
La invitația tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU 

ieri a început vizita oficială 
de prietenie a tovarășului

ERICH HONECKER
La invitația Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist 
Român și Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, a tovarășului Nieolae 
Ceaușeseu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, miercuri a sosit 
la București, într-o vizită ofi
cială de prietenie, delegația de 
partid și de stat a Republicii 
Democrate Germane, condusă 
de tovarășul Erich Honecker, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Democrate Germane.

Noul dialog la nivel inalt 
dintre România și R. D. Ger
mană, asemenea Întâlnirilor an
terioare dintre tovarășii Nieolae 
Ceaușeseu și Erich Honecker, 
Încheiate de fiecare dată eu 
rezultate dintre cele mai fa
vorabile pentru cursul continuu 
ascendent al relațiilor bilate
rale, va adinei și mai mult 
prietenia și colaborarea mul
tilaterală dintre partidele și 
țările noastre, în beneficiul am
belor popoare, in interesul cau
zei socialismului, 
păcii in Europa și in 
lume.

Ceremonia sosirii 
oaspeți a avut loc pe 
tul Otopeni, împodobit 
reșle.

...Ora 11. Aeronava preziden
țială, însoțită de Ia intrarea pe 
teritoriul României de avioane 
ale forțelor noastre armate, ate
rizează pe pista aeroportului.

La coborirea din avion, 
tovarășul Erich Honecker este 
întâmpinat cu cordialitate de to
varășul Nieolae Ceaușeseu. Cei 
doi conducători dc partid și de 
stat își string călduros mîinile, 
se îmbrățișează prietenește.

O gardă militară aliniată 
aeroport prezintă onorul, 
intonează imnurile de stat 
Republicii Democrate Germane 
și Republicii Socialiste Româ
nia. In semn de salut, sini trase 

21 salve de artilerie.
Tovarășii Nieolae Ceaușeseu 

și Erich Honecker trec in re
vistă garda de onoare.

In 
oaspeți, 
mii de 
precum 
mană care 
noastră.

Animați de profunde senti
mente de stimă și prețuire fată 
de cei doi conducători de partid 
și de stat, bucureștenii aplaudă 
și ovaționează îndelung, scan-

destinderii și 
întreaga

inalților 
aeropor- 
sărbâto-

pe 
Se 
ale

întâmpinarea inalților 
pe aeroport au venit 
locuitori ai Capitalei, 

și tineri din R. D. Ger- 
studiază în țara

dează eu entuziasm „Ceaușeseu 
— Honecker !“, manifestindu-și 
deplina satisfacție față de 
noul dialog la nivel inalt din
tre România și R. D. Germană.

In aplauzele entuziaste ale 
celor prezenți, tovarășii Nieolae 
Ceaușeseu și Erich Honecker 
părăsesc aeroportul intr-o ma
șină escortată de raotoeicliști.

In comuna Otopeni șl pe ar
terele principale ale Capitalei 
domnește o atmosferă entu
ziastă Mii de locuitori se află 
aici in întâmpinarea solilor 
R. D. Germane, purtând pan
carte și panouri pe care se pot 
citi cuvinte de bun sosit, urări 
in cinstea prieteniei și solida
rității militante dintre țările, 
partidele și popoarele noastre.

in Piața Seinteii asistăm la 
un moment semnificativ pentru 
atmosfera 
duroasă in 
mirea inalților oaspeți din B. D. 
Germană, 
ramidă in 
portretele 
Ceaușeseu 
încadrate de drapelele de stat 
ale celor două țări. Mii de lo
cuitori ai Capitalei aplaudă si 
ovaționează. Grupuri de tineri 
execută exerciții sportive.

Coloana de mașini iși con
tinuă apoi traseul pe șoseaua 
Kiseleff, unde domnește aceeași 
atmosferă insufletitoare.

La intrarea in Piața Victoriei, 
irompetiști. purtători ai crava
telor roșii cu tricolor dau sem
nalul pentru onor. Mari ansam
bluri artistice interpretează 
cintcee revoluționare și patrio
tice.

In acest timp, in mijloc ol pie
ței iși desface petalele o uriașă 
floare, ale cărei contururi le 
desenează cu trupurile lor elevi 
și studențL Alături, in virful 
piramidei înălțate de sportivi se 
ridică tinere fete care înalță 
draneleie de stat ale celor două 
țări, precum și portretele to
varășilor Nieolae Ceaușeseu și 
Erich Honecker.

însoțiți de entuziasmul deo
sebit al celor prezenți. cei doi 
conducători de partid și de stat 
se Îndreaptă apoi spre reședința 
inalților oaspeți — 
mă verii.

căl-

Tinerii inaltă • pt- 
virfol căreia poartă 
tovarășilor Nieolae 
și Erich Honecker.

Palatul Pri-

Honecker. 
Comitetului

Tovarășul Erich 
secretar general al 
Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Democrate Germane, a 
făcut, in cursul după-amiezii,

(Conttnuare In pag a 4-a)
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Start în turneul internațional masculin de volei al României

FAVORITELE, ÎNVINGĂTOARE
La Oradea și Zalău, in mijlocul unui interes deosebit, a luat 

ieri startul cea de-a 19-a ediție a Turneului internațional mascu
lin de rolei al României, competiție pe care gazdele bihorene au 
dotai-o eu ..Trofeul Felix”. Iată primele amănunte de Ia partidele 
desfășurate ieri după-amiază in cadrul celor două grupe preli-

ORADEA, 25 (prin telefon). 
Sala sporturilor din localitate, 
realizare arhitectonică de ex
cepție in peisajul urbanistic al 
municipiului de pe Crișul Re
pede. a devenit din nou gazdă 
primitoare a unei competiții de 
amploare. ' „Trofeul Felix*  la 
volei masculin. La festivitatea 
de deschidere s-au prezentat 
echipele participante la grupa 
I : Ungaria. R.S.S. Ucraineană. 
Romania A ți România B, a- 
ceasta din urmă fiind formată 
pentru a suplini absența for
mației cubaneze, care nu a so
sit încă la locul concursului, 
fiind așteptată joi dimineață.

In caz că va sosi, jocul ei din 
prima zi va fi reprogramat

Programul primei zile a cu
prins, prin urmare, întilnirile 
România A — Ungaria și 
România B — R.S.S. Ucrainea
nă. In prima partidă, garnitura 
de bază a lotului nostru olim
pic, evoluind in sextetul: O- 
ros, Dumănoiu, Pop, Enescu. 
Stoian, Girleanu (in care a 
mai intrat Chifu), a întrecut 
reprezentativa Ungariei cu 3—0 
(7, 5, 13). Voleibaliștii români 
au acționat aproape tot timpul 
variat, combinativ la fileu, vic
toria lor fiind relativ lejeră. 
Doar în setul al 3-lea, la sco-

rul de 14—5, cînd românii și-au 
permis o relaxare prematură, 
oaspeții au avut o perioadă de 
joc bun, remareîndu-se Bbrcsok 
și Huszar, care au creat cîteva 
faze la fileu ce au pus în di
ficultate blocajul echipei noas
tre, făcînd ca handicapul să se 
reducă spectaculos (14—13).

Cu multă abnegație și dărui
re a luptat, în cea de a două 
partidă, sextetul secund al lo
tului nostru olimpic în fața 
ambițioasei selecționate a 
R.S.S. Ucrainene, românii cîș- 
tigind cu 3—2 (14,-6, 11,-11,14) 
după 2 ore și jumătate de joc I 
învingătorii au evoluat în sex
tetul : Mina, Manole, Câta-Chi- 
țiga, Macavei, Chifu, Sterea 
(au mai jucat Alexandru și 
Hinda).

Ilie GIIIȘA — coresp.

(Continuare in pag. a 4-a)

(dffipionaiclc noționdlc de sărituri

IERI, A TRIUMFAT EXPERIENȚA: 
RUXAfflRA HOCIOTĂ ȘI AL. BAGIU

Neîndoielnic, întrecerea la 
trambulină a participanților la 
campionatele naționale de să
rituri, găzduite de Ștrandul 
tineretului din Capitală, a c- 
ferit una dintre cele mai 
echilibrate dispute din istoria 
acestei ramuri a natației din 
țara noastră. Intr-adevăr, du
pă 20 de sărituri GO in cali
ficări și 10 in finală), intre 
prima Și a patra concurentă se 
înregistrase o diferență de 
numai 6 puncte și 8 sutimi, 
ceea ce însemna că oricare 
dintre cele patru sportive in
cluse in pozițiile 1—4 — ne 
referim la Ruxandra Hociotă, 
Felicia Cirstea, Isabela Berea- 
m și Cristina Timar — putea 
cuceri titlul de campioană a 
României. Acesta a revenit, 
pină la urmă. Ruxandrei Ho
ciotă (antrenor D. Popoaie). 
Pe de o parte pentru că a ;z- 
butit să-și păstreze o parte d'n 
..zestrea" de puncte acumulate 
in cursul dimineții 
față de 181,07 cit

(191.47 P, 
totalizase

în ultimul meci al sezonului de rugby

STEAUA - SELECȚIONATA ARMATEI SOVIETICE 33-17
în Parcul copilului s-au 

strîns ieri foarte multi spec
tatori, pentru o asemenea ar
șiță ! Campioana României la 
rugby, formația Steaua, a pri
mit mai întîi, în cadrul unei 
scurte festivități, onorurile cu
venite celor mai buni. după 
care — la o oră cînd soarele 
s-a îndîrjit, parcă, să fie și 
mai nemilos — a început par
tida sa, de-acum de tradiție, 
cu Selecționata armatei sovie
tice. Aceasta a venit la Bucu
rești cu o selectă formație, 
condusă chiar de . antrenorul 
reprezentativei U.R.S.S., Ev- 
gheni Antonov. Valoarea și 
forța de joc a bucureștenilor 
s-au dovedit însă, o dată mai 
mult (și în anterioarele cinci 
întîlniri victoria le revenise), 
superioare : 33—17 (18—6) pen
tru Steaua.

Prima repriză a fost mai 
frumoasă. Și nici nu incepuse 
bine cînd Alexandru a marcat, 
dezinvolt, din drop (min. 3). O 
acțiune Lungu, două minute 
mai tîrziu, avea să anunțe eseul 
lui Rădulescu, din min. 10, cînd 
tînărul internațional a plon
jat în terenul de țintă cu trei 
adversari în spate (a transfor
mat Alexandru) 1 După care 
oaspeții au mai stopat iureșul 
bucureștean, Proșin reușind 
(min. 14) un drop. Alexandru 
(l.p în min. 9), Murariu (eseu, 
la o fază bine jucată pe înain-

Sub privirile lui Achim, lonescu, Postolachi și, desigur, ale ad
versarilor, Rădulescu i-a pasat lui Murariu.

Foto : Dragoș NEAGU
tare in min. 31 — a transfor
mat Alexandru) și Fedorov 
(l.p., execuție norocoasă, în 
min. 37) au stabilit scorul re
prizei : 18—6.

