
VIZITA TOVARĂȘULUI
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• Continuarea convorbirilor dintre tovărășii
NICOLAE CEAUȘESCU și ERICH HONECKER 
• Vizita la întreprinderea de mașini-unelte
și agregate București și in cartierele Titan 

și Pantelimon • Sosirea la Sinaia
r Joi, 26 iunie, au continuat, Ia 
București și Sinaia, convorbiri
le oficiale intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Erich Honecker, secretar gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consi
liului de Stat al Republicii De
mocrate Germane.

In cadrul acestor noi runde 
de convorbiri, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker au 
avut un larg schimb de păreri 
cu privire la unele probleme 
actuale Me vieții internaționale 
și ale mișcării comuniste și 
muncitorești, precum și in legă
tură cu întărirea in continuare 
a colaborării și conlucrării din
tre cele două partide și țări pe 
arena mondială.

Exprimind satisfacția pentru 
caracterul fructuos al convorbi
rilor purtate, precum și con
vingerea că ele vor contribui la 
dezvoltarea și mai puternică a 
relațiilor prietenești și colabo
rării multilaterale dintre parti
dele, țările și popoarele noastre, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
Erich Honecker au hotărit să 
intensifice contactele șl schim
burile de păreri — inclusiv la 
nivelul cel mai înalt — atît în 
ce privește problemele raportu
rilor bilaterale, cit și conlu
crarea pe arena mondială.

în numele Comitetului Cen
tral al P.S.U.G., Consiliului de 
Stat și al Consiliului de Mi
niștri al R.D.G., al său perso
nal, tovarășul Erich Honecker 
a invitat o delegație de partid 
și de stat a Republicii Socia
liste România, condusă de to-„ 
varășul Nicolae Ceaușescu, să 
facă o vizită de prietenie ta 
Republica Democrată Germană. 
Invitația a fost aceeptată cu 
plăcere.

Convorbirile au decurs într-o 
atmosferă de caldă prietenie, 
de stimă și înțelegere reciprocă.

♦
Joi dimineață, la Palatul 

Primăverii, tovarășului Erich 
Honecker, secretar general al 
Comitetului Central al Partidu
lui Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Ger
mane, I s-a înmînat, intr-un ca-

dru festiv, cheia orașului Bucu
rești.

Cheia orașului a fost inml- 
nată tovarășului Erich Honec
ker de - —
Pană,
Politic 
P.CJL. 
telului 
P.CJL, 
pitalet

către tovarășul Gheorghe 
membru al Comitetului 

Executiv al C.C. al 
prim-secretar al Coml- 
msnicipal București al 
primarul general al Ca-

♦
Tovarășii Nicolae Ceaușescu 

și Erich Honecker au făcut )oi 
dimineața o vizită la întreprin
derea de mașini-unelte și agre
gate București.

Pe întregul traseu parcurs 
da coloana oficială, numeroși 
bucureșteni au ovaționat pe coi 
doi conducători de partid și de 
stat, exprimind. prin aplauze și 
urate, satisfacția deplină față 
da această nouă înlilnire din
tre tovarășii Nicolae Ceausescu 
și Erich Honecker, ferma con
vingere că ea va marca un rol 
important in dezvoltarea și a- 
profundarea ia continuare a 
relațiilor de prietenie și cu- 
laborare dintre partidele, țările 
și popoarele noastre.

Dintr-o mașină deschisă, to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker au răspuns a- 
cestor emoționante manifestări 
de stimă și prietenie ale bucu- 
reștenilor.

Tovarășii Nicolae Ceausescu 
și Erich Honecker tint încon
jurați cu deosebită căldură de 

muncitori din întreprindere, de 
copii ai acestora — pionieri și 
șoimi ai patriei care le oferă 
buchete de flori.

In fața unor macheta și gra
fice, gazdele au prezentat 
date privind profilul și dezvol
tarea întreprinderii, precum și 
principalele rezultate obținute 
în actualul cincinal. Printre 
cele aproape 30 de țări in care 
se livrează mașini-unelte și a- 
gregate realizate aici, pe un 

loe de frunte se situează Repu
blica Democrată Germană.

