
ȘEDINȚA COMITETULUI
POLITIC EXECUTIV 

AL C.C. AL P.C.R. ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Marți, 24 iunie, sub pre
ședinția tovarășului Nioolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
s-au desfășurat lucrările ședin
ței Comitetului Politic Executiv 
a] C C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut raportul delegației care 
a participat la lucrările celei 
de a XXXIV-a sesiuni a Con
siliului de Ajutor Economie 
Reciproc, ținută la Fraga in zi
lele de 17—19 iunie a c.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că delegația țării noas
tre condusă de tovarășul Ilie 
Verdeț, prim-ministru al gu
vernului, a acționat in spiritul 
mandatului încredințat, pentru 
dezvoltarea colaborării econo
mice și cooperării în produc
ție . intre țările membre ale 
C.A.ijJț. — pe baza egalității 
in dresuri, avantajului reciproc 
și întrajutorării tovărășești — 
în vederea satisfacerii într-o 
mai mare măsură a necesită
ților de energie, materii pri
me, materiale speciale, produse 
petrochimice, mașini, utilaje și 
tehnologii moderne ale acestora, 
în conformitate cu prevederile 
statutului și ale Programului 
complex.

Comitetul Politic Executiv a- 
preciază ca pozitive rezultatele 
sesiunii, prevederile hotăririi a- 
doptate de aceasta privitor la 
coordonarea planurilor pe pe
rioada 1981—1985, convențiile 
privind înfăptuirea acțiunilor 
cuprinse în programele speciale 
de colaborare pe termen lung. 
O importanță deosebită are 
faptul că sesiunea a stabilit să 
se elaboreze propuneri de lăr
gire a colaborării in scopul a- 
sigurării cit mai depline a ne
cesarului țărilor membre ale 
C.A.E.R. de combustibil și ener
gie, pe .perioada pînă in 1990 
și pe o perspectivă mai înde
lungată, precum și pentru extin
derea colaborării in efectuarea 
de lucrări geologice pentru creș
terea rezervelor și a livrărilor de 
combustibili, energie și materii 
prime. De asemenea, sesiunea

C.A.E.R. a subliniat necesita
tea colaborării in folosirea e- 
fectivâ a capacităților de prelu
crare a țițeiului in scopul sa
tis facerii mai depline a necesa
rului de produse petrochimice, 
în cercetarea, elaborarea și 
producerea de metale rare, in 
domeniul metodelor și tehnolo
giilor de reciclare a materiale
lor recuperabile, in domeniul 
tehnicii de calcul și in alte do
menii Importante ale producției 
și cercetării tehnico-științifice. 
Realizarea acestor obiective are 
o însemnă taie deosebită pentru 
accelerarea dezvoltării economi
ilor naționale ale tuturor țări
lor membre, pentru desfășura
rea cu succes a construcției noii 
orinduiri și ca urmare pentru 
creșterea forței generale a so
cialismului. Lărgirea și diver
sificarea colaborării și cooperă
rii in acest spirit intre statele 
membre ale C.A.E.R. este de 
natură să valorifice cit mai 
plenar avantajele economiei so
cialiste, superioritatea relațiilor 
de tip nou dintre țările socia
liste, să determine sporirea 
prestigiului și influența socia
lismului in lume.

Aprobind activitatea desfă
șurată de delegația română la 
actuala sesiune C.A.E.R., Comi
tetul Politic Executiv a trasat 
sarcină Consiliului de Miniștri, 
ministerelor, celorlalte organe 
centrale, să ia cele mai adec
vate măsuri . peniru transpune
rea integrală in viață a măsu
rilor convenite în cadrul ce'ei 
de a XXXIV-a sesiuni C.A.E.R.

De asemenea. Comitetul Poli
tic Executiv a indicat să se ac
ționeze in continuare pentru 
extinderea relațiilor economice 
ale României cu toate statele 
socialiste, cu celelalte țări ale 
lumii, să se intensifice parti
ciparea țării noastre la circui
tul mondial de valori, la di
viziunea internațională a muncii.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat și soluționat o serie de 
probleme ale activității curente 
de partid și de stat.
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Concursurile atletice ale clăilor la linalclc „Cupei C.T.C.** din cadrul „Daciadci**

900 DE CONCURENȚI, MII Șl MII
DE ȘCOLARI PE STADIONUL DIN IAȘI

Reporterului care a petrecut 
două zile „pline" in viitoarea 
unei atit de grandioase mani
festări din cadrul „Daciadei”, 
cum au fost finalele pe țară 
ale pentatlonului atletic șco
lar. concursul de ștafetă al

elevilor și concursul de selec
ție la sprint și aruncări, des
fășurate la sfirșit de săptă
mână pe stadionul „23 August” 
din lași. îi vine greu sâ 
trieze din noianul de impre
sii culese la fața locului. Pe

La Jumătatea cursei de 100 metri plat, la cota efortului maxim... 
Foto : Ioan CRASI — Iași

care din a ti. ea să le consem
neze ? Pe cele legate de efor
turile cu totul și cu totul re
marcabile ale organizatorilor 
de a crea acestor competiții 
școlare un cadru nu numai 
sărbătoresc (o minunată festi
vitate de deschidere), ci Și cu 
puternic ecou propagandistic, 
precum și condiții ireproșabile 
de sejur „în dulcele tîrg“ și 
de concurs participanților ? Pe 
cele referitoare la cifre care, 
fără a li se adăuga alte deta
lii. spun mult : 900 de concu- 
renți din toate județele țării ; 
tribunele stadionului pline cu 
elevi ieșeni însoțiți de cadre 
didactice, cu alți iubitori ai 
sportului, mai ceva ca la un 
important meci de fotbal al 
lui ,,Poli“ (și această" senza
ție era întărită de permanența 
pe tabela de scor a ultimului 
rezultat obținut - de studenți 
în recentul încheiat campio
nat) ; recorduri ale competi
ției — dotată, firește, cu 
„Cupa U.T.C." — la toate șta-

Aurelian BREBEANU

(Continuars In nao 2-D

LOTURILE OLIMPICE DE GIMNASTICĂ

Astăzi, în încheierea sezonului rugbijstic,

STEAUA - SELECȚIONATA ARMATEI SOVIETICE, 
PARTIDĂ CARE PROMITE UN SPECTACOL PASIONANT!

Astăzi vom spune adio se
zonului de rugby 1979/80. Par
cul copilului va găzdui, mal 
întîî (ora 16,30), festivitatea 
de premiere a proaspetei cam
pioane naționale. Steaua. Du
pă care, la ora 17, arbitrul 
Ștefan Crăciunescu. promovat 
recent printre cavalerii fluie
rului F.I.R.A., va da semnalul 
de începere a celei de-a șasea 
ediții a întîlnirii prietenești 
dintre clubul sportiv al arma
tei, Steaua, și Selecționata ar
matei sovietice. In cele cinci 
partide precedente, victoria a 
revenit _ fruntașei rugbyuiui 
nostru. în ultima — disputată 
anul trecut la Moscova — ea 
cîștigînd cu 26—11.

Există toate premisele ca

sezonul să fie încheiat prin- 
tr-un spectacol pasionant. In 
teren se va afla, doar, un se
lect grup de internaționali. La 
oaspeți evoluează Karpuhin. 
Șalavatov, Igor Mironov, Pro- 
șin, Tihonov, Șapovalov. Ale- 
șin ; la bucureșteni — Mun- 
teanu, Murariu, Fuicu. Zafies- 
cu I, Enache, Alexandru, Su- 
ciu, Radulescu. Postolachi. M. 
Ionescu, Achim, Cornelia, 
Lungu și, posibil, Țața — o 
întreagă echipă !

Dar iată formațiile pe care 
intenționează să le alinieze 
antrenorii Petre Cosmănescu, 
Adrian Mateescu, Radu Dur-

tContlnuare In do<j a 4-a)

® Muncă asiduă pentru 
perfecționarea exercițiilor 
• Fiecare gimnastă știe 
bine ce mai are de îăcut ț 
„Aurul* de la Fort Worth 
— stimulent pentru noi 
performanțe olimpice • I- 
nelele — speranța nr. 1 a 
băieților noștri

Sala mare, încăpătoare, do
tată cu aparatură din cea mai 
modernă — o parte chiar din 
modelul stabilit de Federația 
Internațională de Gimnastică 
pentru apropiata Olimpiadă — 
este, parcă, mai primi toace ca 
oricir.d. Trei tehnicieni de re
cunoscută competență. care 
și-au probat in atitea rinduri 
înalta calificare în pregătirea 
marilor examene comoetițio- 
nale — i-am numit, desigur. 
De antrenorii emeriți Bela și 
Marta Karoly și pe coregraful 
Pojar Geza — conduc de la un 
pupitru nevăzut antrenamentele 
pe care le fac gimnastele noas
tre in aceste zile hotărîtoare, 
dinaintea marii confruntări. S-a

Activitate intensă, preocupări constante de perfecționare a mă
iestriei — in sala de gimnastică din Deva Foto : D. NEAGU ,

Campionatele naționale de sărituri in apă

IUIZA NICOLAESCU (PENTRU PRIMA DATĂ)
Șl AL. 8AGIII, ÎNVINGĂTORII DL IERI

Luiza Nicolaescu, pentru pri
ma dată campioană națională 

Foto ; I. MIHAICA

Pe un „fond sonor" (produs 
de vuietul continuu al miilor 
de spectatori aflați în incinta 
Ștrandului tineretului) care a 
influențat negativ capacitatea 
de concentrare a concurenților, 
campionatele naționale de să
rituri au continuat, ieri, prin 
desfășurarea a două probe, a 
căror principală caracteristică 
a fost echilibrul disputelor. La 
senioare, de pildă, foarte tine
rele Luiza Nicolaescu (născută 
în 1966) și Isabela Bercaru 
(1965) au dat o luptă foarte 
strînsă, la platformă, pe par
cursul celor 16 sărituri (califi

cări și finale). Dimineață, în 
calificări, Luiza a manifestat 
mai multă siguranță, obținind 
un avantaj de 20 de puncte, 
din care, in cursul finalelor de 
după-amiază, Isabela nu a pu
tut recupera decît două. Astfel 
că Luiza Nicolaescu (antrenor 
P. DecUseară ; pînă anul trecut 
a fost pregătită de Melania 
Treistaru) cucerește pentru pri
ma dată titlul de campioană a 
României la senioare. O per-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare tn pag 2-3)

renunțat, aproape, la -asistența 
obișnuită, chiar și atunci cînd 
se execută elemente de cea mai 
mare dificultate, sportivele iși 
iau singure toate măsurile care 
se impun, atit pentru o execu
ție corectă, cu amplitudine ma
ximă, cit și pentru deplina pro
tejare a corpului.