Oaspeții au depășit mai re
pede, după pauză, „șocul căl
durii", Sorochin strecutîndu-se 
abil pină în eseu în min. 47. 
Lui Alexandru i-a reușit apoi 
(min. 49), din nou, o lovitură 
de pedeapsă, după cum și Bo
brov a fructificat (min. 53) o-

cazia ivită, prin același pro
cedeu. S-a jucat, mai mult, 
la pas (introducerea lui Flo- 
rea a mai dat puțină vigoare 
spre final), acțiunile rugbyș- 
tilor noștri purtîndu-se — în 
această perioadă — cam ste
reotip, fazele duse pină la ca-

Geo RAETCHI

(Continuare în pag. a 4-a)

Cristina Timar, a 
doua clasată după 
calificări), iar pe 
de alta pentru că 
adversarele ei nu 
au avut sărituri cu 
coeficient de difi
cultate ridicat, iar 
pe cele înscrise in 
foaia de concurs 
le-au realizat la 
un nivel mediocru, 
ca dealtfel și Ho
ciotă.

La băieți, in 
schimb, publicul a 
asistat la un con
curs de zile mari 
în ceea ce privește 
calitatea sărituri
lor. Intr-adevăr, in 
speical 
Bagiu 
Viorica 
tânărul _ .
nul 1965) au avut unele exerciții 
de înaltă ținută, la sărituri 
deosebit de pretențioase, cota
te cu coeficienți la limita ma
ximă : 2,9. Ne referim la tri
plul salt și jumătate contra- 
grupat (răsplătit cu 71,05 p !), 
triplu salt și jumătate înainte 
— in echer (63,80 p). dublu 
salt și jumătate înapoi — in 
echer (63,80 . p), sărituri execu
tate de Bagiu, și la triplu salt

Alexadru
(antrenoare
Kelemen), dar și foarte 
Cornel Pop (născut în a-

Ruxandra Hociotă intr-una din săriturile 
care i-au adus titlul de campioană

Foto : Vasile BAGEAC

și jumătate 
cher (60,90), 
Pop. Ambii 
spectatori și 
dacă își vor 
șeii, încă existente, pot parti
cipa cu încredere la marile 
competiții ale apropiatului se
zon internațional. Remarcabil 
progresul lui Dan Opreau 
(clasat pe locul 3), care poa-

Dumitru STÂNCULESCU

înainte — în 
salt realizat 
au incintat 

au demonstrat că, 
retușa unele gre-

(Continuare In pag 2-S>

e- 
de 
pe

„Topul Sportul'*  la săritura In lungime, sub egida „Daciadei"

ELEVII SĂTMĂRENI REVIN Șl St DETAȘEAZĂ
în toamnă, elevii de la Li

ceul ind. nr. 6 din Satu Mare 
s-au aflat printre primii par
ticipant la „Topul Sportul". 
Mai mult chiar, datorită re
zultatelor înregistrate ei s-au 
menținut pe primul loc în în
trecerea fetelor, aflîndu-se, tot
odată, printre fruntașii con
cursului la băieți. Aceasta pină 
cînd...

...Pe adresa redacției a sosit 
o scrisoare. Venea tot de la 
l'iceul sătmărean. Profesorii Vir
gil Gheție și Zsolt Felmeri în
științau că au mai trecut încă 
o dată testele „Topului” și ne 
rugau să luăm în evidență re
zultatele. Ele erau superioare 
tuturor celor consemnate cu 
prilejul celorlalte participări. 
Conform regulamentului. era" 
însă nevoie de o confirmare...

Liceul ind. nr. 6 din Satu 
Mare. încă de la primii pași 
făcuți pe poarta acestei uni
tăți de învățămînt. devine do
minant sentimentul că aici- e- 
ducația fizică și sportul consti
tuie o componentă de bază a 
procesului instructiv-educativ.

Terenurile de volei, baschet, 
handbal — bine întreținute — 
și, mai ales, foarte frumoasa 
sală de sport — creează prima 
și una dintre cele mai convin
gătoare imagini. Activitatea la 
fotbal este atestată de nu
meroasele cupe și diplome — 
aflate in vitrinele de pe cori
doarele școlii — cîștigate în 
diverse competiții. ^Preocuparea 
pentru educație fizică și sport 
este cuprinsă într-un larg pro
gram de acțiuni... Cele trei- 
clase, a IX-a A și B — fete 
și a IX-a C — băieți, și-au în
ceput încălzirea sub suprave
gherea profesorilor Gheție și 
Felmeri. Intre timp, stăm de 
vorbă cu directorul școlii, Bo
ris Mălai, a cărui specialitate 
este matematica si care, prin
tre altele, ne spune : „De cînd 
mă știu, am făcut sport. Am 
ferma convingere că el este 
foarte prețios în întreaga noas-

Emanuel FANTÂNEANU

(Continuare in pag. 2—3)
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IVAN PATZAICHIN-canoe
in plină putere, ca la 20 de ani • Cind ști câ• Mâ simt

este ultima tentativă, nu ai voie să greșești !

„Deși am in urmă trei 
Olimpiade, aștept întrece
rile de la Moscova cu ace
eași emoție din vremea de
butului la Xochimilco, cu 
12 ani in urmă... Pentru 
că Jocurile Olimpice ră- 
min un miraj, visul cel 
mai frumos al' oricărui 
sportiv, mai ales pentru cel 
care a mai trăit clipele de 
neuitat ale victoriei olim
pice.

M-am pregătit, deci, pen
tru întrecerile de la Kri
latskoe mai bine decit ori- 
cind. Moscova nu înseamnă 
pentru mine numai a patra 
Olimpiadă consecutivă, ea 
va fi, probabil, și ultima. 
Și nu pentru că aș fi obo
sit intr-atit; mă simt 
plină putere, ca la 20 
ani, 
J.O. 
bui 
mai 
mis 
timp voi lăsa pagaia de-o 
parte, tn același timp, am 
promis fetiței mele că-i voi 
aduce de la Moscova nu 
numai un ursuleț Mițka, ci 
și o medalie olimpică de 
aur. Cele de la Mexico ți 
Miinchen s-au 
chit, spune ea, 
tate...

Am trăit de 
in imaginație finalele de la 
Krilatskoe, și la simplu ți 
la dublu. Cunosc bine la
cul. am concurat întotdea

una bine acolo. Îmi cunosc 
ți adversarii — ungurul 
Tamas Wichmann, colegul 
meu de generație, sovieti
cul Serghei Petrenko, bul
garul Liubomtr Lubenov ți 
iugoslavul Matija Ljubek 
sint cei mai periculoși. La 
dublu, adversarii cei mai 
valoroși sînt cei din 
U.R.S.S. ți Ungaria, indife
rent de componența echipa
jelor. Dar, așa cum 
neam, imi cunosc ți 
priile forțe, știu cit 
pregătit tn anii de 
J.O. de la Montreal, 
de ani, dacă

ciștigat imediat Ta 
alături de Serghei

I

f

C.S.M. CLUJ-NAPOCA (m) și C.S. ARAD II (f) 
CAMPIOANE LA TENIS DE MASA

fn 
de 

dar, poate că după 
de la Moscova ar tre
să vină rindul altora 
tineri, tn plus, am pro- 
soției că nu peste mult

»pu- 
pro- 

m-am 
după 

La 20
ratezi o 

cursă mare, poți aștepta o 
șansă viitoare. La 
milco, in 1968, 
finala de simplu.

Xocht- 
am pierdut 

dar am

ci sportului 
fa Mita 23. 
o sportului

cam înve
ți are drep-

zeci de art

„TOPUL SPORTUL"
(Urmare din pag. I)

tră viață. Și această convingere 
vrem să o transmitem și co
piilor. După părerea mea, baza 
pregătirii trebuie să o consti
tuie orele de educație fizică. 
Aici se formează deprinderi, se 
nasc pasiuni. Din păcate insă 
în structura anului de invăță- 
mînt 
sînt, 
Bau 
ceva 
mai 
materiei s-ar ajunge la o co
existență armonioasă a tuturor 
disciplinelor. Deocamdată, insă— 
Pentru a suplini aceasta, ne-am 
orientat activitatea spre a răs
punde cit mai bine nevoilor și 
preferințelor copiilor și, astfel, 
ei să pariicipe in număr cit 
mai mare Ia acțiunile noastre".

...începe concursul. Mai cu
rajoși. băieții iau primii star
tul. Sergiu Rednic ii egalează, 
cu 5,30 m. pe bucureșteanul I. 
Marinescu, de la Liceul „Re
publica". Pentru scurtă vreme, 
pentru că și colegii sînt în 
vervă. îl întrece, mai ln4ii, Ni
colae Spiro, cu 5,32 m — care 
In a doua săritură va mai a- 
dăuga 10 cm —. apoi Nicolae 
Tămășan și, în sfirșit, Robert 
Kuibus. Ultimul 
parte de prag.
5,38. Rugăm să ______  _„
leta pînă la locul de bătaie : 
5,86 m ! Păcat ! Nu va rata 
însă la a doua săritură : 5,80, 
rezultat cu care trece detașat 
în fruntea clasamentului gene
ral. Lui Robert îi place spor
tul. atletismul în general, dar 
deocamdată este... cucerit de 
radioamatorism.

Notăm 
Rednic ! 
5,09 m. 
Nicolae ! 
dorache I 
4,95 m. 
colae Tămășan 5,33 m. Cristian

lecțiile de educație fizică 
pe rind, reduse ca număr 
eliminate definitiv. Așa 
nu este folositor. Printr-o 
judicioasă planificare a

bate însă de-
Se măsoară : 

se întindă ru-

i rezultatele : Sergiu 
5.30 m, Tiberiu Boro6 
Vasile Roșianu 5,11 m, 
Spira 5,42. Horatiu Tu- 
5,00 m, Vasile Chișluca 
Arpad Ivonyi 5,04. Ni-

dublu, 
_________ ____ „___ Cova- 
Uov. La 31 de ani nu ai 
voie să greșești, mai ales 
cind știi că este ultima ten
tativă. Voi fi campion o- 
limpic la Krilatskoe 1“

g

g

S-a disputat și ultima etapă a 
Diviziei A la tenis de masă, dar 
campionatul nu poate fi conside
rat încheiat, întrucît au mai ră
mas de jucat două partide din 
concursul feminin, aminate pen
tru a da posibilitatea unor spor
tive să-și încheie situația șco
lară.

