul stat de muncitori și 
țărani punea la dispoziția ma
selor de iubitori al spartului 
instrumentul legal al activită
ții sportive, prin dispozițiile 
speciale cuprinse in Legea ti
neretului, emisă la acea dată.

La bazele acestei activități 
stau idealurile umaniste pro
prii socialismului, puse ta 
slujba omului, pentru creșterea 
unor generații de oameni să
nătoși. în aceasta și stă, fără 
îndoială, explicația că actual
mente mișcarea sportivă din 
R. D. Germană numără aproa
pe 3 milioane de practicant! 
ai sportului și educației fizi
ce, membri ai 14 486 cluburi și 
asociații sportive, afiliate ia 
D.T.S.B., forul său suprem. Pe 
baza acestei largi activități de 
masă, s-au concretizat in mod 
corespunzător și posibilitățile de 
afirmare pe planul performan
ței, astăzi numeroși dintre 
sportivii fruntași ai acestei țări 
Dumărîndu-se în rtadurile eli
tei mondiale.

Membrii loturilor reprezenta
tive ale R. D. Germane ae 
află acum angajați ta efortul 
comun de pregătire, în vederea 
participării la apropiatele 
Jocuri Olimpice de vară, care 
se vor desfășura la Moscova. 
Această primă Olimpiadă or
ganizată într-o țară socialistă 
va fi, pentru toți aceștia, tacă

BREVIAR • BREVIAR • BREVIAR
FE STADIONUL DE MARMURA din Atena, unde i-a desfășurat 

în anul 1896 prima ediție a oHmpiadeicr moderne, a avut toc • 
ceremonie cu prilejul sosirii flăcării olimpice, pe care ștafetele 
o poartă spre Moscova, gazda celei de-a 22-a ediții a J.O. de 
vară. Au rostit alocuțiuni G. Atanasiadia, președintele comitetului 
olimpic elen și I. Kozulia. vicepreședinte al Comitetului de orga
nizare a J.O. de la Moscova. Fanfara a intonat imnurile de stat 
ale Greciei și U.R.SS- precum și Imnul olimpic. Slmbătă. >Aal«a 
a pornit spre Teba. iar in cursul nopții Jocul olimpic" a toet 
aprins pe un altar lingă vechiul stadion din Delfi, unde se 
disputau in antichitate Jocurile Pitice, închiriate iui ApoSo.

tN CADRUL concursului de 
atletism desfășurat pe stadionul 
»V. L Lenin* din Moscova, 
recordmanul mondial Serghel 
Litvinov (U.R.S.S.) a cîștigat 
proba de aruncarea ciocanului, 
cu performanța de 81,08 m (re
cordul mondial îi aparține cu 
81,66 m).

Cu prilejul unui concurs dis
putat la Leningrad, atleta so
vietică Tatiana Skaitciko a 
realizat 6,88 m în proba de să
ritură în lungime, rezultat ce 
constituie a doua performanță 
mondială a sezonului.

POTRIVIT ÎNSCRIERILOR 
primite pînă la 15 iunie, la tur
neul olimpic de box vor par
ticipa peste 300 de pugiliștidln 
53 de țări, față de 264 din 33 
de țări, prezența la J.O. de la 
Montreal. Conform programu
lui. galele preliminare vor a- 
vea loc între 20 și 28 iulie, sfer
turile de finală în zilele de 29 
șl 30 iulie, reuniunile semifi
nale la 31 iulie, iar finalele se 
vor disputa în ziua de 2 august.

Intr-un interviu acordat unui 
corespondent sportiv al agen
ției TASS, președintele Aso
ciației internaționale de box a- 
mator (A.I.B.A.), Don Huli 
(S.U.A.), a declarat, printre al
tele: „Noul stadion acoperit si
tuat pe -“Prospekt Mira», cel mai 
mare din Europa, avind o ca
pacitate de 45 000 de locuri, im

TELEX o TELEX • TELEX • TELEX
individual, pe distanța de 3,700 
km, a revenit iugoslavului Po- 
lencici tn 4:46, iar cea de-a doua, 
un criteriu de 44,400 km pe stră
zile orașului Smederevska Palan- 
ka a fost câștigată de francezul 
F. Castaing îrs 38:57 (medie ora
ră 45,190 km). In același timp cu 
învingătorul, pe locurile doi și 
respectiv trei, au sosit rutierii 
români T. Vasile și C. Bonclu.

fotbal o Polonia — irak 
4—1 (2—1), în meciul desfășurat 
sîmbătă la Konin @ în semifi
nalele „Cupei Libertadores*: In- 
ternaclonal Porto Alegre (Brazi- 
1 a) — Velez Sarsfield Buenos 
Aires (Argentina) 1—0 (0—0).
Unicul gol s-a înscris în min. 73 
de către Tomho • în cadrul 
turneului Internațional de la 
Guangzhou (R.P. Chineză), echi

un bun prilej de afirmare. Iată 
și motivul principal pentru ca
re a fost urmăriUă cu deose
bită atenție desfășurarea unei 
competiții atletice devenită tra
dițională, .Ziua olimpică", pro
gramată ta ultimele zile ele 
lunii trecute, la Berlin.