— Este absolut firesc să lu
crăm așa — ne spune Bela Ka
roly — pentru că sîntem de-a- 
cum în perioada cînd, practic, 
nu se mai poate învăța nimic, 
se acționează pentru formarea 
automatismului, pentru integra
rea tuturor elementelor de di
ficultate în compoziția stabilită 
a exercițiilor. Ar ■ fi foarte ris
cant să mai introducem încă în 
exercițiile fetelor elemente noi. 
De aceea, acum repetăm, re
petăm de zeci și sute de ori 
exercițiile impuse și liber a- 
lese pe care Ie vom prezenta 
la Palatul sporturilor de la sta
dionul Lujniki, cit mai aproape 
de nivelul pe care dorim să-1 
realizăm și la Jocurile Olim
pice. Fiecare gimnastă din lo
tul nostru știe foarte bine ce 
are de făcut, nu de puține ori 
sportivele însele sînt acelea care 
hotărăsc dacă mai este nevoie 
sau nu de o repetare in plus,

de o corectare, tic un mic re
tuș. Ele cunosc exigența noastră 
și iși încheie antrenamentul la 
un aparat sau altul numai *- 
tunci cînd iși dau seama că 
totul a fost executat Ia cel mai 
înalt nivel.

Este suficient să le urmărim
pe gimnaste la cîteva aparate, 
pentru a înțelege că, intr-ade
văr, spusele 
confirmă pe 
milia Eberle,

antrenorului se 
de-a-ntregul. fi
de pildă, zăbo

vește mai mult la sărituri, in- 
sistînd, mai ales, pe execuția 
de la impuse. A fost nemul
țumită de nota pe care a pri
mit-o recent la această probă 
intr-un concurs-test de verifi
care și înțelegem, din perseve
rența și frecvența repetărilor, 
că este hotărîtă să înlăture orice 
posibil reproș din partea antre
norilor și — de ce să n-o 
spunem — să elimine orice po
sibilă penalizare din partea exi
gentelor brigăzi olimpice de 
arbitraj. Marilena Vlădărău so
licită să-i mai fie pusă o dată 
banda magnetică pe care este

Constantin MACOVE1

(Continuare in pag. 2-3)



Gupă turneul masculin al campionatului divizionar de popice IM VIZITA IA LOTURILI
APORTUL JUNIORILOR - DECISIV [Urmare din pag. 1)

LA PRIMUL SUCCES AL BUCUREȘTENILOR
Koger Cernat), 

Kakoș 
Hoariu 
adus o 
mare 

lor mai ex- 
seama cărora

Campionatul divizionar de 
popice rezervat echipelor mas
culine s-a încheiat — pentru 
prima oară din 1967, de cînd a 
luat ființă această 'importantă 
competiție — cu victoria unei 
formații din Capitală. Autorii 
performanței sînt popicarii de 
la Gloria București, care au 
avut ca adversari pe jucătorii 
de la Aurul Baia Mare, Elec- 
tromureș Tg. Mureș, Rulmentul 
Brașov, Voința București și 
Voința Tg. Mureș, sextete de 
forțe sensibil egale, cu indivi
dualității de clasă internațio
nală, laureați ai campionatelor 
mondiale și europene.

Confirmîndu-și valoarea, a- 
ceste șase echipe au furnizat 
ta turneul final partide viu 
disputate și pline de neprevă
zut. Pusă pe fapte mari, Glo
ria București a dat, din prima 
reuniune, tonul surprizelor, 
care apoi s-au ținut lanț, in- 
vingînd mai tatii pe fosta de
ținătoare a titlului. Aurul Baia 
Mare, la un scor concludent : 
5 231—5 181 p.d. Dozindu-și bine 
efortul, bucureștenii au avut, 
In continuare, o evoluție ascen
dentă, depășind pe Electromu- 
reș Tg. Mureș cu 5 262—5 233 
p.d. și. în ultimul meci, pe 
Voința Tg. Mureș cu 5 301—5 196 
p.d., elevii antrenorului Costa- 
ehe Cristea, printre care și 
cîțiva tineri dotați pentru ma
rea performanță, terminind ne
învinși competiția.

Deși noii campioni au con
stituit o echipă omogenă, de
cisiv în obținerea succesului a 
fost — după părerea noastră — 
aportul celor doi juniori (fie
care formație are obligativita
tea să utilizeze doi tineri sub 
23 de ani) care s-au arătat, în
deosebi Constantin Stamatescu, 
ta progres de la un meci la 
altul — 860, 890 și 898. la ni
velul jucătorilor de bază ai e- 
chipei. Rezultate remarcabile au 
Înregistrat și juniorii fostei 
campioane. Aurul Mare Traian IOANIȚESCU

Noua campioană a țării, Gloria București (de la stingă la dreapta) t 
*us — Vasile Tudor, Petre Boțogan, Alexandru Tudor, Aurel Marcu, 
Constantin Stamatescu, Florian Panaitescu — președintele A.S. 
Gloria, Dumitru Tudor — financiarul asociației ; jos — Gheorghe 
Dumitrescu, antrenorul Costache Cristea, Alexandru Cătineanu, Ilie 
Nicolae și Marian Andrei. Foto : Aurel CUGEREANU

CAMPIONATE • COMPETIȚII •
JUNIORII DE LA OLIMPIA BUCUREȘTI AU CIȘTIGAT 

„CUPA TELEORMANULUI" LA TIR
Pe poligonul din Alexandria s-a 

desfășurat timp de trei zile „Cu
pa Teleormanului" la tir, com
petiție rezervată juniorilor, iată 
Câștigătorii probelor : pușcă 60 
f c — Roxana Lămășanu 590 p 
ți Adrian Mitrol 590 p (ambii 
de la Olimpia București) ; pușcă 
standard 3X20 f — Daniela Toa- 
der (Unirea Focșani) 549 p și 
Dragoș stoian (Olimpia Buc.) 551 
p ; pistol liber — Vasile Manea

ELENA TRIFU A CÎSTIGAT 
„CUPA SPARTACUS" 

LA TENIS
BRAlLA, 24 (prin telefon), 

cadrul circuituilui organizat de

Pin- 
San- 
Ma- 
4—6,

in
________ ___o_________ ©” 

chipeie divizionare A de tenis, La 
Brăila s-a disputat un turneu do
tat cu „Cupa Spartacus*4. Au fost 
prezente 28 de jucătoare. Între
cerile au fost bine organizate, iar 
întîlnirile s-au ridicat La un nivel 
corespunzător. Rezultate din sfer
turi de finală : Elena Trifu (Pro
gresul București) — Daniela 
tilic (Spartacus) 6—1, 6—1 ; 
da Proca (Dacia Galați) — 
riana Benedek (Mureșul) 
6—2, 6—2 ; Rodica Gheorghe (Da
da) — RqJ+a Varga (Mureșul) 
6—1, 6—0 ; Gabriela Szoko (Dina
mo București) — Carmen Velic- 
sar (Dacia) 6—3 6—2. Semifinale: 
Trifu - ~
ghe — 
a fost 
care a 
Rodica 
blu a 
Szokb 
în

- Proca 6—2, 7—6 ', Gheor- 
Szoko 6—4, 6—4. Finala 

cîștigată de Elena Trifu 
intrecut-o cu 7—5, 6—4 pe 
Gheorghe. Finala de du- 
revenlt perechii Trifu — 
ciștigătoare " ' ' ‘ '

fața cuplului 
Proca. Pe locul II : 
ghici — Carmen 
mrercuri, 25 iunie, ______ ..
cadrul aceluiași circuit, vor în
cepe întrecerile „Cupei Dacia" 
(S. IONESCU - coresp.).

cu 6—4, 6—4
Gheorghe — 
MihaeLa Dră- 
Velicsar. De 

la Galati, în

(antrenor 
talentații Ștefan 
873, 850) și Stelian 
883, 887). Ei și-au 
tribuție chiar mai 
unii dintre colegii 
perimentați, pe 
trebuie pus insuccesul băimăre- 
nilor. Dar, preocuparea cea 
mai mare pentru depistarea și 
formarea unor popicari de nă
dejde a dovedit-o apreciatul 
antrenor Tiberiu Szemany, pa- 