In campionatul masculin, între
cerile s-au încheiat, echipa cam
pioană fiind și în acest an C.S.M. 
Cluj-Napoca, pregătită de antre
norul emerit Paneth Farkas. Sîm
bătă și duminică, clujenii au 
dispus cu 9—0, 9—I de Universi
tatea Craiova I. Șerban Doboș! 
a obținut, în cele două zile, 5 
victorii, Simion Crișan și iosif 
Bohm cîte 4, Horațiu Pintea 2 șd 
Ovidiu Mesaroș 1, la care s-au 
adăugat cele două victorii ale du
blului Doboși, Crișan. De La cra- 
ioveni a cîștigat doar Eugen Flo- 
rescu, la Mesaroș. Eugen Borca, 
Mircea Nicorescu și Petre Haldan
— nici o victorie ! Progresul Buc. 
a învins cu 9—3, 9—5 pe Locomo
tiva Buc. Cel mai bun de la în
vingători a fost Ștefan Moraru
— 7 victorii. Gloria Buzău a 
cîștigat în deplasarea meciul cu 
Universitatea Craiova n (9—1. 
9—3). Pentru Gloria : Cristinel 
Roman eseu 6 v, Valeriu M oro ian u 
5, Aurel Stoianov 4, Lucian Si
poș 2 și dublul Romanescu, Sto
ianov 2. Constructorul Tg. Mureș
— Tractorul Brașov 9—6, 9—8 I 
Fără comentarii, avînd în vede
re că brașovenii erau în fruntea 
seriei, iar gazdele... în partea 
opusă. Tricodava Buc. — C.S.Ș, 
Craiova 9—7, 9—3. Pentru Trico
dava au punctat Teodor Gheor
ghe și Cornel Macovel cîte 7 v, 
Nicolae Stelian 3, Gheorghe Mi- 
huț 1 ; C.S.Ș. Odorheiu Secuiesc
— C.S.Ș. Bistrița 9—6, 9—2. Cele 
mai multe victorii pentru învin
gători — Las zio Nay 5 și Ferenc 
Kiraly 4.

în campionatul feminin a cîș
tigat șl de această dată titlul 
C.S. Arad n (lantrenor — Emil Pro- 
kopecz). In ultima etapă s-au in-

registrar următoarele rezultate : 
C.S.Ș. Km. Vilcea — Politehnica 
Buc. 4—5. 2—5 (Maria Losonczi 
— 6 v, Rodica Gogu — 3 v, Mi- 
haela Ungureanu 1 v pentru Po
litehnica) ; Voința Buzău — Me
talurgistul Cugtr 5—3, 5—3 (Dorina 
Murea și Tamara Savu cîte 4 v, 
Corina Dona — 2 v pentru în
vingătoare) ; C.S.ș. Craiova — 
C.S.Ș. Slatina 1—5, 0—5 (Marla
Alboiu — 4 v, Nela Stoinea —
3 v, Daniela Păduraru 3 v pentru 
Slatina). In meci restanță. C.S.Ș. 
Slatina — Gloria Buzău 5—4, 5—2 
(Maria Alboiu 5 v, Nela Stoinea
4 v. Daniela Păduraru 1 v).

Au mal rămas de disputat par
tidele Gloria Buzău — C.S.M. Iași 
și Sparta c Buc. — C.S. Arad L 

(Rezultate transmise de cores
pondenții M. Radu, N. Tokacek, 
A. Pialoga, I. Păuș, D. Diacones- 
cu, P. Geornolu, i. Stănescu, V. 
Popovici).

*
In urma Judecării contestația 

privind dreptul de joc al sporti
vului loan Corbureanu de la Con
structorul Tg. Mureș, au fost 
omologate următoarele rezultate : 
Constructorul Tg. Mureș — Trl- 
eodava Buc. 6—9, 4—9 șl C.S.Ș. 
Odorheiu Secuiesc — Construc
torul Tg. Mureș 9—7, 9—6.

ACTUAI 
IN CI

Ultuna competi 
înaintea starțttiu 
tele municipiulu 
zervate viteziștil< 
se va desfășura 
ta, în or g anizar 
începere ■ •

Pentru 
celor ce 
Jocurile 
petițional 
unele 
campionatele na 
au fost devansate 
cadă a lunii ii 
•urmează : 4 iulie, 
pionatul de contr
— 100 km (autos 
tulie, ora 10, can 
mifond pe circ ui 
Cîmpina) ; 8 iulie 
pionatul de contr
— 40 km (autosti 
Iulie, ora 15.30, 
fcxnd — 140 km ( 
dria).

Ultima competi 
plasării sportivllo 
limpice de la 
Metalul* 4, se va 
lele de 13, 14 și 
selele din împre; 
Ploiești. După c 
nuințați, concuren 
la curse de fond 
de contratimp pe

de la o 
mai b< 
vor re 

Olimpici 
pe Iun 

modificăr

CONCURSUL NATIONAL DE TENIS. Al
Pe terenurile Clubului sportiv 

școlar nr. 2 Constanța s-a înche
iat concursul național individual 
de tenis rezervat copiilor. La 
start au fost prezenți aproape 200 
de sportivi din întreaga țară, în
trecerile bucurindu-Se de o bună 
organizare. Finalele, precum șl 
cîteva semifinale s-au ridicat la 
o bună valoare, demonstrînd pre
ocupare din partea tehnicienilor 
chemați să asigure schimbul de 
rnîlne al tenisului nostru. Câști
gători. 11—12 ani : Teodora Ta- 
che (Dinamo București) — Ga
briela Medveș (Sănătatea Oradea) 
6—1, 6—5 (într-una din cele mal 
reușite semifinale, jucătoarea cea

________ g

LA SĂRITURĂ IN LUNGIME
DUELUL DINTRE MOTOCICLIȘTII D. PANAITESCU 

Șl N. BONDOC CONTINUA

£b

IX-a 
deta- 
icdi-

Morar 5,07 m, Robert r 
5,80 m ; media 531 m.

Așadar, băieții de la a 
C au revenit in concurs 
șindu-se. Unele rezultate
viduale sint mai bune decit ale 
multora dintre colegii din țară, 
dar. conform regulamentului 
.Topului Sportul", in clasa
mentul individual contează nu
mai primul 
clasei.

Urmează 
prof. Maria 
adjunctă, urmărește cu emoție 
fiecare săritură, 
totodată, despre 
Așa aflăm, spre 
Daniela Lovas ___
printre fruntașii pe țară O- 
limpiadelor de chimie, că ,Jn- 
tr-un cuvânt, sînt copii buni 
la învățătură". Mare rivali
tate sportivă între cele două 
clase, mai ales că a IX-a A 
dorea să-și apere și prestigiul 
de ocupantă a locului 1 în cla
samentul general. Rind pe rind, 
arbitrii înregistrează rezulta
tele : a IX-a A — Romana 
Butuza și Sanda Viman 3,90 m, 
Magdalena Eisik 4,05 m, Maria 
Ionce 3,96 m, — 
4,10 m. Mariana Roman 4,34 m.

clasat din efectivul

fetele. Lingă noi, 
Cristea, directoare

Ne vorbește, 
fiecare elevă, 
exemplu, că 

s-a numărat

Daniela Lovas

Margareta Komlosi 4,19 m, So
rina Pârău 4,09 m, Eva Feher 
4,16 m. Sorina Haidu 4,71 m ; 
media — 444 ; a IX-a B — 
Marta Sipoș 441 m, Gabriela 
Kovacs 4,40 m, Aurelia Petric 
4,01 m. Irina Cornos 4,10 m, 
Lucia Stan 3,64 m. Elena Ro- 
tariu 335 m, Dorina Iștoc 4,31 
m, Simona Ungureanu 4,27 m 
Diana Rednic 4,23 m, Maria 
Bercea 3,77 m ; media — 4,02 
m. Explozie de bucurie ! Am
bele clase sint pe primele două 
locuri, iar Sorina Haidu, care 
și-a consolidat poziția în frunte, 
se vede secondată de colega 
Gabriela Kovacs.

Bucuroși sînt și profesorii. 
Mai ales că elevii au ținut să 
le facă o surpriză, reușind re
zultate cu mult mai bune de- 
cît cele comunicate nouă în 
scrisoare. Discutăm multă vre
me cu prof. V. Gheție, un om 
cu bogată experiență didactică. 
Ne dăm seama că cele con
semnate la Lie. lnd. nr. 6 Satu 
Mare nu sînt rodul întim-plării 
ci al muncii pline de dăruire a 
cadrelor didactice de aici. Suc
cesul lor în „Top" — oare îi 
va depăși cineva pe ultima li
nie ? — este o dovadă—

întrecerile primei etape a cam
pionatului republican de viteză 

circuit, desfășurate la Reșița, 
reunit peste 70 de motocl-

in 
au

CARNET ATLETIC

TURNEUL INTERNAȚIONAL FEMININ
DE ȘAH DE LA TIMIȘOARA

In aceste zile se desfășoară 
amfiteatrul 

Medicină, un 
feminin 
Clubul

la Timișoara, în 
Institutului de 
turneu internațional 
de șah, organizat de 
sportiv Medicina. La această 
tradițională competiție — care 
se încheie la 5 iulie — parti
cipă jucătoare din Iugoslavia, 
R. F. Germania, Ungaria fi 
România. printre care șase 
maestre internaționale : Mar
co viei și Pibajlici (Iugoslavia),

Fisdiek 
Mureș an, 
starck și 
rescu (România).

(R.F.G.), Margareta 
Gertrude Banm- 
Margarcta Teodo-

UN NOU PRILEJ
Numai cine joacă 

poate ciștiga : 
AUTOTURIS- 
„Dacia 

variantele 
numere

WCUțEțTI

Delta Dunării
Au început excursiile 

in cea mai spectaculoa
să zonă turistică a țării!

Patru zile de naviga
ție pe apele bătrânului 
fluviu care se pregăteș
te să intîlnească
• un imperiu 

niștii,
O locul în care 

se petrece sub 
noștri,

• 300 de specii 
sări, _
• imensitatea spațiilor 

acoperite de stuf
VĂ AȘTEAPTĂ

marea.
al li-

geneza 
ochii

de pă-

Filialele I.T.H.R. din str. Mendeleev nr. 14, Bd. N. Băl- 
cescu nr. 35, Cal. Griviței nr. 138 și Bd. 1848 nr. 4 au pro
gram zilnic între orele 8—20.

ME
pe
3
primele 6 la una 
din extragerile 
fazei a doua !
• 50.000, 25.000,
10.000 lei etc.
• EXCURSII pe 
ruta Cehoslovacia 
— Ungaria sau în 
Polonia.