Această ultimă ediție, a 18-a 
in cronologia sa începută acuta 
aproape două decenii, s-a bucu
rat de o participare deosebit 
de selectă, la concurs fiind 
prezenți șl oaspeți de peste ho
tare, emisari ai atletismului din 
21 de țări. Cu atît mai mare a 
foat satisfacția gazdelor, căci 
tor le-a revenit majoritatea 
laurilor și pe acest plan, al 
vaâorii performanțelor. Pe 
locul tatii al unui asemenea 
podium de onoare, trebuie si
tuată săritura de 8,36 m — nou 
record național — a lui Frank 
Peschek, un atlet de 24 ani, 
membru al clubuliul Dynamo 
Berlin. Ca și cei 1:46,4 înregis
trați pe 800 m de alergătorul 
Andreas Busse din Dresda, ca- 
re-șl consolidează astfel poziția 
printre specialiștii mondiali ai 
acestei probe. în condiții des
tui de nefavorabile, ploaie și 
vtart, Hans Wessig a sărit 2,27 
m ia Înălțime, probă ta care 
ramânta Adrian Pnoteasa ocu
pa Jocul trei, cu 2,18 m. Apoi, 
de reținut cursa pe 5 000 m a 
tînărului K tinse (26 ani), atlet 
din Rostock, care a cîștigat cu 
13:26,48 ta.tr-o selectă compa
nie, din care nu lipseau sovie
ticii Abramov șt Fedotkîn. La 
o bună valoare s-au situat dte 
nou atletele din țara gazdă. 
Bettine Gărtz, alergătoare» de 
garduri din Kari Marx-Stadt, 21 
ani, a Înregistrat 12,7 pe IM 
mg. Iar Siegrtm SiegL campioa
na olimpică la Montreal, după 

presionează prin dimensiunii» 
sale gigantice șă originalitatea 
construcției. Arena este dotați 
cu tot ceea ce este necesar pen
tru desfășurarea în cele mal 
bune condiții » turneului olim
pie de box".

COMITETUL OLIMPIC AL 
UNGARIEI, întrunit ta ședin
ță plenară, a definitivat kdzd 
de sportivi pentru cea de-a 
22-a ediție a Jocurilor Olimpi
ce de la Moscova. Delegația 
Ungariei- va fi alcătuită din 
266 de sportivi, înscriși la 18 
discipline. Echipa de atletism 
cuprinde 22 de sportivi, ta 
frunte cu campionul olimpic ta 
proba de aruncarea suliței, 
Miklos Nemeth, și recordma
nul mondial al aceleiași pro
be, Ferenc Parady, pentatlo- 
nista Margit Papp. săritoare» 
ta Înălțime Andrea Matay. La 
caiac-canoe, alături de ..vetera
nul" Tamas Wichman, vor mal 
concura campionii mondiali Ta
mas Budai și Istvan Szabo. De 
asemenea, lotul de box. antre
nat de fostul triplu campion o- 
limpic Laszlo Papp, cuprinde pe 
Gy6rgy Ged6 și Djanos Varadi.

CUNOSCUTA GIMNASTA 
sovietică Ludmila Turișceva, 
campioană olimpică la M&n- 
chen-1972, va participa la Mos
cova pentru a patra oară ta 
cariera sa la J.O„ dar de data 
aceasta in calitate de... arbi
tră.

pa S.C. Bacău a tnvtas cu 2—» 
(1—0) selecționata de amatori a 
Mexicului șl s-a clasat pe locul 
3. Cele două puncte au fost 
marcate de Chitara (min. 34) și 
Cărpuci /(min. 65). In finală se 
vor intîlnl echipa R.P. Chineze 
șl selecționata de tineret a R.F. 