. tru din cei șase jucători ai e- 
chipei Voința Tg. Mureș a- 
flîndu-se la vîrsta junioratului. 
Bela Fazekas, Ianos Magyary, 
Marton Farkaș și Laszlo Sereș 
au un stil elegant de lansare 
și au arătat siguranță atît la 
manșele „pline", cit și la cele 
„izolate", fiind autorii unor re
zultate mai mult decît promi
țătoare. în schimb Electromu- 
reș Tg. Mureș (antrenori — 
Ludovic Martina și Stefan Or- 
dok), una dintre principalele 
candidate la titlu, a pierdut ta- 
tîlnirile hotărîtoare, deoarece 
juniorii Levente Soss (810 și 
822) și Gyorgy Mureșan (773) 
și Iuliu Fekete (822) au acțio
nat crispat, manifestind evidente 
carențe de ordin tehnic. La fel, 
punctele nevralgice ale echipe
lor Voința București (antrenor 
— Petre Purge) și Rulmentul 
Brașov (antrenor — Ion Lateș) 
au fost posturile ta care au 
evoluat tinerii Iulian Do bre, 
Ion Florin șt respectiv, Ed
mond Witovschi și Ștefan Toa- 
der care — cu un bagaj redus 
de cunoștințe — nu s-au ridicat 
la nivelul așteptărilor, ratînd 
lovituri prețioase. De fapt in
suficienta preocupare a cadre
lor tehnice pentru depistarea, 
creșterea și perfecționarea vi
itorilor performeri s-a răzbu
nat pe propriile echipe, aces
tea fiind private de un loc mal 
bun în ierarhia divizionară, 
ceea ce trebuie să dea serios 
de gi: conducerilor secțiilor
respei

(Olimpia Buc.) 504 p ; pistol vi
teză — Mihai Grămadă (Centrul 
de tir Alexandria) 562 p ; pistol 
standard — Valeria Cociuban 
(U.T. Arad) 532 p ; pușcă cu aer

CAMPIONATELE DE SĂRITURI IN APĂ
(Urmare din pag. I)

farmanță care îl răsplătește e- 
forturile în domeniul sportului 
de performanță, făcut paralel 
cu cel în domeniul școlar, pen
tru care merită felicitări. Bună 
și comportarea Isabelei Berca- 
ru, căreia, însă, un plus de 
prestanță și siguranță in ținută 
i-ar aduce o mai bună aprecie
re din partea arbitrilor. Mai 
notăm faptul că două săritoare 
născute în anul 1938 (Ileana 
Pirjol de la Progresul, clasată 
pe locul 6, și Andreea Drago- 
mir de la C.S Ș. Triumf, locul 
8) s-au calificat în finală, unde 
au avut evoluții promițătoare- 

La băieți, la trambulină, Al. 
Bagiu și M. Kaiss erau depar
tajați, după calificări, de nu
mai 7 puncte (în favoarea pri
mului), dar în finală, Bagiu 
(antrenoare Viorica Kelemen), 
s-a impus prin fermitate, in 
special la execuția săriturilor 
cu coeficient de dificultate ri
dicat (am remarcat dublu salt 
și jumătate înarnte cu un șu
rub), la care Kaiss a avut cîte- 
va ezitări dintre care cea la 
dublu salt și jumătate răstur
nat grupat a fost hotărîtoare. 
în sfîrșit, să mai subliniem 
promovarea in finală a micuțu-

decît

Festivitate de premiere a celor mai bune ștafete, in întrecerea 
fetelor

CONCURSURILE ATLETICE ALE ELEVILOR
/Urmare din pag. 1)

fetele, precum și la pentatlon 
fete, numeroasele recorduri 
personale- la alte probe ? Sau 
să rețină remarcile oaspeților 
în legătură cu sprijinul și pll- 
duitoarea prezență, la acest 
mare important episod atletic 
al „Daciadei", elevilor, a or
ganelor de partid și de stat 
județene ? Sau pe cele referi
toare la perfecta derulare a 
competițiilor, asigurată de ati- 
ția și atîția pasionați activiști 
sportivi din Iași sau din co
misia de specialitate a C.C. al 
U.T.C., care, ca și în alte a- 
semănătoare prilejuri, pune 
în evidență amplele sale re
surse organizatorice ? Sau pe 
cele privind numeroasele ți 
frumoasele premii oferite 
drept răsplată, alături de cupe 
și medalii, celor mai buni din
tre concurenți ? „Premii în 
echipament sportiv care con
stituie deopotrivă un puternic 
stimulent și o reușită propa
gandă competițiilor elevilor", 
cum sublinia prof. Radu Teti- 
niuc, antrenor de atletism la 
C.S.Ș. ..Mihai Eminescu“ din 
Iași, cronometror șef la com- 

Sau poate impresiile 
le-au produs bucu- 
încercată de local- 
comportarea favo- 

școlarii ieșeni, cîș- 
„Cupei U.T.C." in

petiție... 
pe care ni 
ria deplină 
nici pentru 
riților lor, 
tigători ai „ . .
întrecerea pe județe, dar și a 
dîmbovițenilor care au produs 
surpriza clasării pe 
cund, ca urmare a 
locuri I cucerite de 
comuna Vulcana 
sprint fete și băieți 
runcarea greutății fete ? 
surpriză pe care activistul

locul 
celor 
elevii

Băi 
și ia

se- 
trei 
din 

la 
a- 
O 

__ .cu 
.probleme de sport la Cornite- 
teul județean Dîmbovița al 
U.T.C., prof. Avram Iancu, o 
punea pe seama pasiunii și 
strădaniilor profesorului loan 
Șerban de la Liceul indus
trial nr. 3 din Tîrgoviște, ne
obosit 
pentru 
tesc....

căutător de talente 
atletism în mediul să-

Dar 
presii

cîte alte frumoase lm- 
culese din arena atle

tică sau din tribune nu _
merita consemnate aid 1 Sta- 
tem însă datori să nu-1 uităm 

pe „eroii" competițiilor, pe

ar

CAMPIONATE
comprimat — Ioana Borș (C.S.S. 
1 București) 371 p șl Adrian Mi
trei 370 p și pistol cu aer com
primat — Marian Neacșu (Olim
pia Buc.) 374 p. Pe echipe : 1. 
Olimpia București 190 p, 3.
trai de tir Alexandria 161 
C.S.S. 1 București 91 p 
POVICI — coresp.).

(C.

Cen- 
P, 3.
PO-

TaIul Nicolae Lepăduș de 
2 București care, cu șase 
înainte de a împlini 11 ani, de
monstrează mari perspective.

Clasamente. Senioare, platformă 
10 m : 1. LUIZA NICOLAESCU
(Progresul Buc.) 404,17 p, 2. Isa
bela Bercaru (C.S.Ș. Triumf Buc.) 
466,90 p, 3. Elena Cîrstieă (Pro
gresul) 463,10 p, 4. “
joi (C.S.Ș. Triumf) 411,42 p, 
Carmen Bădescu i ‘ 
Buc.) 403.77 p, 6. Silvia 
(JLic. 2 Buc.) 393,97 p ; 
trambulină 3 m : 1. AL. 
(Crisul) 696.27 p, 2. M. 
(C.S.M. Sibiu) 660,35 p, 3. prear. ‘ -.. . . ------

neana Plr- 
5. 

(Progresul 
Groapă 
seniori, 
BAGIU 

Kaiss 
D. O- 

(C.S.Ș. Sibiu) «21,96 p, 4. 
C. Pop (Progresul Buc.) 535,65 p, 
6. T. Barabas (C.S.M. CluJ-Napo- 
ca) 583.02 p. 6. A. Cherciu (C.S.Ș. 
Triumf) 554,72 p.

Astăzi, de la ora 10 șl de la 
orna 16. au loc ultimele, probe : 
trambulină senioare platformă 
seniori.

RISME... La tragerile __ ...
Loto, autoturismele constituie

NELIPSITELE AUTOTU- 
oblșnuite 

. - - - ‘C—- o
prezență permanentă pe lista mă
ritor cîștiguri, oare recompen
sează și totodată stimulează per
severența participanților la a- 
oest avantajos sistem de joc. 

După cum se știe, la categoria 
I a primei, trageri din această 
lună (6 iun’e) au fost cî^tigate, 
pe bilete achit ate în cotă de 

cei care dintre atîția partici- 
panți au trăit bucuria urcării 
pe podium. în primul rtad, 
pentatlonistul brăilean Lau- 
rențiu Budur, despre care ac
tivistul sportiv Walter Klein, 
prin mina căruia au trecut de 
la secretariat spre... inspiratul 
microfon al colegului Doru 
Glăvan, toate fișele cu rezul
tate, ne spunea : „Cu calită
țile și performanțele sale pe 
probe (1,95 la înălțime) va de
veni, sint sigur, un bun po- 
liatlonist. Ca și ieșeanca Doina 
Gheorghiu. Ca muiți alții de 
care poate vom mai auzi**... 
Poate, spre satisfacția noastră 
și a federației de specialitate, 
din cadrul căreia, de data a- 
ceasta, nimeni n-a avut cu
riozitatea să vadă concursu
rile.