Se efectuează 5 
extrageri în 
faze, 
de

trei 
cu un total 

34 numere.
BILETELE de 
lei PARTICU

LA TOATE

Pe Stadionul Tineretului a avut 
loc concursul atletic organizat de 
C.S.Ș.A. nr. 4 pentru juniorii de 
categoria a n-a. La întreceri au 
luat parte sportivi din Constanța, 
Giurgiu, Petroșani, Ploiești, Tir- 
goviște șl, bineînțeles, din Bucu
rești. lata cîteva dintre rezulta
tele înregistrate : BATEȚI : 100 m: 
Cr. Nlculea (Lie. 2 Buc.) 11,5, L. 
Glăvan (C.S.ș. 1 c-ța) 11,5 ; 200 
m : L. Roșea (Olimpia Giurgiu) 
22,9 ; 400 m : Roșea 51,9 ; 800 m : 
I. Bedicuț (Jiul Petr.) 2:02,4, cr. 
Ionescu (C.S.Ș. Steaua) 2:04,3 ; 
1 500 m : I. Oprea (Dinamo) 
4:06,8 ; 3 000 m : I. Oprea (Dina
mo) 9:06.6 ; 1 500 m obst : M.
Mardare (C.S.Ș. Steaua) 5:00 9 ; 
no mg : G. Necreș (C.s.ș.A. nr. 
4) 15,5 ; înălțime : M. Ionescu
(De. 2) 1,90 m ; triplu : L. Sfiea 
(Șc. g-rală 190) 14,09 m ; lungi
me : P. Ivan (C.S. Tîrgoviște) 
6,70 m ; disc : V. Domeanu 
(C.S.Ș. Triumf) 43,06 m; ciocan: 
V. Drehuță (C.S.Ș. Triumf) 52,80 
m ; FETE : 100 m : Doinița Ne- 
delcu (Șc. g-rală 190) 12,8 ; 200
tn : Nlcoleta Vornlcu (Șc. g-nală 
190) 25,9 ; 400 m : Gina Bodîrlău 
(C.S.Ș.A. nr. 4) 59,4 ; 800 m :
Corina Căprărescu (CSȘ Steaua) 
2:21,6 ; 1 500 m : Căprărescu
l :59,6 ; 100 mg : Nedelcu 14,8 ; 
300 mg : vornlcu și Nedelcu 48,3; 
disc : Liliana Mușat (CSȘA nr. 4) 
51,52 m. (Nicolae D. NICOIAE, 
coresp.).
• Ltutnd in discuție încălcarea 

disciplinei sportive sâvîrșită de 
unii atlețl, biroul F.R.A. a hotă- 
rlt suspendarea lui Gheorghe 
Ghipu (Știința Bacău) pe o pe
rioadă de 2 ani, a lui Gh. Buru
iană (Prahova Ploiești) șl Tatia
na Conac (C.A. Roman) .pe cite 
« luni.

cliștl. Ca șt tn concursurile an
terioare, mult gustată de public 
a fost cursa de la clasa 500 cmc, 
în care a continuat pasionantul 
duel dintre bucureșteanul Dragoș 
Panaflescu și ttnărul cimplnean Ni- 
colae Bondoc, încheiat cu victo
ria primului. Și încă o remarcă ; 
la clasa 50 cmc alergătorii cimpi- 
nenl. pregătiți de cunoscutul an
trenor Ion Co mines cu, au dști- 
gat primele locuri în disputele 
motodcliștilor avansați.

Rezultate: 50 cmc, avansați ff) 
— 1. Niculița Frincu (Energia
Cîmpina), 2. Ileana Boată (C.S.T.A. 
Buc.), 3. Florilena Fărcășeanu 
-------- -- - : i. v. Măr- 

(Energia Cîmpina), 2. C. 
(Voința Oradea), 3. H.

' Buc.) ; 125 cmc — 
(Prog. Timișoara). 

a terminat cursa ; 
B. Kalmar (I.R.A. 

2. Gh. Penciu 
Benedek 

șov) ; Z50 cmc — 1. 
(Voința Oradea), 2. B.

3. D. Lăzărescu (Rapid 
D. Panai-

2. N. Bon-

Florilena 
(C.S.T.A. Buc.), (b) 
gărit " ’
Berke 
Vlad (C.S.T.A. 
L P. Pașcotă 
singurul care 
175 cmc — 1.
Tg. Mureș), 
(C.S.T.A. Buc.), 3. A.
(St. r. Brașov) ; 250 cmc 
A. Victor (” ' • ~ ’ ■
Kalmar.
Arad) ; 500 cmc — 1. 
tescu (C.S.T.A. Buc.), 
doc (Energia Cîmpina), 3. P. Lu- 
caci (St. r. Brașov) ; ataș — 1.
1. TOth-f-ATOth (I.R.A. Tg.Mureș),
2. P. Popescu+A. Popa (Torpedo 
Zămești), 3. D. Bereczik+I. Bor- 
baș (Progr. Timișoara). La 50 eme 
începători, primii au sosit Emilia 
Dinu și Cristian Irod (ambii de 
la T.U.M.A.G. Buc.).

D. PLAVIȚU

r.

coresp.

DE MARI SUCCESE !
LA 29 IUNIE 1980 

TRAGERE SPECiAl. PRONOEXPRES

BANI. 
AUTOTURISM! 

$1 EXCURSII 
peste boton

25 
PA 
EXTRAGERILE !

DE A VĂ NUMĂRĂ PRINTRENU OCOLIȚI ȘANSA 
MARII CÎȘTIGĂTORI !

Consultați prospectul tragerii și jucați din vreme nume
rele preferate !

ULTIMA ZI de participare : sîmbătă 28 iunie 1980.

mai tînără a e 
Dobreanu, în vi 
de la T.C.B., a 
compania Gabric 
ceasta din urmi 
impună cu 3—6, 
Gorgan (Steaua.) 
(T.C.B.) 6—2, 6-
Alice Dănilă (Di 
— Ileana Troca 
S—5 și M. Vanță 
rești) — M. 1 
Ș—2, 4—6, 6—3 ;
Alice Dănilă, M 
namo București 
șl Valentina Coca 
4—6, 6—3, 6—0 ș 
(Progresul), D. 
tehnica Bucureșt 
M. Năstase 6—3,

P. ENJ

INTIL
INTERNA

DE TENIS !
Azi șl mîine, 

bului Steaua dinM 
se desfășoară îiH 
țtonală amicală ■ 
/•-■rr.-.e SieatiaM 
fia. în cadrul căH 
serie de jucători ■ 
Fi bulgari.

ȘTIRI DIN
• Lotul reprez*  

chet masculin a 
rta, la Mlsffcilc, 
parte, de vtoeri i 
ia un turneu ini 
pa Universității**)  
tecțtonatele Beflgi 
ciei și țării glazd 
plasarea : Gh. Oe 
V. Căpușain, FI. 
S caria t (S teaula), 
Gh. -Micuță (Dtt 
L Copăcianu fUn 
șoara), R. Tecâu 
9OV), M. Chirilăl 
P. Măgurean CP 
Unirea lași). Ari 
pescu — H. Tura
• „Cupa Urbis 

ganizată de asoci 
pe lingă intreprijn 
se desfășoară, de 
bătă, pe terenul 1 
Militari, bd. Pred 
autobuzelor 74 șil 
la ona 15,30, au j 
tul de tineret — 
Kralove și Urbld

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL REPUBLICAN 
COASTA LA AUTOMOBILISi

Pe drumul spre Păltiniș (jud. 
Sibiu) s-a desfășurat prima etapă 
din cele cinci ale campionatului 
republican de viteză In coastă 
la automobilism. La întrecere — 
pe un traseu lung de 8.1 km 
(intre cabana Curmătura și Pla
toul Vălari) — au participat 53 
concurenți reprezentînd 11 secții 
auto din țară, aceștia oferind ce
lor care i-au urmărit (foarte 
mulțl turiști) dispute interesante. 
S-au remarcat, cum era de aș
teptat, campionul absolut de anul 
trecut Andrei Bellu, Nicu Grigo- 
raș (ambii ingineri la I.A. Da
cia Pitești) șl Eugen Ionescu

CAMPIONATELE 
NAȚIONALE 
LA SĂRITURI

(Urmare din pafl. I)

Cristea. Dar lată 
nice : grupa a 
Bellu, 2. Ilie Olt 
Dacia), 3. Buereb 
București) 7^- toț] 
grupa a IV-a, 
Cristea (Unirea I 
pe Renault 12 q 
Morassi (I.A. q 
1300, 3. Petru H| 
Timișoara). Fiaitl 
grupa a V-a : 1] 
2. Cornel Motoci 
șov) — ambii q 
Werner Hirschvd 
ța^, Renault 8 
ment general : I 
N. Grigoraș, 8.
IONESCU, cored

LOT

te, Insă, șî mal mult ; la Va
lentin Urse (locul 4) ne aș
teptam să vedem eliminate 
defecțiunile de tehnică, în 
special la intrările în apă, dar 
din păcate ele persistă.
Bezulaate. Senioare trambulină 

1 m: 1. RUXANDRA IIOCIOTA 
CC.S.Ș. Sibiu) 56&,12 p, 2. Felicia 
Cîrstea (Lie. 2 Buc.) 566,62 p, 3. 
Isabela Bercaru (C.S.Ș. Triumf 
Buc.) 564,15 p. 4. Cristina Timar 
CC.S.Ș. Triumf Buc.) 562,20 p, 5. 
Daniela Cojanu (Progresul Buc.) 

_ - Anca Beneș (C.S.M.
500.87 p; seniori, 
m: 1. AL. BAGIU 
p, 2. C. Pop (Pro- 

640,92 p, 3. D. O- 
Sibiu) 501,52 p,- 4. 

V. Urse (Progresul Buc.) 559,70 p, 
5. A. Cherciu CC.S.Ș. Tlumf) 
545,97 p, 6. N. Lepăduș (Lie. 2 
Buc.) 5*05,50  p.

510,07 p, 6. 
Cluj-Napoca) 
platformă 10
CCrișul) 765,70 
greșul Buc.) 
prearj (C.S.ș.

DIN NOU „CU
Ca de obtoedj 

vacanță foitbalis 
organizează triad 
ție „Cu.pa de v 
gurarea conicuirs 
pînă las începeri 
nait. Reaminităm 
corespunzătoare I 
ca dealtfel și 4 
precedente, pJ 
ceste atractive d 
ținut numeroase 
TOTURISAIE 
PORTANTE ăU 
lată, acum, pr>q 
ocxncisrs din „Cil 
țla 1980, precui 
rile făcute de J 
Chimica Tîmăvd 
Boroș :

I. F.C.M. ReșM 
1 ; U. C.F.R. 
sîrmel C.T. 1 ; 
șoe_ra — Gloria 
TV. Unirea Dej



IN LOC DE VORBE
SI JUSTIFICĂRI

MARICA (Progresul Vulcan)

I
I
I

tothaSstul

I
I Constantin ALEXEIon CUPEN

eorcsp.

I
I PE PRIMELE LOCURICRAIOVABACAU
I INTR-UN CLASAMENT AL PASIUNII
I
I
I din

I

I
I
I cea

I
TEZA IN I

I SELECȚIONATA IRAKULUI EVOLUEAZĂ

(Angelescu), 
Țevi, C. Zamfir.

ti, re- 
lulie).

. _  _______ de
realistă, la • adevărată 

ci- Am impresia

miști, entuziaști, demni, 
două categorii principale 
s-au contopit, împrumutînd, 
de la alta, ce era mai

pentru »-! 
P. alocuri.

PITEȘTI,

HET
de bas
in Unga-

justificări. muncă.