'Germania.
HOCHEI PE IARBA • tn ul

tima zi a turneului internațional 
feminin de Ja Moscova s-au. În
registrat rezultatele t U5t.s.s. — 
RJJ. Germană 4—0 (2—0) șl Ce
hoslovacia — Franța 1—1 (0—0). 
Clasament final: ti U.R.S.S. 0 p; 
2. R.D. Germană 3 p; 3. Cehoslo
vacia 2 p; 4. Franța 1 p.

MOTO CICLISM • La Rijeka 
s-au desfășurat întrecerile „Ma
relui Premiu* al Tugoslavlel, 
oonfând pentru C.M. în cea mal

Slegrun Siegl, campioană olim
pică la Montreal și fostă deți
nătoare a recordului mondial 
la săritura in lungime, a rea
lizat recent 6,83 m, ceea ca 
dovedește ci apropierea Jocu
rilor Olimpice de la Moscova 
H stimulează reintrarea ta 

formă.

un 6,35 m la lungime obțir»jt> 
mat înainte Intr-un concura 
la Potsdam, a fost Înregistrată 
acum cu o nouă performanță 
remarcabilă — 6,83 m„ ceea 
ce dovedește că-și revine ta 
formă.

Rezultate frumoase, certifica
te ale unei Înalte măiestrii, ca
rs recomandă pe sportivii «fia 
R. D. Germană ca valoroși 
competitori ia Jocurile Olim
pice, plnă la care n-au mal 
rămas decît puține zile.

IN TIMPUL DESFAȘURAKII 
Jocurilor Olimpice de vară, ta 
capitala Uniunii Sovietice var 
avea loc mari serbări sportive 
populare și numeroase compe
tiții de masă. In zilele Olimpi
adei se vor disputa alergări pe 
.mii» olimpică* (19M m), ta 
care vor participa turiști, so
vietici și strătai.

DIN ANUL 1974 ctad a fosl 
emisă prima serie de timbre 
olimpice -.Moscova — capitala 
J.O.* și plnă in prezent posta 
sovietică a pus ta circulație 
alta șase serii, avind ca su
biect diferite ramuri sportiv^ 
30 de miniaturi poștale consa
crate turismului olimpic. 50 de 
aenograme olimpice și 15 cărți 
poștale ilustrate.

RECENT, conducerea televi
ziunii austriece a hotărlt mă
rirea numărului de ore afenbt 
transmiterii Jocurilor Olimpi
ce de vară de la Moscova. 
Astfel, pe programul IL se var 
transmite zilnic 5 ore : o oră 
..Jurnalul Olimpic*, iar 4 ora 
transmisii în direct de la Între
cerile olimpice. In plus, pa 
programul I, în jurul orei 22.00, 
se va difuza timp de două ora 
un panoramic al celor mai im
portante evenimente olimpica 
ale zilei.

SPORTIVII INDIENI vor 
participa la J.O. de la Mos
cova in concursurile de atletism 
și haltere și la competițiile da 
baschet, hochei pe iarbă și vo
lei. Componenta echipelor o- 
limpice s-a făcut in urma unor 
întreceri de selecție desfășu
rate recent la Calcutta.

LA APROPIATELE J.O., Ve
nezuela va fi reprezentată de 
32 de sportivi, angajați la 5 dis
cipline : fotbal, atletism, înoți 
box. și tir. In prezent. Co
mitetul olimpic din Venezuela 
studiază posibilitatea trimite
rii la Moscova și a unor echi
pe de cicliști și halterofili.

disputată cursă, la clasa 125 cmc,' 
victoria a revenit francezului 
Guy Berlin („Motobec"), cu • 
medie orară de 143,950 km.

ȘAH • „Cupa Mării Baltice*; 
turneu desfășurat în sistem el
vețian cu participarea a 250 de 
jucători, a fost ciștigată de 
maestrul polonez Zbigniew Sy- 
gulskl (9 p), urmat de Popov 
(Bulgaria) — 9 p șl Rossmann 
(R.D. Germană) — 8,5 p. • Tur
neul de la zemun (Iugoslavia) a 
revenit marilor maeștri iugoslavi 
VfiUmlrovfci, șl Vukiv.U Clasați in
egalitate pe primul loc cu cîte 
•fl.5 p, urmați de Ivkov (Iugosla
via), Farago (Ungaria) — cite 1» 
p sl Tringdv (Bulgaria) — 9 p.

TENIS • Din sferturile de fi
nală ale turneului masculin de 
la viena: Gimenez (Spania) — 
fleboiietis (Chile) 4—6, 6—4, 7—5; 
VasseUn (FraiițS)- — Bertolucci 
(Italia) 6—3, 6—7, 6—3.
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