Dar iată primii clasați tn pro
bele programate la această triplă 
competiție atletică școlară, des
fășurată sub egida „Daciadei" 
competiție care a demonstrat în
că o diată că mal ales mediul șco
lăresc de la sate poate reprezen
ta o bogată sursă de talente : 
pentatlon, fete : L Gabriela Co
teț (Vrancea), 2. Doina Gheor
ghiu (Iași), 3. Maria Berbecaru 
(București) ; băieți : 1. Laurențiu 
Budur (Brăila), 2. Llviu Giur-
gian (București), 3. Mihai Cure- 
laru (Buzău) ; ștafetă, fete, «X200 
m : 1. ide. pedag. Focșani, 2. Lie. 
N. Bălcescu Craiova. 3. Lie. A. 
Șlncal Cluj-Nap oca ; 406+300 + 200 
+100 m : 1. Lie. M. Eminescu 
lași, 2. Lie. N. Bălcescu Craiova. 
3. Lie. A. Șlncal Cluj-Napoca ; 
băieți, 400 + 300 + 200+100 : 1. Lie 
Informatica Iași, 3. Uc. N. Băl
cescu Craiova. 3. Lie. filologie- 
istorie București ; 800+400+200
+100 : L Lie. Informatica Iași.
2. Iăc. N. Bălcescu Craiova. 3. 
Lie. matematică-fizlcă Găiești : 
concursul de selcție ia sprint și 
aruncări, cat. 14—16 ani, fete, 
100 m : 1. Geta Glogoș (Sucea
va), 2. Maricica Copai (Vaslui) 
3—4. Stellana Călin (Teleorman) 
și Leta Eftimle (Botoșani) ; greu
tate : L Carmen Clrstea (Dîmbovi
ța), z Luiza Glurcă (Vrancea)
3. Eugenia Ciupe (Sălaj) ; băieți, 
100 m ; 1. Viorel Suctu (Arad)

X Cornel Neofet (Iași), 3. Marius
Baioa (Dolj) ; greutate : L Ver- 
nlcheseu Toma (Caraș-Severin), 
1. Vasile Lepclue (iași), 3. Ma
rian Dingescu (Dîmbovița) ; 17
— 19 ani, fete, MO m s c. Ga
briela Matei (Dîmbovița), 2. Le- 

nuța Popa (Garaș-Severin), 3.
Elena Bratu (Ialomița) ; greuta
te) : 1. Georgeta Slmuțlu (Sălaj), 
1. Nicolina Gugu (Dolj), ». Vol- 
ca Nioa (ialomița) ; băieți, 100 
m : 1. c. Matei (Dîmbovița), 2. 
V. Barbă (Prahova). 3. N. Tlbre 
(Timiș) ; greutate : L Oh. Posto- 
lache (Vrancea), Z. I. Crivăț 
(Brăila), 3. M. Mtarlba (Caraș- 
Severln). în clasamentul pe jude
țe : 1. iași îs p, »—3. Dîmbovița 
și Dolj 11 p, 4. Vrancea 3 p, 5. 
Caraș-Severin 6 p, K. Brăila 5 
p etc.

A. S. Unirea Tricolor 
București, organizează con
curs de selecție pentru sec
ția de șah (in flecare luni 
șl vineri intre arde 17 — 
20) In sala de ședințe •
I.A.P.L.  Cotroceni (str. 
G-ral Budlșteanu 32. ca
pătul tramvaielor 6—10). 
Sini invitați băieți ri ăete 
Intre 6—18 ani.

practicante 
atît din 

i provin- 
sâ facă 
se spe- 
electro- 

; — ele- 
trec in 

de liceu

VOLEI PENTRU ELEVE
Binecunoscutul Club spor 

tiv școlar de volei (singu
rul din țară profilat ex
clusiv pe această ramură 
sportivă) de pe Ungă Li
ceul Dimitrie Cantemir din 
București, organizează con
cursuri de selecție în rîn- 
dul elevelor 
ale voleiului 
Capitală, cit și din 
cie — care doresc 
performanță șl să 
cializeze în profil 
tehnic. Doritoarele 
ve sportive care 
treapta a doua 
(cls. a Xl-a) — se pot în
scrie pină la 5 iulie (re
lații suplimentare la tel. 

. 12 29 86).

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
26 la sută, TREI AUTOTURISME 
„Dacia 1300“. lată Insă că și la 
tragerea următoare (13 Junie) au 
fost atribuite, în cadrul aceleiași 
categorii și pe aceiași fel de bi
lete, alte DOUA AUTOTURISME 
„Dacia 1300“, cane au revenit 
participanțiilor Vasile Uțiu din 
Cluj-Na poca și Fănică Koibu din

imprimată orchestrația solului 
său. liste o muzică extrem de 
dinamică, antrenantă, 
ziția place și

se pare că 
simplu pe 
urmărim in 
ne întrebăm,

Compo- 
ea foarte mult 

a captivat-o pur 
tinâra sportivă- 
timpul execuției 
i, la modul cel 

mai serios, dacă in cele 80 de 
secunde de torente acrobatice, 
de mișcări complexe și foarte 
grele, Marilena a avut răgazul 
să respire măcar o dată. Dacă 
cu pianistul se mai puteau re
zolva unici probleme de ritm", 
banda nu admite nici un fel 
de ezitare, oricît ar fi ea de 
neînsemnată, nici un fel de a- 
batere de la caligrafia compo
ziției. Finalul, mai ales, cere 
o mare concentrare și precizie 
din partea sportivei, dar ea do
vedește că este complet stăpină 
pe situație, în ciuda unei mici 
accidentări care a ținut-o o 
scurtă perioadă departe de co
vor și podium.

Melita Ruhn și Dumitrița 
Turner își potrivesc cu multă 
meticulozitate și rigoare tram
bulina, măsoară apoi distanța 
de elan cu piciorul, se consultă, 
se sfătuiesc, schimbă opinii și 
apoi, pe rînd/ execută torente 
de sărituri. Ele nu pot că, 
abia cu o jumătate de^a in 
urmă, intrau în finala campio
natelor mondiale de Ia Fort 
Worth/Dallas cu cele mai mari 
note în această probă, și, deci, 
cu cele mai mari șanse la vic
torie. Atunci a învins Dumi- 
trița, care a dat dovadă de o 
mai mare constanță în cele două 
încercări permise de regulament. 
Dar Melita, consolată că sări
turile rămîn, totuși, proba ei 
favorită, i-a promis încă de a- 
tunci revanșa și pare hotărîtă 
să o obțină chiar la Moscova, 
în întrecerile olimpice. în orice 
caz, în perioada care a trecut 
de la ultimele campionate mon
diale ambele gimnaste au mun
cit foarte mult, și-au perfecțio
nat tehnica execuției, au adău
gat prețioase plusuri de virtuo
zitate și spectaculozitate evo
luțiilor lor, astfel incit sînt 
toate motivele să anticipăm un 
frumos duel românesc in această 
probă în întrecerile de la Luj- 
niki. Rodica Dunea pare cap
tivată de birnă. reluînd de mai 
multe ori fie elemente separate, 
fie întregul exercițiu liber ales. 
Ea iși amintește cu deosebită plă
cere că evoluția Ia acest apa
rat — ultima din concurs — 
la Fort Worth i-a adus un va
loros loc V în lume la indi
vidual compus, care a pro- 
pulsat-o in elita gimnasticii 
mondiale. Tocmai de aceea Ro
dica dorește ca și Ia Moscova 
birna să-i aducă noi satisfacții. 
Judecind după buna dispoziție 
care 1 se citește pe chipul său 
de copil, după pofta cu care 
lucrează și la celelalte aparate, 
după forma sportivă și con
stanta cu care evoluează, stat 
motive să sperăm că mezina 
echipei noastre poate produce 
și alte surprize plăcute...

Nadia Comăneei, campioana 
olimpică absolută en-titre. este 
pregătită și hotărită să-și apere 
titlul care i-a asigurat gloria 
in întrecerile de la Forumul 
din Montreal. în ultimele luni 
Nadia a avut un program ex
trem de încărcat, trebuind să 
lucreze. în paralel, atît pentru 
a-și încheia cu succes cursurile

liceal 
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ULTIMA TRAGERE LOTO CU
ÎN EXCURSII LA JOCURILE

Administrația de Stat Loto-Pronosport a 
iunie 1980 va avea loc ultima tragere oblși 
guri suplimentare în excursii la apropiatele 
vară de la Moscova. Ca și la tragerea simll 
tru atribuirea excursiilor se va efectua o 
tară de două numere din 90 ; la această ext 
mai biletele de 15 lei completate cu o varii 
sută la sută, care au însă drept de cîștig 
extrageri obișnuite. Condiția de a obține o 
este ca, printre cele trei numere jucate, 
să le cuprindă și pe cele două ale extrager 
diferent de ordinea ieșirii din urnă î în cazi 
rul nu poate efectua excursia, aceasta poat, 
persoane. Nu pierdeți prilejul de a vă num 
toril avantajoasei trageri Loto de Vineri 27

NOU, ATRACTIV, AVA
Noile serii de LOZ IN PLIC de trei lei, ci 

terior și interior îmbunătățit, oferă participa: 
tre cele mal plăcute, respectiv o gamă vâri 
bani : 20.000, 10.000, 5000, 2.000, 1.000 lei etc. . 
nosport, vînzătorii volanți, unitățile din corni 
consum, precum și oficiile poștale vă stau în 
poziție pentru a vă încerca și dv. șansele la 
popular sistem de joc, LOZUL ÎN PLIC.

Suceava ; de remarcat și faptul 
că, tot la această tragere, 
loarea unitară a câștigurilor 
categoria a n-a a fost de 
22.000 lei! Așadar, suficiente 
tlve de a vă încerca și dv. ,__
sele la tragerea de vineri 27 iunie 
1980, pentru care mai puteți pro
cura bilete numai astăzi și miine.

va- 
de 

peste 
mo
țau-

• TRAI 
PRONOEW 
rAe 1980, /se 
tneepînd de

• CÎȘTIGl 
LUI PRONI 
NTE 1980. ( 
6,25 variante 
2-a : (12 rez 
a 362 lei ; < 
late) 2.274,00
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OS I
gratie ex- 
prize din- 
îștiguri in 
Loto-Pro- 
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nță la dis- 
simplu și

CONCURSU- 
DIN 22 IU- 

(13 rezultate) 
lei ; cat. a

16,25 variante 
: (11 rezul- 

e a 52 lei.

OBIȘNUITA 
ăzi. 25 iu- 

în direct 
16,25.

pentru continua 
cițiilor sale o- 
plin conștientă 
și dificultatea 
apropiatele 
muncit,

’e, cu acea 
e * pe care 
mereu în per

lei sale măies- 
ăneci, asemenea 
icelor“ noastre, 
ubstanțial exer- 
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de mare di- 
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publică de la 

mat, o dată in 
ă valorică și 

triplei cam- 
de la Montreal, 
adia Comăneci 

favorite ale a- 
eceri olimpice, 
rcă problemele 
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vederea unei 
și a obținerii 

are În compe- 
cova, antreno- 

călit în focul 
de nivel mon- 

„Chiar dacă 
de ansamblu 

aceea

Lotul brașovean (împreună cu antrenorii lui) care a lansat „campania -promovare".