După cele patru edifii ale diviziei de juniori

echipele 
cum u-

F.C. Bi-

vârsta... „senectuții-

la
egătlre 

ta țara 
ndarul com- 
e a suferit 
tfel, toate

e de fond 
ultima de- 

după cum 
16,30, cam- 
pe echipe
Pitești) ; 6 
tui de se- 
0 km (str.
16,30, cam- 
indlvidual 
teștl) ; li 

iernatul de
Alexan-

tea de- 
ocurile O- 

„Cupa 
in zi- 

lie, pe șo- 
e orașului 

fost a- 
r participa 
tr-o probă

PIIkOR
țiel, Pușa 

de 11 ani, 
at bine Jn 

edveș, ■ »- 
d să se 

6—3) șl S. 
. Popovlcl 
—14 ani : 
București) 

C.B.) 6—3,
o Bucu- 
(T.C.B.)

13—14 ani: 
Radu (Dl- 
Florenttaa 

.ș. Steaua) 
Comănescu 
tru (Poli-

M. Vanță

ALA 
EAUA 
urile du- 
Ghencea, 
interna

ls dintre 
S.K.A. So- 
oluează o 
1. români

lua 
hlminică, 

(„Cu- 
de se- 

Cehostova- 
lăcut die- 

C. Cernat,

J. Bna- 
Sibiiu), 

ca C.S.Ș, 
: V. Po-

petiție oir- 
portlvă de 

EMOAS, 
oină sîm- 
(cart ierul 

capătul 
Astăzi, de 

le Lo- 
Hradec

ele teh- 
L Andrei 

bli LA. 
JINMT 

)aci> .1300; 
. iories cu 
or Buc.), 

2. Florin 
EI), Dacia 
Politehnica 

Abarth ; 
Grigoraș, 

borul Bra
ia 1300, 3. 
1SM Reși- 
nl. Clasa- 

Bellu, 2. 
eseu. (Ilie

I
I
I

Lotul ecnipei Progresul Vulcan, la citeva minute după victoria din ultima etapă 
Foto : Dragoș NEAGU

Vo prezentăm prbmovatele in Divizia A

VLADIMIR MARICA a atins
*■ ■—.. „_____ la X-

bell. A trecut, deci, de 3® de
ani. Mărturisește : „Știu acum 
cit să dorm, ce |i ett d mi-
nine. Această înțelepciune In fot
bal vine — dacă n-a venit pînă 
atunci — odată cu înaintarea în 
vîrstă... M-am gîndit să transfer 
această experiență spre cei mai 
tineri din echipă, 
scuti de neajunsuri, 
a prins “.

.Acesta este astăzi_________
Mandea de La Progresul Vulcan : 
căj>LUinul formației, golg eterul ei 
(15 goluri), „mâna dreaptă" a an- 
tneffnoirului (posedînd al ei 
net de ian.tren.or, categoria a 
m-a), jucătorul care duce ic 
spate vreo 200 de mecii«d fc Di
vizia A (Dinamo. Polrtehrdca Iași, 
Sportul studențesc*),  Mderui to- 
ctomtestabil, cu alte cu\ir.te, al 
unui. „11“ care se întoxve după 
tred sezoane acolo de unde a 
plecat, în prima divizie. In ..ci
vil “, este economist la Barca 
Română de Comerț Exterior, iar 
în tâmpul liber, autor de cărți 
(a predat editurii ..Știința positru 
tx>ți“ lucrarea intitulata „Coordo
nate etice și biologice în sport"). 
Discuția de față a avui loc la 
puține momente după ce o parte 
din jxhi, 30 000 de spectatori entu- 

p€ 
din

me- 
care 
îm-

zlaști 11 purtase pe brațe, 
aleile străjuite de platanii 
„dir. Stafidovici”, la sfirșitiil 
dului cu Poiana Cimplna, 
consfințise promovarea. Era 
bujorai de emoție.

• „Acest public merită din
plin o astfel de satisfacție, spune 
el. Avem suporteri exceiențl : 
devotați, răbdători la greu, opti
miști „----- . sint

care 
una 

, , — — ----- bun :
marea familie a muncitorilor de 
la Vulcan, care „arde" mal In
tens, și pensionarii din sistemul 
bancar, „înțelepții" stadioanelor 
bucureștene, oameni care, privind

meciul, dau doar din cap : pe 
verticală rind le place, pe ori
zontală cind ceva nu merge*.  In 
aăarâ de datoria voastră (onorată) 
față de aces', pubac, care ar maa 
fi expLcațnie succesului ? „Se
riozitatea tuturor factorilor 
implicați : eonducere-tandemul de 
teimicieni-Lotul de jucători. Acest 
climat a dus la consolidarea unui 
moral excelent, la • stare 
spirit 
imitate sufleti ___ ____ ______
că, pe plan moral, noi am reali
zat ceva asemănător cu ceea ee 
•e mindreau, odată, „șepcile ro- 
lH- din Cluj că realizaseră, argu
mentând unde izbinzi". A exis
tat totuși un „...Ilustrat
de înlocuirea antrenorului Petre 
Moldoveana cu Eugen Iordache. 
vreți să spuneți. Faptele așa au 
ztat. eu nu le pot analiza, de- 
păfindu-mi condiția. Cert este că. 
pe an fond sănătos, conflictul 
s-a închis repede, neiăsind urme. 
Pot afirma insă că ambii antre
nori au merite egale (și comple
mentare) tn promovare. Primul a 
așezat echipa in teren, cum se 
spune, al doilea, In ultima cinci- 
me de campionat, hotărîtoare, a 
știut să țină lotul sub presiune, 
desemnind șl eel mai indicat „11*  
ea putință". Confruntarea directă 
cu Rapid, cîștigată de ai tăi, a 
fost, pare-se, hotărâtoare. Poți să 
dezvălui, acum, o „culisă" a a- 
cestui med care a stîmit atâta 
Interes ? „N-a fost nimic mis
terios. Noi am cîștigat partida 
INCA DE LA CABINE, căci am 
ales tactica cea mai adecvată. 
Știam că Rapidul se va năpusti 
pe noi, că nu-și prea poate stru
ni elanul, că o apasă si o tri
bună incandescentă. „Răbdare și 
cit mai multe pase !" a fost 
cuvîntul nostru de ordine, pe 
care l-am ascultat". Despre Cos- 
tică Zatmfir, ce zici ? .,Are ca
lități de extremă de valoare eu
ropeană. Este un băiat sensibil 
și bun. A venit la noi foarte com
plexat. Odată l-am certat pentru 
o fază nereușită. Mi-a replicat 
cu lacrimi în ochi : ,^’u mai

• LOTUL DE JUCĂTORI : Gh. Ștefan (26 de o™ - 33 de meciuri), 
Nignea (26-31). Anghef (25-30). Cristea (26-30), Grigore (24—26), 
Bulancea (25-26). Mariea (31-24), A. Maldoecn (30-23), Dracu (25- 
»), FI. Dumitru (21-21), G. Sandu (28-18). Chieu (21-16). Sondai 
(21-15), I. Sandu 33-15), Teei (22-15), C. Zamfir (29-10) Anoeleecu 
(30-10). Niculee (20-9), lordache (30-8), Giron (30-8), H. Mihai 
(22-8), Stoica (18-6). I. Mana (22-6). Ciugaria (31-5). - -n 11 
(20-5). Gh. Petre (31—4), Mihalache (23-3).
• ECHIPA DE BAZA : Butancea - Om, Dragu (Gagarin), Grigere 

(Angeleseu), Gh. Ștefan - A. Meldovan, Cristea, Nignea - Mariea.

DUMINICA LA BRAȘOV
După cum am mai anunțat, 

selecționata Irakului, califica
tă la turneul olimpic de la 
Moscova, efectuează un tur
neu în țara noastră. în meciul 
inaugural, fotbaliștii oaspeți 
vor întilni, duminică, la Bra
șov, noua promovată în Di
vizia A, echipa locală

In această partidă — progra
mată pe stadionul Municipal, 
de la ora 17 — 
Nicolae Proca Va 
mația cu care 
să ia startul in 
primei divizii

antrenorui 
alinia for- 
intenționează 
campionatul

Prima edifie a Diviziei de 
juniori a fost cîștigată 
Sport club Bacău 
Dumitru Chiriță), 
moașă dispută cu 
stanța, Corvinui 
A.S.A. Tg. Mureș 
tatea Craiova...

Ediția următoare a revenit 
Politehnicii Timișoara (antre
nor — Tiberiu Itineanțu), la 
egalitate de puncte cu S. C. 
Bacău, cele două protagoniste 
fiind urmate de F.C. Argeș, 
F.C. Constanța și Universita
tea Craiova...

Al treilea campionat s-a în
cheiat cu victoria detașată a 
juniorilor Universității 
iova - (antrenor — Silviu 
nescu). Locurile 2—5 au 
ocupate de Corvinui, S.C. 
cău. A.S-A. Tg. Mureș și 
Baia Mare...

In sfirșit, ultima ediție, 
recent încheiată, a încununat 
cu taurii victoriei formația 
F.C. Argeș (antrenor — I.con
te Ianovsehi). Piteștenii și-au 
disputa: titlul cu Universita
tea Craiova. Steaua. Sportul 
studențesc și Politehnica Iași...

Un clasament (aoordind 5 
puncte campioanei. 4 puncte 
locului 2. etc.) al primelor 
cinci echipe, în aceste patru 
ediții ale celei mai importan
te competiții de juniori se 
prezintă astfel:
1. 
2.
3-
4.
5.

de 
(antrenor — 
după o fru- 
F.C. Con- 
Hunedoara, 

și Universi-

Speri riub Bacău 
Univ. Craiova 
F.C. Argeș 
Corvinui
F.C. Constanța 
Pe Jocul intii sa

F.C.M.

)NOSPORT INFORMEAZĂ
: VARA"I
erioada de 
itlvală se 
a competi- 
pentru asi-
Prono&pori 
ui campio- 
i perioada 
ilul trecut, 
lalte ediții 
nțll la a- 
uti au ob
eri în AU- 
100" șl IM- 
Dț: BANI.

' primului 
vară” edl- 
pronosticu- 
ru! echipei 
rel Titus

T. 1, x ; V. C.S.M. Suceava — 
Min. Gura Humorului 1 ; VI. A- 
vintul Frasin — A.S.A, Cimpu- 
kun.g 1, x ; VII. Foresta Fălticeni 
— Met Rădăuți 1 ; VIU. Musce
lul Câmpulung — Dacia Pitești 
1 ; IX. Min. Moldova N. — Min. 
Gravita 1, x ; X. Chimica Tîrnă- 
vend — Avintui Reghin 1 ; XL 
Oltul sf. Gh. — Carpați Covasna 
1 ; XII. Min. Rodea — Sticla Tir- 
năveni 1, x ; XIH. 
Gheorgheni —
NUMERELE 
TRAGEREA

Viitorul
Prog. Odorhei L

EXTRASE LA 
PRONOEXPRES

Hin. Anina
— Ind. 

let. Sighi- 
a 1, x, 2 *,  
c’la Arieșul

DIN 25 IUNIE 1980
Extragerea I

32 18 22 37 31 16
Extragerea a Il-a :

23 30 11 29 38 45
Extragerea a III-a : 1 4 16
Fond total de cîștiguri :

111 230 lei din •care 172 554 lei1
report la categoria I.