La încheierea vizitei, tova
rășul Erich Honecker a adresat 
conducerii întreprinderii felici
tări pentru realizările și rezul
tatele obținute în colaborarea 
și cooperarea cu întreprinderi 
și institute de specialitate din 
Republica Democrată Germa-
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Sportul
LOTUL OLIMPIC DE CANOTAJ FEMININ
• SANDA TOMA: „După Olimpiadă voi răspunde la toate întrebârile!.-* • Mar

ietta Zogoni ți Angelica Apostenu din nou intr-o barcă • Șase din titularele „opt"? 
ului de la ultimul C.M. au ieșit din cursă

au concurat In aceste săptă
mâni, nici canotoarele din R. D. 
Germană, nici cele din Bulga
ria sau Uniunea Sovietică nu 
au arătat celor prezenți chiar 
tot ce pot ; nici măcar com
ponența aproximativă a ambar
cațiunilor, cu care fetele noas
tre se vor întrece, peste patru 
săptămâni, pe lacul Krîlatskoe, 
la Moscova. Și atunci, specia
liștii pretind campioanelor noas
tre mai mult, căci numai în 
felul acesta se poate ajunge la 
înalta măiestriț, la capacitatea 
de a putea depăși cele mai 
grele obstacole în drumul spre 
victorie.

Schiturile alunecă continuu 
pe apa calmă a Snagovului. 
Este o arșiță ca-n -luna lui 
cuptor” și nu se simte nici cea 
mai mică adiere a vintului. 
Vreme ideală pentru canotaj, 
sport al tuturor (nr, Pierre de 
Coubertin afirma, pe vremuri, 
că este -cea mal frumoasă gim
nastică a corpului**), dar mal 
alea a celor curajoși și ambl-

Zi de antrenament ca temi 
pentru canotoarei» noastre din 
lotul olimpic. Flecare ambarca- 
Ue parcurge distanta clasici de 
concura cu un număr exact de 
lovituri (a se citi mișcări de 
visle sau rame) pe minut. To
tul a fort calculat din vreme 
cu precizie maximii Antreno
rii au fost prezent! In acest 
sezon la mai toate regatele in- 
temațlonale, $i-au studiat ad
versarii și In funcție de cele 
constatate Încearcă si adapteze 
cadența campioanelor la ritmul 
cel mai ridicat. Ba mai adaugă 
și ceva de la ei, in plus. Șl 
este firesc să fie așa. Pe unde

Re flec fii la sfirșit de an școlar

PRIN „DACIADA", COPIII AU DAT UN CONȚINUT

țioși. Sanda Toma, campioana 
lumii, pe barca-amiral ne de
monstrează că este decisă să-și 
onoreze, la J.O., titlul mondial. 
Nu-i este deloc ușor să res
pecte cadența impusă de antre
nori și face eforturi evidente. 
Ambiția acestei fete venită de 
pe plaiurile moldovene, de la 
Ștefănești (jud. Botoșani), a- 
colo unde oamenii nici nu prea 
știu bine cum arată un schit, 
este uimitoare. învață (să de
vină profesoară de educație fi
zică), vîslește și se odihnește^ 
iar a doua zi o ia de la cap. 
Se abține să facă declarații, 
nu-i place să stea de vorbă cu 
ziariștii : -După Olimpiadă ; ar 
tund puteți să mă întrebați 
•orice !“

Pentru toată lumea este clar 
însă că Sanda vrea să reali
zeze CEVA. Si nu numai ea. Șî 
Olga Homeghi cu Valeria Roșea,

Adrian VAS1LIU

TOT MAI BOGAT
Sfirșit de an școlar, prilej 

de reflecții după o activitate 
rodnici la învățături și ta 
munca practică, de bilanț spor
tiv totodată, convingător la 
nivelul copiilor, al pionierilor 
și șoimilor patriei. Prin „Da- 
ciadă" marea competiție spor
tivă națională care a antrenat 
în întreceri și pe cei mai mici 
cetățeni ai țării, foarte mulți 
dintre cei peste două milioane 
și jumătate de purtători ai 
cravatelor roșii cu tricolor sau 
șoimi ai patriei, al căror nu
măr a depășit un milion, au 
trăit din plin bucuria mișcării 
în aer liber, practicînd dife
rite jocuri, exercițiul fizic or
ganizat, inițiindu-se (și în ca
zul unora, nu puțini), dedicin- 
du-se unei ramuri de sport.