1FCM- erail,) „NE VOM PUTEA MENȚINE
JUCIND CURAT, OFENSIV

CEEA CE AR PUTEA FI
FOTBALISTUL ROMAN • ••

I
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— Nicolae Pescaru de cînd poeți 
banderola de căpitan al echipei 
brașovene ?

— Din 1969. Aveam atunci 24 
de ani.

— La începutul campionatului, 
încheiat duminică, credeai că e- 
chipa pe care ai condus-o în 
teren va reuși o desprindere atit 
de rapidă, Încheind conturile, cu 
principalele sale contracandida
te mult înaintea Analului ?

— Am crezut eu toții In victo
rie, dar nici unul dintre noi nu 
bănuiam că ne vom desprinde . 
In cîștigători la Jumătatea retu
rului.

— Care au fost secretele reuși
tei 7

— Nu-i vorba de secrete. Vic
toria noastră s-a datorat : 1. dis
ciplinei de fier impusă de antre
norul Proca ; 2. muncii pe brînci 

depusă de toți jucătorii; 3. spriji
nului dat de Uzina Steagul roșu 
și de organele locale. Acești treă 
factori au „lucrat* eficient pentru 

PROMOVAREA Brașovului în Di
vizia A.
— Cu ce atuurl se va prezenta 

F.C.M. Brașov pe prima scenă a 
fotbalului nostru ?

— Unul ar fi lipsa . .. vedete
lor. Vedeta F.CLM.-uIui va fi e-

chipa. O echipă omogenă, elasti
că, adeptă convinsă a unui joc 
colectiv.

— Din rîndul căreia s-au re
marcat ?

— Balasz, Bucur, Naghi, Para- 
schivescu. Pe compartimente, a- 
părarea a fost mereu U post, a- 
dlcâ Balasz — Papuc, Naghi, 
Vărzaru, Pescaru ...

— Pescaru, fundaș stingă ?
— Era postul cel mai deficitar, 

antrenorul a decis și „căpitanul- 
echipei i-a supus ... ordinului-

— Se afirmă că Brașovul a fost 
„ajutat" să promoveze șl de fap
tul că a jucat în cea mal slabă 
serie a Diviziei B . .

PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR A
Iată, pe scurt, vești de la cele 

cinci divizionare A despre care 
grupajul 
luni al

nu v-am informat 
apărut în numărul 
ziarului nostru.

STEAUA a convocat 
întregul lo' *“ ~

în 
de

In localitate, 
va pleca la

In această 
foarte bune 

C.S.M. Su- 
Unirea Foc-

Campionatul primei noastre 
divizii s-a încheiat mai de
mult.

Cel al Europei și-a tras cor
tina duminică seara.

„Tricolorii-* par satisfăcuți 
de faptul că belgienii și ceho
slovacii, adversarii lor de dată 
recentă, au urcat atît de sus, 
după ce, cu puțin timp în 
urmă, jocurile de la Bmo și 
Bruxelles nu lăsaseră impre
sia unei superiorități a gazde
lor. Mai mult, se invocă și 
faptul că M. Răducanu a ra
tat un penalty (la Bmo), iar 
un arbitru elvețian a anulat 
un gol valabil al lui Cămă- 
taru, care gol... etc. etc—

Unde ar fi adevărul ?
Mai Intii o precizare. Nu ne 

numărăm printre cei care il 
privesc de sus pe fotbalistul 
român. Sintem convinși de fap
tul că el are destule calități 
in p:us fațâ de un JurKemtrz 
sau chiar Naninga — am luat 
două nume la inttmplare — 
fie și numai pentru câ mani
festă deseori un plus de in
ventivitate tip Dobnn, M Râ- 
ducanu sau Bălăci in duelul 
cu apărările tot mai organi
zate ale echipelor europene. 
Și, totuși, ne e greu să ba
tem monedă pe rezultatele re
cente ale echipei naționale in 
compania laureaților belgieni 
și cehoslovaci.

De ce ? Să ne explicăm.
Mai întîi pentru faptul câ 

„tricolorii-* au ajuns un fel de 
specialiști în rezultate bune 
cind e vorba să înfrunte e- 
chipe gata de drum pentru o 
mare competiție. Așa s-a în- 
tîmplat înainte de Londra, în 
1966, cind echipa României a 

portughezi

__  _ ________ de luni 
întregul lot la Bucureși. De la > 
28 iunie, pregătirea va continua 
la Timișul de Sus. La 3 iulie în
tregul Iot revine la București. în 
proiect, un turneu de mai multe 
jocuri în Madagascar.

DINAMO *. Un prim grup de 
rjucători (cei care au revenit mai 

devreme din stațiunile balneare 
unde au efectuat tratamente) a 
început antrenamentele la 17 iu- 

itie. De alaltăieri, întregul k>t se 
află în pregătiri a căror a doua 
£arte se va desfășura la Predeal.

> aceste zile urmează să se de
finitiveze conducerea tehnică.

UNIVERSITATEA CRAIOVA se 
reunește astăzi. După un scurt

I

I

stadiu de pregătire 
echipa campioană _ ,___  _
Breaza. Tot astăzi urmează să se 
anunțe programul complet al pre
gătirilor și componența conduce
rii tehnice.

CHIMIA RM. VÎLCEA s-a re
unit la 23 iunie. Antrenamentele 
se vor desfășura pînă la 27 iunie 
în localitate, după care lotul vîl- 
cenilor se va deplasa la Govora 
pentru un stagiu de pregătire 
centralizată. Vor urma obișnuite
le jocuri de verificare, prilej cu 
care antrenorul Marcel Pigulea 
va definitiva formația de bază.

PROGRESUL a dat o scurtă 
vacanță jucătorilor săi. Pregăti
rile pentru campionat vor începe 
la 4 iulie. Conducerea tehnică, 
asigurată mai departe de E. Ior- 
dache și Gh. Cristoloveanu, pro
iectează — după 18 iulie — o se
rie de jocuri de verificare.

— Nu-i chiar așa. 
serie exista echipe 
ea F. C. Constanța, 
cea va, F. C. Brăila, 
șani, Delta Tulcea.

— Ce va aduce nou Brașovul în 
Divizia A 7

— Un joc curat, pur ofensiv. 
Știm că nu ne vom putea men
ține decit a ta cind. Avem clar în 

față exemplul echipei băimă- 
rene.

— Pescaru s-a pregătit cu Pro- 
ca și înainte de ’75, cînd antre
norul a plecat din oraș. Există 
vreo deosebire între Proca dina
inte de *75 și Proca '80 7

— Nici una. A rămas același 
om, aspru, intransigent față de 
abateri, același tehnician foarte 
bine documentat, același antre
nor dispus să facă orice sacrifi
ciu pentru fotbal, pentru echipa 
pe care o pregătește. în campio
natul trecut a știut să unească 
toate forțele și ambițiile și ați 
văzut rezultatele.

— Și o întrebare în exclusivi
tate pentru Pescaru : cit crezi că 
vei mai juca ?

— Am 37 de ani. Mă simt în 
plenitudinea forțelor, mă pregă

tesc conștiincios și sper să joc 
pînă la 40 ... In ’75 aveam 302 
meciuri în „A“. Dacă aș fi ple

cat la altă echipă cred că m-aș 
fl putut apropia, în viitoarea 
ediție, de 500 de meciuri. Dar 
n-am vrut să părăsesc 
șovul î

Bra-

Laurențiu DUMITRESCU

tîmplat îna\ 
1966, cind < 
fost elogiată de _ 
după un amical la Lisabona, 
pierdut tot la limită. Așa s-a 
întîmplat, înainte 
World Cup, cind 
mâniei a învins 
care se îndrepta 
Așa s-a întîmplat 
echipa României a realizat 
un spectaculos 1—1 cu R. F. 
Germania, la Stuttgart, înain
tea C.M. din Mexic. Lista a- 
cestor rezultate de palmares ar 
putea fi 
limităm 
landa, 
înaintea 
nia (la 
rezultat 
dacă nu chiar mai răsunător 
decît recentele înfringeri 
Urnită în fața Belgiei 
Cehoslovaciei.

Această rememorare nu 
mărește să minimalizeze efor
turile echipei de astăzi, ci 
să confirme ideea că fotba
liștii români, egali cu cei
fadmoși la multe capitole — 
avem convingerea că trio-ul 
Crișan — Dobrin — M. Rădu
canu ar fi încercat soluții 
mult mai originale decit trio-ul 
italian Causio — Graziani — 
Bettega — sînt învinși mai 
întotdeauna la capitolul capa
cității psihice, cam In stilul 
ta care super-talentatul nie 
Năstase a pierdut duelurile-

de același 
echipa Ro- 
Uruguay-ul 

spre Anglia, 
in 1970, cind

ne 
o- 

Olandă,

continuată. Să 
la acel 0—0 cu 
cu marea

C.M. din R.F. Germa- 
Amsterdam), deci un 
la fel de răsunător,

la 
fi

ur-

cheie cu super echilibratul 
Stan Smith.