Cra- 
Stă- 
fost 
Ba- 
F.C.

12 
U
•
7
6

P
P
P
P
P

clasează.

HULIGANILOR, CEEA Ct II SE CULhE!
dar n-a fost iertat nici arbitrul

Mecl de fotbal, între divi
zionarele C Automecanlca 
București șl FEBOM Urziceni. 
O întrecere sportivă deci, tn 
care ambiția, forța de luptă 
șl ■ dorința de victorie trebuie 
să Ce prezente. Dar, oricum. 
O ÎNTRECERE SPORTIVA.

Dar ce a avut comun cu 
această noțiune sus-amintitu! 
meci, tn care un junior din 
formația oaspeților a fost grav 
lovit de un fotbalist — dacă 
ii putem spune așa — al gaz
delor, iar portarul echipei 
bucureștene, chipurile, pentru 
a .apăra” arbitrul, l-a păl
muit pe un jucător din Urzi- 
ceni, cu care venise să se în
treacă la fotbal, și nu la box! 
De partea cealaltă, un jucă
tor l-a luat de gît pe unul

din arbitrii de linie, care 
semnalizase o poziție de of
said la un atac al oaspeților, 
iar un coechipier, ca să nu 
rămână mai prejos în materie 
de huliganism, i-a pus o pie
dică arbitrului de centru, trin- 
tindu-1 la pământ ! Iar unii 
spectatori și-au adus „contri
buția- la acest spectacol pe
nibil aruncând cu sticle.

In ședința de zilele trecute, 
după o îndelungată dezbatere 
în prezența părților și a arbi
trilor, care s-au acuzat unii 
pe alții, Comisia de discipli
nă și competiții a F.R.F. a 
luat următoarele hotărîri :

1. Cei doi jucători de la 
FEBOM Urziceni, Mureșan și 
Ștefănescu, care s-au făcut 
vinovați de lovirea arbitrilor,

Și-au Încheiat întrecerile si 
divizionarele B șl C. Deci, 
s-a tras linie și s-a adunai 
(dacă unii au avut ce să 
adune), pentru că, mai mult 
ca altă dată, majoritatea e- 
chipelor au luptat din greu 
să se salveze de La retrogra
dare, înodad în mediocritate. 
In Divizia B. de pildă, din 
cefe S4 de formații, nu mai 
puțin de 34 (adică S4.S la 
sută) n-an reușii să acumuleze 
mai mult de sa la sută din 
puncte pentru unele ^e>- 
~rea“ constituînd-o 
doar realizările din
meciurile susținute 
pe teren propriu.

Acum e vacar.țâ. Ajx» vor 
fi reluate pregătirile pentru 
noul sezcc. Nu vor lipsi pre- 
miniunăle: „vom tace” si „vom 
drege”, dar Lucrurile vor mer
ge pe același făgaș dacă e- 
chipeie se vor mulțumi 
rsou cu puțin, cu fapte puține, 
să stea cuminți ir. piutoc. 
unde ,.nu te doare capul, nu 
te bate vintul. nu te ploui, 
nu ta ninge...”.

De ce nu vor echipele să 
aspire la mai mult T La va
loare ? La calitate ? Pentru că 
imele se mulțumesc doar eu 
im loc călduț in divizia res
pectivă. GLOBEA BISTRIȚA e 
un exemplu tipic ! Și mai 
stat $1 altele ca ea. C.S.M. 
Suceava, F.C. Brăila, Metalul 
București, Metalul Plopeni, 
Aurul Brad. Metalurgistul Cu*  
gir, în timp ce plutonul pre
tendentelor la promovare a 
tost mad subțire ca niciodată: 
F.C.M. Brașov și F.C. Con
stanța, In prima serie. Pro
gresul. Rapid, Petrolul in se
ria a n-a. Corvinui, 
bor și U.TJL (adică Cele

■■■
retrogradate din Divizia A), 
în seria a ni-a.

Poate că în viitorii) campio
nat nu vă mai fi la fel. Să 
sperăm că echipele vor fi 
animate de dorința de a juca 
mai bine, de a aspira la mai 
mult, adică la un fotbal de o 
calitate superioară. Atunci și 
obiectivele vor fi altele. Un 
exemplu frumos, în acest 
sens, ni-1 oferă Metalul Pio- 
peni. După cum ne spunea 
ion Rada, președintele asocia
ției. conducerea întreprinderii 

mecanice, comitetul 
Punri-nl i de Partid și condu-£3 S i cerea asociației au 

stabilit, în cadrul 
unei analize, ca obiectivul 
acestei formații să fie pro
movarea, adică, locul 1, nu 
ca pînă acum, la gene
ral. „clasarea pe un loc 
fruntaș4', care poate fi și lo
cul 4, 5 sau 6. Echipa poa
te aspira la locul 1 de vre
me ce a fost capabilă să acu
muleze în retur 33 de puncte, 
dintre care 11 în deplasare, să 
învingă. în deplasare pe Rapid 
U București. Dec: obiectivul 
stab V it nu pare o aventură. 
Jucătorii beneficiază de con
diții optime de pregătire și 
Joc. au un stadion frumos, 

‘ 7' nu 
complacă 
automul-

cu un gazon excelent și 
trebuie să se mai 
intr-o atmosferă de 
țumire.

Desigur, nu toate 
pot promova, după ___
nele trebuie să retrogradeze, 
dar din aspirațiile tuturor 
poate rezulta un fotbal mai 
bun. Cu o singură condiție : 
să se muncească mai mult și 
mai bine, adică în loc de vor
be, de ' “ ’
fapte.

SI SERIOZITĂȚII■> >
așadar, clubul băcăuan, cu un 
titlu cîștigat, un loc secund 
și o clasare pe poziția a treia. 
Doar in campionatul recent 
încheiat formația băcăuană 
s-a comportat mai slab, termi- 
nînd pe locul 8. La numai un 
punct de liderul clasamentului 
nostru — Universitatea Craio
va. Este singura echipă pre
zentă în toate cele patru edi
ții ale campionatului în pri
mele cinci Jocuri. F.C. Argeș 
se clasează pe poziția a 3-a, 
cu un titlu și cu o medalie 
de bronz obținută în ediția a 
doua. Cu F.C. Corvinui și F.C. 
Constanța lucrurile stau altfeL 
Meritul lor este cu atit mai 
mare cu cit ambele n-au evo
luat in toate edițiile, echipele 
de seniori retrogradând in Di
vizia B. Sintem siguri că dacă 
ar fi rămas în „A“, atit Cor
vinui cit și F. C. Constanța 
și-ar fi mărit bagajul de 
puncte ti1 ordinea noastră sui- 
generis.

Ce vrem să demonstrăm, de 
fapt, prin acest clasament ? 
Două realități :

Prima : titlul sau tocurile 
fruntașe in campionatul nu
mit Divizia de juniori — deși 
au avut drept de participare 
$1 cițiva jucători depășiți de 
virstă — și le-au disputat me
reu aceleași echipe. Iar Bacău 
— Craiova — Pitești formează 
„triunghiul” care domină 
multă vreme, prin 
disputele juniorilor, 
prin convergența 
celor două pepiniere locale și 
printr-o organizare exemplară. 
Craiova, prin marea pasiune

de 
rezultate, 

Bacăul 
activității

au fost suspendați pc die t 
lunL

2. Oprea (Automecanlca Bucu- 
rești) a fost 
etape pentru 
cui os.

3. Tichigiu, .______
al Automecanicii, va sta și el 
pe tușă 3 etape.

4. Echipei Automecanlca 
București i s-a ridicat dreptul 
de organizare pe teren pro
priu pe o etapă.

★
Partida a mai avut Încă un 

epilog, care s-a desfășurat în 
fața Comisiei de disciplină a 
Colegiului central al arbitri
lor. El II privește de condu
cătorul jocului, Ion Băcanu 
din Moreni, care, prin presta
ția sa, a contribuit la degra
darea spectacolului fotbalistic. 
In consecință — șl, mai ales, 
pentru că se afla in recidivă 
— Ion Băcanu a fost sus
pendat pe 12 etape !

suspendat pe C 
joc brutal, pert-

portarul-boxer

Jack BERARIU

pentru fotbal a tinerilor 
tregii Oltenii. Piteștiul, 
tr-o muncă intensă și o cola
borare ideală între toți antre
norii clubului.

A doua : deși s-au aflat 
mereu în „conflictul" care a 
decis titlul, cele cinci echipe 
și-au îndeplinit și cealaltă da
torie, aceea de ă forma jucă
tori pentru Divizia A, obiec
tivul primordial al campiona
tului. Lista celor promovați, 
tn intervalul 1976—1980. de la 
aceste echipe este lungă și ea 
însăși poate constitui 
tul unui comentariu, 
întregul lot al băcăuanilor 
provenit 
seniori.
Bumbescu, 
Speriata. 
Ralea, Klein, 
Andone, I. 
Tararache, 
sint cițiva 
crescuți in _ _

Concluzia ? Oricum 
lucrurile, din orice 
devărul este unul 
acolo unde se muncește, acolo 
unde există preocupare, acolo 
unde toți factorii sint dispuși 
să pună umărul, să dea o mi
nă de ajutor, acolo se văd 
REZULTATELE. Indiferent de 
o formulă sau de alta a cam
pionatului despre care se dis
cută atit. Că și în aceste locuri 
(echipe) evidențiate este ne
cesară o nouă calitate a acti
vității, una superioară — ca, 
dealtfel, în întreg fotbalul 
nostru — asta constituie o al
tă problemă. *

Laurențiu DUMITRESCU

pe filiera 
De asemenea, 

Irimescu, 
Bărbulescu, 

Nicșa, 
Petcu. ~ 

Borali, 
dintre 

propriile

în- 
prin-

subiec- 
Aproape 

a 
Juniori- 
Balaci, 

Geoigău, 
Turco, 
Gabor, 

Zamfir,D.
Șt. Petcu 

jucătorii 
pepiniere, 
am privi 

un^hi. a- 
singur :

FOIBAl PFNIRU ELEVI
Liceul Industrial Electroapa- 

rataj, str. Hambarului nr. 1, 
sectorul 2, organizează selecții 
pentru secția de fotbal, dintre 
elevii născuțl în anii 1965— 
1966 și 1963—1964 pentru cla
sele a IX-a si a XI-a. Cei ad
miși în grupele de fotbal vor 
fl școlarizați în cadrul liceu
lui.

Testarea ciandidaților va a- 
vea loc pînâ la 26 iunie 1980 
pentru clasa a iX-a și 2—1 iu
lie 1980 pentru clasa a Xl-a

înscrierile se fac Dină în 
1 iulie 1980 pentru clasa a Xl-a, 
fiind necesare i 
acte : fișă tip de 
adeverință medicală 
tru elevi ; analizele 
și cardiovasculare ; 
cardiograma ; copie 
de naștere.