Statisticile Consiliului Națio
nal al Organizației Pionierilor 
dovedesc că întrecerile „Dacia- 
dei“, desfășurate in toate cele 
aproape 7 800 de asociații spor
tive din școlile generale, la 
Casele pionierilor și șoimilor 
patriei, in grădinițe, au căpă
tat tot mai pregnant un sens 
major, ele reprezentind verita
bile momente de sărbătoare 
pentru cei mici. Incluse în ac
tivitățile cotidiene ale copiilor, 
întrecerile „Daciadei” au de
monstrat marile energii ale 
tinerei generații, capacitatea ei 
de a făuri oameni de nădej
de, constructori ai edificiului 
măreț ce se înalță sub ochii

ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE DE MASĂ

îndrăgite tot mai mult de copii, demonstrațiile de gimnastici 
de ansamblu fac parte din activitatea 
pionieri din școli.

noștri și care este patria noas
tră socialistă, totodată de a da 
la iveală viitori performeri, 
care să poarte mai departe 
gloria sportivă a patriei.

PRIMII PAȘI, PRIN ACTIVI
TATEA SPORTIVĂ DE MASĂ

Prilejuiește o mare bucurie 
faptul ci cele mai importante 
discipline olimpice au, prin

(Continuare In pag. a 4-a)

Turneul internațional masculin de volei

al României dotat cu ,,Trofeul Felix“

tuturor organizațiilor de 
Foto : L MIHĂICĂ

un 
In

copii,. 
cadre, 
activează 
in tenis peste 3 000 ; in 
ție mai bine 
balul, ramura 
mai îndrăgită

izvor nesecat 
gimnastică, de 
circa 25 000 de

de 
pildă, 
copii; 
nata- 
Fot- 
cea

de 20 000. 
sportivi 

și de către co-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2—3)

GRUPA DL LA ORADEA
Ia sălile de sport din Oradea (seria I) și Zalău (seria a II-a) 

a i—îineat turneul internațional masculin de volei al Româ- 
■iri, competiție dotată cu „Trofeul Felix*.

ZALĂU, 26 (prin telefon). 
Ziua a doua a programat aid 
partida derby a seriei, Iugo
slavia — Bulgaria, un joc de 
autentic spectacol. Echipa Iugo
slaviei a câștigat mai net dedt 
era de așteptat: 3—0 (8, 14, 11), 
.plavii” jucând bine atlt in atac 
dt și In apărare, in timp ce 
bulgării au mizat mai mult pe 
atac. învingătorii s-au mobili
zat chiar de la început, au 
acționat atent la blocaj și in 
atac, ajutați și de o oarecare 
lipsă de sincronizare a liniilor 
adverse. în schimb, in setul al 
doilea bulgarii s-au aflat pînă 
in final la conducere, dar, deși 
au condus cu 14—12. aveau să 
fie egalați și depășiți în pre
lungiri. Apoi, in setul 3, „plavii'* 
iau startul vijelios (8—1) șl cu 
toate eforturile adversarilor de

— PROGRAMUL DE AZI ----
SaLa sporturilor din O- 

naidea, de 'La ana 16,30: Un
garia — Cuba B si Roma
nia — R.S.S. Ucraineană.

Sada sporturilor din Za
lău, de la ora 17 : Bul
garia — Polonia B sl Se
lecționata K.P. Chineze — 
Iugoslavia.

a evita înfrîngerea, încheie în 
avantaj și această parte a me
ciului. S-au remarcat : Bogo- 
evski (excelent coordonator), 
Jovici, Lozâncioi, Tasevski 
(Iugoslavia), Iliev, Vîlcev șl 
ZIatanov (Bulgaria). Arbitraj

Mihail VESA

(Continuare In pag. a 4-a)



Sub genericul „Daciadei“

FINALA PE IARA
A MÂMIUI FACTORILOR POSTAU

VA AVEA IOC, DOMINICA, EA DEVA
de factori poștali, băr- 

disputa . 
la Deva, întâietatea

80 
bați și femei, își vor 
duminică, • —
In tradiționalul lor marș, a- 
juns la ediția a patra Fina- 
liștii sînt reprezentanții a nu 
mai puțin de 13 000 de parti- 
cipanți lă fazele inițiale !