Și pentru că veni vorba de 
felul in care pieraem uneori, 
să ne amintim de acel meci 
cu Scoția, in care Dobrin a 
ratat, singur cu portarul, go
lul care ar fi pecetluit infrin
ger ea lui McQueen, pentru ca 
in ultimul minut golul ace
luiași McQueen să anuleze e- 
forturile remarcabile a 90 de 
minute de joc bun. Ca să nu 
mai vorbim de faptul că în 
meciul cu Franța olimpică 
drumul spre Montreal a fost 
barat nu atît de clasa lui 
Platini, cit de penalty-ul ratat 
(la 1—0) de Dumitru, marele 
maestru european- al loviturii 
de la 18 m. (Acest penalty, 
care revine ca o obsesie, fiind 
decisiv și în calificarea lui 
Dinamo Moscova la Craiova, 
și în salvarea Borussiei, prin 
grija lui Cămătaru, tot la 
Craiova. Acest penalty „pe cit 
de simplu, pe atit de infer
nal", pe care italienii și 
slovacii l-au executat in 
te, fumizind o serie de 
lovituri imparabile din 
de vedere tehnic).

St
Ceea ce ne separă, în 

nu ține de elementele tehnîco- 
tactice, ci de hotărirea in lup
ta celor 90 de minute, de în
credere. Fotbaliștii noștri, de
seori mai înzestrați decit une
le nume mari ale fotbalului 
european, pierd — ' '
oficiale — pentru 
cu dințiiu ; pentru 
dispuși să învețe 
sului cu dinții**, 
talentul în jocuri 
nadă de-a lungul campionatu
lui, un campionat care sfirșeș- 
te prin a fi o invitație la 
plictis și așteptare a fluierului 
final. Ce alt exemplu —’ 
sugestiv ........................
proape 
Costică Zamfir ? ! _____ ___
ani, la Marsilia, într-un meci 
cu selecționata străinilor din 
Franța, Zamfir „a înnodat" — 
cum spun fotbaliștii — picioa
rele unor apărători ca argen
tinianul Correa și brazilianul 
Humberto, pentru ca abia in 
această primăvară să-și aducă 
aminte că a jucat cîndva un 
fotbal de calitate, pentru a se 
trezi la Plopeni, la Turnu Mă
gurele și în meciul cheie Pro
gresul — Rapid, oferind su
gestiv imaginea a ceea ce ar 
putea fi fotbalistul nostru.

Așadar, campionatul euro
pean ne cheamă să reflectăm...

Van Moer 
Asensi...

Masny l-a 
ga.~

Panenka a 
țin în fața lui Zoff decit Col- 
lovati în fața mult mai 
țin celebrului Netolicka.

Cheia performanței în anul 
de grație 1980 a depășit 
mult cadrul tehnico-tactic. 
ceasta este lecția pe care 
uităm mereu.

loan CHIRILA

ceho- 
liniș- 
1S(!) 

punct

fond,

in Jocurile 
că „nu trag 
că nu par 
„arta tra- 
irosindu-ți 

de prome-

___ mai 
decit traiectoria a- 

neverosimilă a Iul 
Acum trei

l-a invins pe

învins pe Bette-

tremurat mal pu-

pu-

de
A-

0

ANTRENORULUI
lată „concepția44

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

îl ȘADE BINE CU DRUMUL
lui Ion Ionescu, Blujdea și a altora...

Săptămîna trecută s-au disputat jocurile turneului final al primei 
ediții a campionatului școlilor din cadrul Ministerului Transportu
rilor și Telecomunicațiilor. Grupul școlar auto Piatra Neamț, Gru
pul școlar C.F. Fetești, Grupul școlar reparații Craiova, Grupul 
școlar auto Rm. Vîlcea, Grupul școlar C.F. Arad și Liceul electroteh
nic Baia Mare au fost cele șase echipe calificate pentru ultima fază 
a competiției, cele care și-au disputat titlul. Iată rezultatele pentru 

,, . - -• • electrotehnic
, _ , locurile 3—4 :

Gr. școlar C.F. Arad 2—0 ; locurile 1—2 : 
1 — Gr. școlar de reparații Craiova 2—0.

clasamentul final al întrecerii : locurile 5—6 : Liceul
Baia Mare — Gr. școlar auto Piatra Neamț 2—1 ;
Gr. școlar C.F. Fetești — C~ ----- C'.” 2 f.
Gr. școlar auto Rm. Vîlcea — Cr. _______
Subliniem faptul că întrecerea a fost foarte bine organizată de sec
ția personal-învățămînt a ministerului, în colaborare cu C.M.B.E.F.S. 
și clubul Rapid.

în clișeu, echipa din Rm. Vîlcea (antrenor — N. Dinescu), câș
tigătoarea competiției. Foto : Dragoș NEAGU

an

o echipă pe care să n-o „vizite^ 
ze- măcar Scurt timp globbetro- 
tter-ul Blujdea... Lista e depar
te de a fl completă. Am putea 
aminti de „U- Cluj-Naopca (T- 
Pop înlocuit cu G. Stalcu), de 
Politehnica Timișoara (C. Rădu- 
lescu, schimbat cu Ion V. iones
cu), de Jiul (N. Oaidă cu V. Tfl- 
maciu), de Șoimii Sibiu (T. Ozon 
cu P. Bratu), de Progresul-Vul- 
can București (P. Moldoveanu cu 
E. Iardache) și multe altele.

E adevărat că adeseori condu
cerea F.R.F. s-a sesizat de aces
te stări de lucruri, le-a criticat, 
dar, PRACTIC, nu a luat nici o 
măsură concretă pentru a deter
mina stabilitatea antrenorilor, 
pentru a curma escapadele, nu 
fără interes, ale acelor antrenori 
cărora numai de... antrenament nu 
le arde, F.R.F. are autoritatea de 
a obliga cluburile să-și respecte 
îndatoririle contractuale (pe cel 
puțin trei ani), de a face ordine 
în această problemă atît de im
portantă pentru ridicarea calita
tivă a fotbalului nostru.

Vrem să credem că odată cu 
noul sezon competitional această 
problemă va face obiectul unei 
analize temeinice, urmată de mă
suri concrete și ferme. Indiferent 
cine poartă vina — uneori clubul, 
alteori antrenorul — această sta
re de lucruri nu mai poate con
tinua.

Gheorghe NERTEA

ȘTIRI... ȘTIRI ȘTIRI ȘTIRI ȘTIRI
fOIBU PENTRU tini

© SELECȚIONATA IRAKULUI 
EFECTUEAZĂ UN TURNEU ÎN 
ȚARA NOASTRĂ. In perioada 25 
iunie —. 3 iulie, selecționata ira
kului — calificată în turneul fi
nal olimpic — va efectua un tur
neu de mai multe jocuri în țara 
noastră. Programul turneului es
te în curs de alcătuire.

întîlni actuala echipă Rapid A- 
rad, promovată în Divizia B. și 
formația- Vagonul »70, 
cat în prima divizie. în 
zecele44 Vagonului 
printre alții, Adam, 
schi, Sfrilogea. M.
vei.

care a ju- 
.unspre- 

vor evolua, 
O. Dembrov- 
Mihai, Maca-

O ASTAZI, LA ARAD RAPID 
ARAD ’80 — VAGONUL ARAD 
’70. Astăzi, la ora 16,30, pe sta
dionul C.F.R. din Arad, se vor

• „PELE“ LA
Deși stagiunea fotbalistică s-a 
încheiat duminică, prietenii balo
nului rotund se pot (re)întHni cu

BUCUREȘTI !

.eroi- și probleme din sportul 
preferat în comedia sportivă, 
„Pele și caii verzi- de Mircea 
M. ionescu, pe care Teatrul .Va
lea Jiului- din Petroșani o pre
zintă în Capitală, după următorul 
program : inline, ora 19,30, în sa
la Teatrului de Comedie ; vineri 
— ora 15,30, la Teatrul munci
toresc „23 August- ; ora 19, Clu
bul sindicatelor din construcții 
(B-dul Energeticienilor 9—11 ; 
autobuz 35).

Liceul industrial Eiectroapa- 
rataj. str. Hambarului nr. 1. 
sectorul 2. organizează selecții 
pentru secția de fotbal, dintre 
elevii născuți in anii » 1965— 
1966 și 1963—1964 Den tru cla
sele a IX-a șl a Xl-a. Cel ad
miși în grupele de fotbal vor 
fl școlarizați ta cadrul liceu
lui.

Testarea dandidatilor va a- 
vea loc pînă La 26 iunie 1980 
pentru clasa a IX-a și 2—7 iu
lie 1980 pentru clasa a Xl-a.

înscrierile se fac oină în

1 iulie 
fiind 
acte : 
adeverință medicală 
tru elevi ; analizele 
șl cardiovasculare : 
cardiograma ; copie 
de naștere.

Elevii din provincie .vor 
primi cazare în căminul școlii.

Relații suplimentare la se
cretariatul liceului, la telefon 
27 33.35.

1980 pentru clasa a Xl-a, 
necesare următoarele 

fișă tip de înscriere ; 
tip oen- 
hepatlce 
electro- 

certificat



Turneul internațional masculin de volei

al României dotat cu „Trofeul Felix“

ULTIMA REPETIȚIE GENERALĂ
A OLIMPICILOR NOȘTRI

După ce tradiționalul turneu 
Internațional feminin ~de volei 
și-a desfășurat ediția a 18-a în- 
tr-un cadru nou (la Iași) decit 
cel obișnuit (Constanța), iată 
că și competiția masculină, a- 
flată la a 19-a ediție, părăsește 
Litoralul, îndreptîndu-se spre 
alte gazde, inedite dar probabil 
la fel de primitoare : Oradea și

ECHIPA ROMÂNIEI
Corneliu Oros, Laurențiu 

Dumânoiu, Nicolae Pop, 
Dan Gârleanu, Gunter E- 

n-escu, Nicu Stoian, Cor
net Chifu, Sorin Macavel, 
Constantin sterea, loan 
Hlnda, Marius Căta-Chlfi- 
ga, Viorel Manole, Florin 
Mina și Marian Mîțu. An
trenori : N. Sotir (antre
nor emerit). Fi. Balaiș și 
St, Tudor. Medic : Petre 
Bendiu.