Elevii din provincie voi 
primi cazare în căminul școlii

Relații suplimentare la se
cretariatul liceului, la telefon 
27.33.35.

următoarele 
: înscriere 

tip oen- 
hepatice 
electrc- 

certUicai



VIZITA TOVARĂȘULUI
ERICH HONECKER

VS in pentru ®
; J

Corespondentă din Sofia

bim

(Urmare din pag. 1)

.la Palatul Consiliului de Stat, o 
vizită protocolară tovarășului 
JNicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
.Socialiste România.

■Ar
Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
i-a fost inminat in cadrul unei 
solemnități care a avut loc, 
miercuri după-amiază, la Pala
tul Consiliului de Stat, Ordinul 
„Karl Marx“, conferit cu pri
lejul împlinirii vîrstei de 60 de 
ani și a peste 45 de ani de 
activitate revoluționară, pentru 
merite deosebite în lupta pen
tru pace și solidaritate, pentru 
înțelegere între popoare și pen
tru dezvoltarea unor relații 
frățești între România și Repu
blica Democrată Germană.

înalta distincție i-a fost 
înminată de tovarășul Erich 
Honecker, secretar general al 
Comitetului Central al Partidu
lui Socialist Unit din Germa
nia, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Democrate 
Germane.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Erich Honecker și-au strins 
prietenește mîinile, s-au îm
brățișat cu căldură.

Cei doi conducători de partid 
și de stat au rostit apoi alocu
țiuni urmărite cu atenție ^și 
subliniate cu aplauze de cei 
prezenți.

■ir
' Ea Palatul Consiliului de Stat 
au început, miercuri, 25 iunie, 
convorbirile oficiale între to-

TENISMANI ROMÂN 
ÎNVINGĂTORI IA BUDAPESTA

In cadrul unul concurs inter
național de tenis disputat la 
Budapesta, la care au participat 
si jucătorii de la Tenis Club 
București (Emil Hnat, Răzvan 
Constanți nescu, Dan Caragață, 
Ioan Darie și >Dorel Pop)4 tinerii 
noștri sportivi au obținut cîteva 
rezultate foarte bune, fiind pre
zenți in trei finale. La cat. 17 
— 18 ani E. Hnat l-a întrecut 
in finală cu 6—3, 6—1 pe R. Cob- 
stantinescu, la 15—16 ani D. Pop 
a dispus cu 6—0, 6—0 de Z. Er- 
dely (Ungaria), iar la cat. tine
ret E. Hnat a terminat învingă
tor cu 6—4, 6—1 în fața colegu
lui său de club I. Darie,

ULTIMUL MECI
AL SEZONULUI DE RUGBY

fUrmare din pag D

păt fiind rare. E drept, sche
ma le-a „ieșit" perfect în min. 
55 : lovitură de pedeapsă ju
cată la mină, lingă „22“-ul ad
vers, din mina lui Corneliu ba
lonul a trecut la Rădulescu, a- 
cesta s-a îndreptat năvalnic 
spre but, mingea a ricoșat la 
Lungu, care n-a putut fi o- 
prit din zborul spre eseu. Ei 
au primit după aceea (min. 61) 
prea ușor patru puncte, la o 
fază „făcută" de Karpukin și 
încheiată de Lahtin. Pentru ca 
în final (min. 79, după ce Zafies- 
cu a fost la o palmă de but), 
Teleașă să culce balonul la 
centru, la o acțiune purtată 
simplu, dar eficace de Codoi 
(ambele eseuri ale bucureșteni- 
lor din repriza secundă au 
fost transformate de Alexan
dru, care ieri nu a „iertat" ni
mic !). Victorie neîndoielnică, 
iar dacă ritmul nu a fost alert, 
să punem „vina" pe căldura e- 
puizantă.

Arbitrul Ștefan Crăciunescu, 
ajutat la margini de Radu lo- 
nescu și Ghcorghc Mircea, a 
condus formațiile : STEAUA: 
Țața (Codoi) — Fuicu (Telea
șă), Enache, Zafiescu I, Lun
gu — Alexandru, Sueiu — Mu- 
rariti, Radulescu, Achim (C. 
Florea) — Postolachi, M. Io- 
nescu — Corneliu, Munteanu, 
Pojar ; SELECȚIONATA AR
MATEI SOVIETICE : Karpuhin 
— Kolomițev (Bobrov), Soro- 
chin, Șalavaiov, Mironov — 
Proșin, Karțev — Semenihin 
(Ovcinikov), Tihonov, Kușna- 
rev — Nekrasov. Șapovalov — 
Laht’n, Fedorov, Ivanov (Kliuk- 
vin). 

varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, și 
tovarășul Erich Honecker, se
cretar general al 'Comitetului 
Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, președinte
le Consiliului de Stat al Repu
blicii Democrate Germane.

In cursul convorbirilor, to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker s-au informat 
reciproc cu privire la mersul 
construcției socialiste în Repu
blica Socialistă România și Re
publica Democrată Germană, 
despre modul cum se implinesc 
în cele două țări prevederile 
planurilor cincinale 1976—1980.

In timpul convorbirilor se 
procedează la o amplă analiză 
a stadiului relațiilor bilaterale, 
st3bilindu-se, totodată, căile de 
amplificare și aprofundare a 
acestora în viitor.

Convorbirile se desfășoară in
tr-o atmosferă de caldă priete
nie, de înțelegere și stimă re
ciprocă.

*
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a oferit, miercuri, un dineu ofi
cial in onoarea tovarășului 
Erich Honecker, secretar gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consi
liului de Stai al Republicii De
mocrate Germane, la Palatul 
Consiliului de Stat.

Ia timpul dineului, desfășu
rat intr-o atmosferă de caldă 
prietenie, tovarășul Nicolae 
Ceri ișescu și tovarășul Erich 
"Honecker au rostit toasturi.

COMPETITORII WIMBLEDONULUI 
ÎN LUPTĂ CU PLOAIA...

Virginia Ruzici a învins o
LONDRA, 25 (Agerpres) — și 

in ziua a doua a turneului in- 
temaționai de tenis de la Wim
bledon vremea ploioasă a îm
piedicat buna desfășurare a În
trecerilor. Astfel că numai 22 
partide din ede 64 programate 
s-au putut încheia.

în primul tur al probei de 
simplu femei, jucă toarsa româncă 
Virginia Ruzici a învins-o cu 
7—6, 6—4 pe Sabina Simmonds
(Italia), în timp ce Florența 
Mihai a pierdut cu 7—6. 1—4, 1—4 
partida disputată cu Sue Sallba 
(Australia). Alte rezultate r Dian
ne Fromholtz — Rosemary Mc
Callum 7—5. S—3 ; Betty Sw. e 
— Lea Antonopolis 7—4, 4—; ;

TURNEUL INTERNATIONAL MASCULIN»
fUrmare din mg. D

ZALAU, 25 (prin telefon).
Atmosferă de mare sărbătoare 
prilejuită de acest important 
eveniment voleibalistic pe care 
îl găzduiește și Zalâul. unde 
sînt programate jocurile din 
cadrul celei de-a n-a grupe 
preliminare a turneului inter
național masculin de volei al 
României. Programul a fost 
deschis de reprezentativa Bul
gariei și Selecționata R.P. Chi
neze. Voleibaliștii bulgari au 
avut în general inițiativa în 
fiecare set, adjudecindu-și vic
toria cu 3—0 (8, 15, 13). Învin
gătorii au dovedit că alcătu
iesc o echipă matură, robustă, 
mobilă în teren și practicînd 
un joc complex. De partea cea
laltă, voleibaliștii chinezi s-âu 
distins îndeosebi printr-un joc 
acrobatic rn apărarea din linia 
a doua și prin combinații ra
pide în acțiunile ofensive. Ei 

• au fost însă dezavantajați de 
o talie nu prea ridicată, dato
rită căreia au fost vulnerabili 
la blocaj. Am remarcat de la

BASCHET • In cadrul compe
tiției internaționale masculine de 
la Nagoya (Japonia), reprezenta
tiva R.P. Chineze a învins cu 
scorul de 75—67 (44—44) echipa
Japoniei. într-un alt joc, forma
ția Universității Maryland (S.U.A.) 
a întrecut cu 106—57 (49—32) o
selecționată locală.

CICLISM © Turui Iugoslaviei a 
continuat miercuri cu etapa a 
5-a; Boj.ana Basta — Priboi (157 
km). Primul a trecut linia de 
sosire francezul Castaing în 4'n 
24:16. Ciclistul român Teodor Va- 
sile a sosit pe locul 6, cu 4h 24:34. 
Unul din animatorii etapei a fost 
și C. Bon-cru, care la km 141 a

ȘTAFETA OLIMPICĂ STRĂBATE TERITORIUL BULGARIEI
în drum spre Moscova, ora- 

șul-gazdă al celei de-a XXII-a 
ediții a J.O. de vară, la 25 iu
nie 1930, ora 12, ștafeta olim
pică purtînd tradiționala fla
cără a ajuns la Culata, punctul 
de frontieră dintre Grecia și 
Bulgaria. De aici, 950 de spor
tivi bulgari o vor duce pînă 
la „Podul prieteniei" de pe 
Dunăre, de unde va trece în 
România. Distanța aceasta, de 
865 kilometri, va fi parcursă 
în timp de șapte zile. Un răs
timp parcă puțin cam lung, 
pentru o țară care poate fi 
străbătută pe calea aerului în 
mai puțin de o oră. Dar Co
mitetul olimpic bulgar, căruia

La 1

FLACĂRA SOSEȘTE LA BUCUREȘTI
Cu prilejul sosirii ștafetei flăcării olimpice în Capitală, 

marți, 1 iulie, pe stadionul Dinamo va avea loc o mare 
manifestare sportivă. în program figurează reprize de 
gimnastică sportivă și ritmică, precum și meciul amical de 
fotbal dintre echipele bucureștene Steaua și Dinamo.

Biletele de intrare se pun în vînzare începînd de astăzi 
la casele obișnuite.

A 83-a SESIUNE A C.1.0. ÎNCEPE LA 14 IULIE
Importante reuniuni ale fo

rurilor sportive internaționale 
vor avea loc la Moscova, cu 
prilejul desfășurării Jocurilor 
Olimpice de vară. Nu mai puțin

pc sabina Simmonds
Martina Navratilova — Horta 
Kloss 6—0. 4—3 ; Tracy Austin
— Alycia Moulton 6—1, 6—2; Arm 
Kiyocnura — Yvonne Brzakova 
4—3. 6—1 ; Kathy Jordan — Kim 
Sands 4—1, 4—1.