In cunoscuta lor uniformă, 
purtînd în tolbeț în locul co
respondenței, săculeți cu nisip

Aspect din timpul 
desfășurării fazei 

pe Capitală.
Foto : I. MIHAICA

I

(bărbații)de două kilograme
și un kilogram (femeile), fac
torii poștali se vor Întrece 
de-a lungul a 5000 de metri.

respectiv 2000 de metri. Pri
mul start, la ora 9, din fața 
Direcției județene de poștâ țt 
telecom un i ca ții.

o Întrecere frumoasă, o intIlnire emoționantă
Sîmbătă și duminică stadionul 

din Moreni a fost al copiilor. 
K adevărat că aici au avut loc 
meciul de fotbal Flacăra Moreni 
— Rapid și citeva partide de 
handbal pentru cel mari, dar 
programul sportiv al odor două 
zile a aparținui în principal 
©elor mici

Spre lauda lor, Consiliul orășe
nesc pentru educație fizică și 
«port și asociația sportivă Fla
căra au organizat o splendidă 
competiție dedicată copiilor, 
oierilor, elevilor, dotată cu 
frumos trofeu.

Sîmbătă și duminică pe 
«Bonul din Moreni, scăldat

li s-au inmînat diplome și fru
moase cupe de către un tavitat 
de onoare, Cos ti Herold. Prin 
intermediul stației de amplificare, 
oed prezențl la această acțiune au 
aflat din nou că acest fiu al Mo- 
renilor, născut și crescut aici, a 
devenit cel mai mare polisportiv 
al țării, care a practicat 14 dis
cipline la nivel de mare perfor
manță. recordman șl campioc. al 
\\\\\\\\\^^^

pio- 
ur.

sta
ta 

■oare, 200 de copii din Pucioasa, 
Găești, Tîrgoviște și Moreni s-au 
întrecut La atletism, minlfotbol, 
handbal au străbătut „parcursul 
aplicativ". în cadrul unei fru
moase festivități dare a avut loc 
tn pauza meciului Flacăra — 
Rapid, în fața a ©000 de specta
tori, celor mai buni dintre copii

însemnări

în-

0

REFLECȚII LA SFIRȘIT DE AN ȘCOLAR
(Urmare din pag. 1)

piii de la noi, și-a formai 
ea numeroși adepți, peste 
175 000. Cifre la fel de semni
ficative intilnim și in alte ra
muri de sport: în handbal a- 
proape 115 000 ; în șah 65 000 ; 
tn tir 46 000 ; în schi 20 000 ; 
In patinaj circa 15 000; în tu
rismul aplicativ peste 50 000. 
Prin grija Consiliului Național 
•l Organizației 
organelor și 
sportive locale 
aproape peste 
inițiere, acolo 
fac primii pași spre a deveni 
voinici'

campioni mondiali ți medaliat* 
olimpici !