PROGRAMUL DE AZI
oradea, Sala sporturilor, 

de la ora 16,30: România — 
Ungaria ; Cuba B — R.S.S. 
Ucraineană

Zalău. Sala sporturilor, 
de la ora 17 : Bulgaria — 
R. P. Chineză ; Iugoslavia 

— Polonia B

Zalău. Așa că:—la masculin, 
fostul „Trofeu Tomis“, devine a- 
cum „Trofeul Felix", la care, ca 
și la fete, consemnăm o parti
cipare bogată : 8 echipe de pe 
cele 3 continente unde voleiul 
se află pe loc fruntaș la cota 
popularității : Europa, Asia și 
America. Putem spune, de a- 
semenea, că la turneu sînt pre
zente școli de volei de recu
noscută reputație.

Prin urmare, iubitorii vole
iului — în creștere numerică in 
ultima vreme — din cele două 
orașe ardelene, vor avea po
sibilitatea să vadă, începind de 
astăzi, alături de reprezentativa 
olimpică a României, următoa
rele formații : Iugoslavia, Bul
garia, o selecționată a R. P. 
Chineze. Ungaria, Polonia B, 
Cuba B și Selecționata R.S.S. 
Ucrainene. Aceste echipe sînt 
Împărțite în două serii. La O- 
radea, vor evolua in seria pre
liminară : România, Ungaria, 
Cuba B și R.S.S. Ucraineană — 
azi. miine și poimiine — ur- 
mînd ca sîmbătă și duminică 
să aibă loc aici turneul final 
pentru locurile 1—4, la care se 
califică primele două clasate iu 
cele două serii. La Zalău, se 
vor întrece în primele 3 zile: 
Iugoslavia, Bulgaria, Selecțio
nata R. P. Chineze si Polonia 
B. iar sîmbătă și duminică e- 
chipele participante la turneul 
final pentru locurile 5—8 (cele 
clasate pe locurile 3 și 4 în 
serii).

Desigur, pentru voleibaliștii 
români — care au realizat de 
curînd, în Belgia, o splendidă 
performanță. învingînd cu 3—0 
prima garnitură st U.R.SJ5. — 
acest turneu reprezintă o ultimă 
repetiție în vederea turneului 
final al J.O. Ca și publicul 
din Oradea (orașul natal al 
căpitanului și coordonatorului 
de joc al echipei noastre, Cor
neliu Oros și al lui Viorel Ma
nole), am dori să-i vedem pe 
băieți din nou la înălțime, dîn- 
du-ne speranța șansei la o pri
mă medalie olimpică pentru 
voleiul românesc...

în noua saiă de sport Ț.S.K.A. din Moscova, in ale cărei tri
bune pot lua loc 6.000 spectatori, se vor desfășura întrecerile 

de lupte și scrimă din cadrul J.O. de vară

SEBASTIAN COE Șl SIEVE OVETT IN FRUNTEA LOTULUI OLIMPIC AL ANGLIEI
recordmani Sebastian Coe șl Ste-LONDRA, 24 (Agerpres). — 

Comitetul Olimpic al Angliei a 
definitivat lotul care va partici
pa la întrecerile concursului de 
atletism din cadrul celei de-a 
XXLI-a ediții a Jocurilor Olim
pice de vară de la Moscova. în 
fruntea lotului se află cunoscuții

CONCURS ATLETIC IN BELGIA
Tn concursul Internațional de 

atletism de la Merksem (Belgia), 
sportivul belgian Patrick Desruel- 
les a ocupat locul intli tn proba 
de săritură cu prăjina cu rezul
tatul de 5,50 m, iar spinterul 
I Lasley Crawford (Trinidad Toba
go) a fost cronometrat în cursa 
de 100 m plat cu timpul de 10,34.

Alte rezultate : masculin : 400
m — Coombs (Trinidad Tobago) 
45,74 ; 1 500 m — Beguln (Fran
ța) 3:44,90 ; feminin : 100 m — 
E13 Vader (Olanda) 11,40, 200 m 
— Dona Hartley (Anglia) 23,94.

ve Ovett, care vor lua startul 
tn probele de 800 m și 1 500 na. 
Printre selecționați se mal nu
mără sprinterul Wells, fondiștil 
Foster, Moorcroft șl Rose, arun
cătorul de greutate Capes, ma- 
ratoniștii Thompson și Black.

Din echipa feminină tac parte, 
printre altele, Sonia Lannaman 
(100 m șl 200 m), Verona Elder 
(400 m) Sue Reeve (lungime), 

Meg Ritchie (disc) și Tessa 
Sanderson (suliță).

ÎNTRECERI PRE0EIMP1CE
ALE LUPTĂTORILOR

VARȘOVIA, 24 (Agerpres). — 
S-aru încheiat întrecerile con
cursului internațional de lupta 
libere desfășurat în orașul polo
nez Lodz, important criteriu de 
pregătire în vederea J. O. de la 
Moscova.

în ordinea celor 10 categorii de 
gre-utate, victoria a revenit ur
mătorilor sportivi : Falan-dyi
(Polonia), Aliev (Bulgaria), Ste
fanov (Bulgaria), Endzeicz-ak 
(Polonia), Ramos (Cuba). Sta- 
kovskl (U .R.S.S.), Muslimov
(U.R.S.S.), Czlkon (PolonU). 
Busze (Polonia) și Sanduxskl 
(Polonia).

TURNEUL DE VOLEI 
DE LA VARȘOVIA

Competiția internațională mas
culină de volei desfășurată la 
Varșovia a fost cîștigată de 
selecționata U.R.S.S. —10 punc
te, urmată de formațiile Poloniei 
— 9 p, Cehoslovaciei — 8 p. 
Cubei — 7 p, Italiei - 4 p 
Bulgariei 5 p.

In ultima zi a turneului s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate : U.R.S.S. — Polonia 3—0 
(15, 8, 6) ; Cehoslovacia —
Cuba 3—2 (10, 14, —11, —14, 
6) ; Italia — Bulgaria 3—0 
(11. 12, 6).

JORG WOITHE (R.D.G.) CU GÎNDUL 
LA CELE 50 DE SECUNDE PE „SUTĂ

SĂRITORII ROMÂNI
IA „INTTRNAIlONALfLE**

POLONIEI
Cga mai bună performanță 

a sportivilor români partici
pant! la campionatele interna
ționale de sărituri în apă ale 
Poloniei (la care au luat parte 
reprezentanți ai Austriei, R. D. 
Germane, Poloniei, României, 
Suediei, Ungariei și U.R.S.S.) 
a aparținut lui Al. Bagiu, cla
sat pe locul 2 la platformă cu 
434,90 p (a cîștigat Al. Demura 
— U.R.S.S. cu 451,30 p). Dacă 
nu rata dublu salt și jumătate 
înapoi în echer, Bagiu cucerea 
locul 1. Celelalte rezultate ale 
săritorilor români : MASCU
LIN. PLATFORMA : C. Pop lo
cul 10 cu 390,15 p ; TRAMBU
LINA : Al. Bagiu locul 6 cu 
447,40 p (a cîștigat R. Godzin- 
ski — Polonia cu 517,55 p) ; 
FEMININ, PLATFORMA :
Luiza Nicolaescu locul 7 cu 
297,85 p, Cristina Timar locul 
10 cu 284,70 p (a cîștigat Ewa 
Kucinska — Polonia cu 337,15 
p) ; TRAMBULINA : Cristina 
Timar locul 5 cu 359,80 p (a 
cîștigat Ildiko Kelemen — Un
garia cu 375,50 p).

UMANII ROMÂNI AU ÎNCEPUT PREGĂTIRILE
Șl TITLUL OLIMPIC AL SPRINTERILOR..

PENTRU MECIUL CU ECHIPA CEHOSLOVACIEI
în vederea meciului de tenis 

cu reprezentativa Cehoslovaciei, 
contînd pentru finala zonei eu
ropene B a „Cupei Davis", pro
gramat pe terenurile Progresul 
din Capitală în zilele de 11, 12 
și 13 iulie, conducerea tehnică 
a echipei României, formată 
din Gheorghe Viziru și Alexe 
Bardan a convocat pentru pre
gătiri un lot lărgit de jucători. 
Astfel, începind de luni pe 
„centralul" de la Progresul se 
antrenează Dumitru Hărădăn, 
Andrei Dîrzu, Laurențiu Bucur 
și Liviu Mancaș. Bineînțeles, 
lor li se va alătura — ime
diat după terminarea turneului 
de la Wimbledon — și maestrul 
emerit al sportului. Ilie Năs- 
tase.

In legătură cu etapa de în
ceput a pregătirilor, antrenorul 
emerit Gheorghe Viziru, căpi
tanul nejucător al echipei țării 
noastre, ne-a declarat următoa
rele : ..Am convocat acest lot 
lărgit din care, deocamdată, lip
sește Florin Segârceanu. El 
este încă in convalescentă, ur-

mind tratament medicamentos 
și regim alimentar. Avem, insă, 
asigurări din partea medicilor 
că incepind de vineri el se va 
putea supune unor antrena
mente ușoare, urmind ca trep
tat să intre in ritmul pregăti
rilor întregii echipe. în afara 
Iui Ilie Năstase, ceilalți co
echipieri pentru meciul cu 
Cehoslovacia vor fi aceia care 
se vor dovedi cei mai în formă 
in perioada — destul de scurtă, 
dealtfel — care a rămas pînă 
la 11 iulie*.