In cea mai echilibrată întUnire 
din turneul masculin, polonezul 
Wojtdc Ftaak, l-a eliminat în 
cinci seturi, cu 3—7. 4—4, 3—6, 
7—4, 1»—3 pe australianul Mark 
Edmmdson. In alte partide: 
Tanner — lircbec 6—2, 4—0, 4—4: 
Mottram — John Lloyd 6—4, 6—4. 
4—2 ; Okker — James 6—3, 7—6, 
4—3 ; Taroczy — Delaney 4—3,
3— 4. 4—4. 4—2 ; Krulewitz — Mir
4— 2. 4—3. 4—0 : Fleming — Dow- 
deswetl 7—5, 4—3, 6—4.

VOLEI
învingători pe Zlatanov, Todo
rov și Vilcev, iar de la în
vinși pe Ling Yu Ting și 
Zhang Hiao Ping.

în cea de a doua partidă, 
formația Iugoslaviei a dispus 
clar și simetric de cea secun
dară a Poloniei: 3—0 (7,7,7),
învingătorii fiind superiori la 
toate capitolele. O echipă su
dată, echilibrată, cu joc bun 
în toate compartimentele, de 
la care am remarcat pe Tri- 
funovici, Mitici și Kuljici (Bo- 
goevski și Lozancici au jucat 
doar in primul set). Polonezii 
alcătuiesc o echipă de perspec
tivă, din rîndul căreia am re
ținut pe Martyniuk, Malegky 
si Patckowski.

Mihail VESA

PROGRAMUL DE AZI

Sala sporturilor din Oradea, 
de la ora 16,30: România — 
R.S.S. Ucraineană și Ungaria 

— Cuba ; Sala sporturilor 
din Zalău, de la ora 17 : Iugo
slavia — Bulgaria și Sel. R.P. 
Chineze — Polonia B.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
inițiat o spectaculoasă tentativă 
de evadare, fiind însă ajuns de 
grosul plutonului. In clasamen
tul general se menține lider iu
goslavul Bojan Ropret urmat la 
30 sec de sovieticul Anisi
mov. 9 Desfășurat în loca
litatea Geulle. campionatul de 
fond al Olandei a revenit rutie
rului Johan van der Vede, cro
nometrat pe distanța de 226.490 km 
cu timpul de 5h 50:33. Pe locul 
secund la 1:01 de învingător a 
sosit Jos Schipper. 

i-a fost oferită cinstea să or
ganizeze transportarea flăcării 
olimpice pe teritoriul țării 
noastre, a hotărît să dea posi
bilitatea unui număr cit mai 
mare de sportivi de a fi păr
tași la acest măreț eveniment

Flacăra va poposi în șase lo
calități pe teritoriul bulgar — 
Blagoevgrad, Sofia, Plovdiv, 
Sipca, Pleven și Ruse —. iar 
în fiecare din aceste localități 
va fi organizată o primire so
lemnă. Cu ocazia trecerii șta
fetei. vor fi organizate scurte 
festivități și in alte 13 locali
tăți din Bulgaria.

O parte dintre sportivii care 
vor avea- cinstea să preia în

iulie

de 12 asemenea manifestări o- 
ficiale sint înscrise în protocoa
lele actualei ediții. în fruntea 
acestora trebuie situată, fără 
îndoială, ce-a de-a 83-a sesiu
ne ordinară a Comitetului In
ternațional Olimpic, programată 
începînd de la data de 14 iulie, 
ora 18, în sala Teatrului Mare, 
deci cu cinci zile înainte de 
inaugurarea Olimpiadei. Recep
ția de gală în onoarea oaspeți
lor olimpici, în ajunul festivi
tății de deschidere, urmează să 
aibă loc la 18 iulie.

riYRTliS YflER (Etiopia)
VA CONCURA LA TREI PROBE

ALE OLIMPIADEI
ADDIS ABEBA, 25 (Agerpres). 

Comitetul olimpic din Etiopia! a 
anunțat că va trimite la Jocurile 
Olimpice de la Moscova un lot 
de 48 de sportivi (30 de aatleți, 
10 cicliști șl 8 boxeri).

Cele mai mari, șanse ta obține
rea unei medaflit olimpice le are, 
fără Îndoia! ă, atletul Myrtus Yf- 
ter, cotat ca un'Jl dintre cel 
mai buni fondiștl din lume. In
tr-un recent interviu, Myrtus 
Yfter a declarat că Intenționează 
să concureze la Moscova In pro
bele de 5IX» m. 10 000 m și ma
raton, sperind să reediteze per
formanța lui Emil Zatopek, care 
la J.O. de la Helsinki — 1952 
a cucerit medaliile de aur in 
Cele trei probe. 

mîini torța pentru a parcurge 
cite 1 009 m au fost desemnați 
la concursurile finale din ca
drul celei de-a V-a Sparta- 
chiade republicane a Bulgariei, 
care este în curs de desfășu
rare. în primele două etape ale 
acestei importante competiții 
sportive au participat în total 
3 760 000 de concurenți. Restul 
grupei de purtători ai flăcării 
olimpice au fost aleși dintre 
participar.ții la crosurile de 
masă organizate îți lunile care 
au precedat Olimpiada. Circu
lația ștafetei olimpice pe dru
murile Bulgariei este asigurată 
printr-un grafic orar riguros 
respectat, chiar dacă ea are loc 
tocmai în sezonul turistic și cel 
al recoltării agricole.

La 1 iulie 1980, ora li. pe 
„Podul prieteniei". între Ruse 
și Giurgiu, două brațe, al unul 
sportiv bulgar și al unuia ro
mân, vor ridica torța și se vor 
opri pentru o clipă să marche
ze momentul solemn al trecerii 
ștafetei în a treia etapă a că
lătoriei sale, pe teritoriul Româ
niei. Acești doi sportivi vor fi, 
de o parte, campioana olimpică 
Iordanka Hristova, iar de cea
laltă maestrul emerit al spor
tului Dumitru Pirvulescu, de 
asemenea campion olimpic.

RUMEN LAZOV 
„Sofia-Pres"

BREVIAR
NUMAI 3 MINUTE, aut va fi 

necesar pentru fiecare partici
pa nt la J.O., sosit pe teritoriul 
Satului olimpic din Moscova, pen
tru a deveni „locatar" cu depli
ne drepturi. La aitît s-a calculat 
timpul afectat pentru acreditarea 
necesară sportivilor olimpici. Fi
rește, aceasta este valabil și pen
tru grupuri întregi ale delegați
ilor participante. Primii oaspeți 
ai Satului olimpic sînt așteptați 
să sosească, peste citeva zile, La 
28 iunie.

LA J.O. DE VARA, Jamaica va 
fi reprezentată de un lot de 23 
de sportivi. Printre at’.eți se află 
și cunoscutul sprinter Don Quar
rel, medaliat cu aur în proba de 
200 m la Olimpiada de la Mont
real. Lotul sportivilor din Jamai
ca mai cuprinde cicliști si boxeri.

DUPĂ disputarea a trei 
probe, în campionatul unional de 
pentatlon modern, care se des :ă- 
șoară la Rostov pe Don, condu
ce Evgheni Lipeev, cu 3 104 punc
te, urmat de Anaibo-li Starostin — 
2 954 puncte.

PROBA DE PISTOL VITEZA 
din cadrul concursului internatio
nal de tir de la Budapesta a 
fost cîștigată de F. Sailer (Aus
tria), care l-a întrecut în baraj 
pe Zapedski (Polonia) — ambii 
țintași realizînd cite 596 puncte. 
Pe locul trei s-a situat bulgarul 
Mamdov — 595 puncte.

LA MOSCOVA, în editura „Cul
tură fizică și spart“. a apărut o 
antologie de versuri intitulaită 
„Flacăra olimpică**,  consacrată 
Celei de-a XXII-a ediții a Jocu
rilor. Olimpice de vară. Cartea 
cuprinde versuri dedicate spor
tului, avînid ca autori o pleiadă 
de poeți, de la cei antici ha cei 
contempomni.

• La Varșovia s-a disputat 
m-eetal international amical din
tre selecționatele Poloniei șl Ira
kului. Fotbaliștii polonezi au ob
ținut victoria cu scorul de 3—0 
(2—0), prin golurile înscrise de 
Lato (2) șl Kmleczik.
• Rezultate din turneul final

al campionatului elvețian, la 
care participă șase echipe : Ser-
vette Geneva — Lucerna 6—0,
F.C. Zurich — Grasshopers
Zurich 5—1, F.C. Basel — Sion 
3—2. In clasament conduce Ser- 
vette cu 30 puncte, urmată de 
F.C. Basel — 27 puncte.

• După disputarea a 13 etape, 
în campionatul U.R.S.S. conduce 
echipa Spartak Moscova, cu 20 
puncte, urmată de Dinamo Kiev 
— 18 puncte. Rezultate taregis-

ȘAH ’ 0 Turneul . internațional 
de la Erevan a fost cîști- 
gat de Arjak Petrosian și 
Vitali Țeșkovski •(ambii .R.S.S.). 
care au totalizat cite IO1/» puncte 
din 15 posibile. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Oleg Roma- 
nișin (U.R.S.S.) — 10 p și Mihaal 
Tal (U.R.S.S.) — 9 p. Mihai
Șubă (Românâa) a ocupat locul 
11, cu 6‘/2 p. • Cîștigînd cea de-a 
opta partidă a meciului pe care 
l-a disoutat la Odesa cu Tatiana 
Lemaciko (Bulgaria), maestra so

trate în etapa a 13-a : Ararat
Erevan — Dinamo Moscova 1—0 ; 
Torpedo Moscova — Dinamo Tbi
lisi 2—0 ; Șahtior Donețk — Ku
ban Krasnodar 3—0 : Zenit Le
ningrad — Dinamo Minsk 2—2 ; 
Kairat Alma Ata — Ț.S.K.A. 
Moscova 1—1 ; Neftci Baku — 
Locomotiv Moscova 3—0 ; Spar
tak Moscova — Pahtakor Tașkent 
2—0 ; Dinamo Kiev — S.K.A. 
Rostov pe Don 2—1

• Ziariștii prezenți i«a campio
natul european de fotbal, înche
iat recent la Roma cu victoria 
selecționatei R.F. Germania, l-au 
desemnat drept cel mai bun ju
cător al turneului pe vest-ger- 
manul Karl-Heinz Rummenigge. 
Pe locurile următoare au fost 
clasați Jan Ceulemaris (Belgia) și 
Bemd Schuster (R.F. Germania).

vietică Marta Litinskaia a totali
zat 5V1 și s-a Calificat pentru 
semifinalele turneului candidatelor 
la titlul mondial feminin. în 
meciurile semifinale, programate 
în luna septembrie. Marta Li
tinskaia o va nîtîlni pe Nana 
Aleksandria, iar Nana Ioseliani 
va juca cu Nona Gaprindașvili.

VOLEI > La Zalaegerszeg (Un
garia) va începe astăzi un tur
neu internaționali rezervat echi
pelor de juniori. La competiție 
și-au anunțat participarea selec- 
țiomatele României. Bulgariei, 
Iugoslaviei. Poloniei, Cehoslova
ciei, R.D. Germane. R.F. Germa
nia, U.R.S.S. și Ungariei.
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