BAZA MATERIALA, TN 
CONCORDANȚA CU PASIU

NEA PENTRU SPORT 
A COPIILOR

con- 
copii 
bază

SA OPRIM DECLINUL UNDI! PROBE ATLETICE!
Slntem martori la declinul 

uDor probe atletice aA căror 
nivel valoric, în privința re
zultatelor virfurilor, dar și ale 
masei de concurenți, a des
crescut supărător în ultima 
vreme. Aruncarea greutății, 
de exemplu, este o probă fa 
care, de mai mult timp, re
zultatele atleților noștri nu re
prezintă nimic în raport de 
ceea ce se înregistrează, în 
mod obișnuit, pe toate 
dioanele din străinătate. Re
cordul național — doar 18,05 m 
— are de acum o vechime de
I ani, răstimp în care nici 
unul dintre aruncătorii noștri 
du l-a amenințat. Ceea ce 
este de-a dreptul îngrijorător 
e faptul că nici în perspec
tiva imediată nu vedem care 
ar putea fi tînăruJ capabil să 
întreacă recordul lui Marin 
iordan devenit între 
timp rugbyst 
care, probabil, 
uitat că mai ___
tocă primul nostru performer 
to această probă. între com- 
curenții obișnui# al aruncării 
greutății, altfel pasionați și 
serioși, cel mai mulțl nu au... 
vocație, inclusiv calitățile fizice 
trebuincioase pentru a deveni 
performeri în adevăratul în
țeles al cuvintului...

La săritura cu prăjina con
tăm, de mai mulți ani, doar 
pe un singur specialist, cît de 
cît, valoros : Nichifor Ligor, 
recordmanul țării cu 5,24 m 
din 1977. în rest, aproape ni
mic, adică săritori cu rezul
tate nesemnificative. Anul tre
cut, de pildă, la nivelul ju
niorilor, deci al speranțelor 
noastre, au fost înregistrați T2 
săritori cu rezultate între 4,60 
m și 4,00 m, 27 cu cifre de 1a 
4,00 m a 3,00 m și 7 peste 
230 m ! ! Aceste cifre trebuie 
să ne pună pe gînduri pe toți 
cei care, intr-un fel sau altul, 
avem de-a face cu atletismul. 
Dar, dacă situația de 2a a- 
eeastă probă și-ar putea afLa, 
în parte, o explicație prin a- 
©eea că prăjinile nu se fa
brică în țara noastră, în 
schimb este total de neînțeles 
oe se întimplă. de mal multă 
vreme, la săritura în lungime, 
care nu necesită instalații 
speciale, cl, dimpotrivă, este 
una dintre probele cele mal 
accesibile aJe atletismului. Șl 
cu toate acestea rezultatele 
atleților noștri, în ansamblul 
lor, sînt modeste, Iar dintre

— cane se tot to- 
vlrt în jurul a numai 7,90 ml 
— nici unul nu pare capabil să 
treacă de cei 8,01 m ai re
cordului lui Mihai Zaharia, 
existent In fișe încă din 1969 
(cel mai vechi record natio
nal la probe clasice !).

Situații deloc roze întîlnim, 
din păcate, și La alte probe. 
In cursele de marș, în mod cu 
totul nejustificat, numărul 
concurenților și valoarea lor de 
ansamblu sînt. într-o continuă 
«cădere, ca și rezultatele a- 
lergătorilor de semifond, de 
la un an la altul tot mai pu
țin competitive. în același 
timp în care perfornuanțele 
semifondiștilor, vedem, scad 
în valoare, iată că cele ale 
semifondistelor noastre, dim
potrivă, urcă ! Cine mal în
țelege ceva ? !....

Departe de noi in
și Punctul stenția de a abaolu-

a și  ̂•**'*'***« ***^ 'tiza lucrurile, dariri 
este se pare limpede

că — așa cum ue apare 
ea în prezent — situația 
este consecința directă a 
slabei preocupări a multora 
dintre specialiști vizavi de se
lecția permanentă și de in
struirea primară a copiilor și 
juniorilor, ale căror rînduri, 
tn loc să se îngroașe necon
tenit, se răresc ! Mai zilele 
trecute, faza pe Capitală a 
campionatelor școlare de atle
tism în loc să fi fost un con
curs deosebit, ilar Stadionul ti
neretului abia să fi făcut față 
afluxului de tineri din toate 
liceele Bucureștiului, a fost, 
dimpotrivă, un concurs oare
care, cu puțini concurenți șl 
aceia, în majoritate, atleți cu- 
noscuți. Din păcate, mulțl 
dintre profesorii de educație 
fizică nici măcar n-au știut 
de existența acestei competi
ții (T!), ca să nu mal vor
bim de faptul că el aa* fi tre
buit să-și selecționeze șl să-și 
pregătească elevii pentru con
curs... iată dar încă o ocazie 
ratată de a depista elementele 
talentate de care atletismul 
are atîta nevoie !