La 9 iulie 1922, în orașul Ala
meda (S.U.A.), Johnny Weissmu
ller era primul om din lume ce 
reușea să înoate distanța de 100 
m în mai puțin de 60 de secunde 
(58,6). 54 de ani mal tlrziu, adică 
la 25 iulie 1976. compatriotul său 
Jim Montgomery izbutea să par
curgă, în piscina olimpică de la 
Montreal, aceeași distanță în mai 
puțin de 50 de secunde (49,99). 
Cine va ti primul înotător de pe 
continent ce va reuși să-1 imite?...

Mari șanse le are tînărul Jorg 
Woithe (17 ani, de la Dynamo 
Berlin). Da recentele campionate 
naționale ale R. D. Germane, 
desfășurate la Magdeburg, Woithe 
a sosit primul în finala sprinte
rilor după exact 50,55 sec., timp 
ce corectează propriul său record 
cu 25 de sutimi de secundă și, 
în același timp, se înscrie ca un 
nou record european (vechiul re
cord aparținea vest-germanulud 
Klaus Steinbach cu 50,79 din 1978). 
Este pentru prima dată cînd un 
sportiv din R. D. Germană de

vine recordman continental în ce® 
mai rapidă cursă a natației.

Woithe a învățat să înoate la 
5 ani, Iar de la 10 ani a Început 
să progreseze constant : 1973 (10 
ani) — 1:19.6 ; 1974 — 1:09,2 ;
1975 — 1:03,2 ; 1976 — 1:00,7 ; 1977 
— 57,5 ; 1978 — 54,19. In ultimii 
doi ani berlinezul a realizat un 
spectaculos salt calitativ : 51,67 în 
1979 (a 15-a performanță mon
dială) și 50,55 în- 1980.

în actualul sezon doar Rowdy 
Gaines (49,61) actualul record
man al S.U.A. și compatriotul 
său Chris Cavanaugh (50,19) s-au 
dovedit mai rapizi ca Jorg. Dav 
Woithe — o afirmă toți specia
liștii — are cele mai mari șan
se ca în concursul olimpic de la 
Moscova să devină primul eu
ropean care va putea învinge a- 
ceastă graniță de vis și, cu un 
rezultat sub 50 de secunde, să 
aducă pentru prima dată in țara 
sa titlul olimpic al „sutei**.

A. VASILIU

Turneul de la Wimbledon

NÂSTASE L-A ÎNVINS CLAR PE FEA VER
LONDRA, 24 (Agerpres). — In 

primul tur al turneului Interna
țional de tenis de la Wimbledon, 
jucătorul român Iile Nâstase l-a

TO'IAS S'IID ACCIDENTAT !
Turneul internațional de te

nis de la Viena a avut o în
cheiere insolită. Tomas Smid 
— component al echipei Ceho
slovaciei pentru meciul de 
„Cupa Davis" cu România — 
ciștigase cu 6—1 primul set al 
finalei sale cu spaniolul Angel 
Jimenez și părea ferm pornit 
spre victorie, dar accidentîn- 
du-se in al doilea set. la sco
rul de 1—1. el a trebuit să 
abandoneze. Ciștigător a fost 
desemnat Jimenez. S-a anunțat 
că Smid nu va mai putea lua 
parte la turneul de la Wimble
don. in curs de desfășurare. 
Este de așteptat insă că el va 
fi recuperat pentru meciul de 
Ia București.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

TURUL CICLIST
AL IUGOSLAVIEI

BELGRAD, 24 (Agerpres). — 
Desfășurată pe un traseu mun
tos între localitățile Valjevo și 
Bajina Basta, etapa a 4-a a tu
rului ciclist al Iugoslaviei a 
revenit rutierului francez Mi
chel Larpe, cronometrat pe dis
tanța de 83 km cu timpul de 
2 h 20:04. Cicliștii români au so
sit cu plutonul doi. Ia 43 sec. 
în clasamentul general indivi
dual se menține lider iugoslavul 
Bojan Ropret.

învins în trei seturi, cu 6—2. 5—2, 
7—6, pe englezul John Feaver. 
Intr-o altă partidă, cehoslovacul 
Ivan Lendl, a cițrigat cu 5—2. 
4—6, 6—2. 6—4 partida cu ameri
canul Marty Riessen.

Alte rezultate : Gottfried — Ra
chel 7—5, 6—3. 6—1 ; Connors — 
Lewis 6—0. 6—3. 6—1 ; Cox — 
Moretton 3—6. 6—1. 6—4. 6—4; Geru- 
laitis — Simonsson 6—6, 6—4. 6—2; 
Panm — Gattiker 6—1. 5—7. 6—1, 
6—1 ; Rocavert — Tavlor 6—1, 
3—6, 3—6, 6—4, 6—3 ; Austin — 
— Gomez 6—2. 6—1, 7—6.

IN C. M.
DE MOTOCROS

Desfășurată La Delcin (Ceho
slovacia), cea de-a opta probă 
a C. M. de motocros — clasa 125 
cmc a fost cîștigată de japone
zul Tetsumi Mitsuyasu („Yama
ha"). In clasamentul general con
tinuă să conducă italianul Mi
chele Rinaldi — 103 p, urmat de 
belgianul Eric Geboers — 103 p.

ÎNCHEIEREA
SEZONULUI RUGBYSTIC

(Urmare din Dig. 1)

bac, respectiv Evgheni Anto
nov ; STEAUA : Codoi (Țața) 
— Fuicu, Zafiescu I, Enache, 
Lungu — Alexandru, Suciu — 
Murariu, Rădulescu, Achim — 
M Ionescu, Postolachi — Cor
neliu. Munteanu, Pojar ; SEL. 
ARMATEI SOVIETICE : Bo
brov — Karpuhin, Sorochin, 
Șalavatov, Mironov — Proșin, 
Karțev — Semenihin, Tiho
nov, Kușnarev — Șapovalov, 
Aleșin — Lahtin, Fedorov. 
Ivanov.

Adevăratul iubitor al rug- 
byului nu poate scăpa un ase
menea meci ! (G.R.).

ATLETISM • în proba de 400 
mg din cadrul concursului de la 
Eugene (Oregon), americanul Ed 
Moses a realizat cea mai bună 

performanță mondială a sezo
nului — 47,90. în urmă cu o zi, 
Moses fusese cronometrat cu 
48,22. Alte rezultate : 800 m — 
Don Paige 1:44,53 (cea mai bună 
performanță mondială a anului); 
100 m (f) — Alice Brown 11,32 ; 
înălțime (f) — Louie Riter 1,86 m. 
O Cu prilejul unui concurs in
ternațional desfășurat la Ciudad 
de Mexico, tinărul atlet Zhu 
Jianhua (R. P. Chineză), în vîr- 
stă de 17 ani, a cîștigat proba de 
săritură în înălțime cu rezultatul 
de 2,25 m.

AUTO • Raliul automobilistic 
al orașului Antibes a fost cîști
gat de pilotul francez Bernard 
Beguin („Porsche**). Pe locurile 
următoare s-au clasat compa
triotul său Francis Vincent — la 
2:23 și spaniolul Antonio Zanini 
— la 3:41. .

BASCHET • în turneul inter
național masculin de la Nagoya (Ja
ponia) , echipa Universității Mary
land (S.U.A.) a întrecut cu scorul 
de 103—71 (53—37) formația R. P. 
Chineze. Intr-un alt joc, prima 
reprezentativă a Japoniei a dis
pus cu 74—61 (40—36) de o se
lecționată locală.

BOX • Pugilistul mexican Sal
vador Sanchez și-a păstrat cen
tura de campion al lumii la ca
tegoria pană, învingîndu-1 La Las 
Vegas, prin abandon, în repriza 
a 14^a, pe americanul Danny Lo
pez. i

CICLISM • în apropierea ora
șului Santander s-a disputat 
campionatul de fond al Spaniei. 
Victoria a revenit lui Juan Fer
nandez, cronometrat pe distanța

de 220 km cu timpul de 5 h 36:19.

NATAȚIE • în concursul in
ternațional de la Mission Viejo 
(•California), înotă toarea america
nă Linda Jezek a terminat în
vingătoare în proba de 100 m 
spate cu timpul de 1:03,06. Proba 
similară masculină a fost cîști
gată de Bom Jackson (S.U.A.) 
— 57,59, secundat de Mark Kerry 
(Australia) — 58,50. Alte rezulta
te : 200 m liber — Northway 
1:53,83 ; 400 m mixt — Vassallo 
4:30,98 ; 100 m liber (f) — Jill 
Sterkel 57,31 ; 100 m bras (f) — 
Tracy Caulkins 1:12,12 ; 200 m
mixt (f) — Tracy Caulkins 2:16,79.

ȘAH • în turneul de la Las 
Palmas (insulele Canare) încheiat 
cu victoria marelui maestru en
glez Antohny Miles — 8’/2 P (din 
11 posibile), locurile următoare 
au fost ocupate de Tigran Petro
sian, Efim Gheller (ambii 
U.R.S.S.) — 8y2 p (coeficient So- 
nebom inferior), Sosonko (Olan
da), Adersson (Suedia) — 7 p, 
Bellon (Spania) 6 p etc. • Du
pă 7 partide, în meciul dintre 
maestrele Marta Lâtinskaia 
(U.R.S.S.) și Tatiana Lemaciko 
(Bulgaria), care se desfășoară la 
Odesa, în cadrul turneului candi
datelor la titlul mondial feminin, 
scorul este favorabil cu 41/2—2*/t 
Martei Litinskaia, care a termi
nat învingătoare în partida a 7-a.

TENIS • în finala de dublu a 
turneului feminin de la East
bourne : Ann Smith, Kathy Jor

dan — Betty Stove, Pam Shriver 
6—4, 6—1.

VOLEI • într-un meci amical 
masculin disputat în orașul vest- 
german Friedrichshafen, selecțio
nata Braziliei a întrecut cu sco
rul de 3—0 (15, 12, 11) echipa
R. F. Germania.
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