E momentul, mal mult ca 
cricînd, să se acționeze ferm 
șl prompt, astfel ca declinul 
anumitor probe să fie grabnic 
stopat. Există Dosibilit&ți pen
tru aceasta. Cu o condiție 
însă î O MUNCA RESPONSA
BILA, PASIONATA, EXI
GENTA $1 PERMANENTA !

Romeo V1LARA

«ta-

Punct

I —
I INTRE
1 •
I Care «u t 

jucători ai 
viziei Alt 
ne-au pus-o 
codo de obiț 
la sfirșit d< 
Invită la rel 
primul rînd 
te greu să 
riile clasice. 
Încerca o se 
gată 
ceva

Cu 
nem

ȚICLEANU 
R. PAMFIL.

Această se 
desigur, zîm! 
reproșa, in 
tatea de fott 
dispune fieca 
te. Se reia 
care pune fa 
jucător raf 
luptător pe i 
cu vehement 
cotind că fott 
fără... fotbal, 
de prea'vdesi 
maeștrilor‘Ie 
de vehement 
de ^dcător a 
strălucește îr 
fotbalului, ai 
deosebită la 
echipei.

Dilema, s-a 
să. Iată, de ] 
campioană 
Germania, ai 
câtor rafinat 
categoria cek 
tribunele noa 
Ier), greul lu 
apărători și 
calificare teh 
decit a subtil 
mijlocași ital 
sau Antognor 
clnd e vorba 
fort a echipei 
avansează im 

însuma gprinhi

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

de nun 
nou In 
permis 

discuție

Pionierilor, a 
organizațiilor 

au luat ființă, 
tot, centre de 
unde... piticii

ROADELE AU ȘI ÎNCEPUT 
SA SE VAD A I

Un moment deosebit de im
portant in dinamica dezvoltă
rii sportului pentru cei mici 
l-a constituit înființarea, in 
toamna trecută, a primelor 
cluburi sportive școlare „PIO
NIERUL". Numărul lor trece 
acum de 20. In secțiile acestor 
unități sportive de perfor
manță s-au și afirmat cițiva 
viitori jucători de tenis de 
masă (Florin Popescu, Victor 
Bădescu și Benone Dumitres
cu din Craiova), judoka (E- 
duard Lovin din Galați), mini- 
schiori în probe alpine (Clau
dia Postolache și Istvan Olah 
din Bălan-Harghita) sau de 
fond (Stelian Țeposu ți Ma
rian Cioacă din Slmea-Bra- 
țov). O activitate apreciată ca 
rodnică, cu perspectivă tn per
formanță, desfășoară unele co
lective ale cluburilor sportive 
școlare ..Pionierul" și Casele 
pionierilor și șoimilor patriei 
din județele Arad, Bihor, Bra
șov, Cluj, Constanta, Dolj 
Galați, Hunedoara, Maramureș, 
Mureș, Neamț, Prahova ți din 
municipiul București. Antre
nori iscusiți și pasionați, peda
gogi reputați totodată, conduc 
șrrocesul instructiv-educativ al 
copiilor, demonstrînd calități 
de modelatori ai viitorilor

In sprijinul dezvoltării 
tinue a sportului pentru 
se creează o puternică 
materială. Ea este permanent 
sporită, diversificată, prin grija 
consiliilor organizației pionie
rilor ți, tn foarte multe cazuri, 
prin inițiativa copiilor. Acum 
în plină vacanță de vară pio
nierii și școlarii participă cu 
tot elanul virstei lor la dife
rite acțiuni de muncă patrio
tică, pe șantierele construcți
ilor școlare, sub îndrumarea 
consiliilor și comandamentelor 
pionierești. Fruntașe in acțiu
nea de îmbogățire a 
sportive a 
tre altele, 
Constanța, 
Teleorman 
rești. Sînt 
fațează întrecerea 
în toamnă, odată cu noul 
de învățămînt, avînd drept o- 
biectâv amenajarea cît 
multor spații de joacă și 
sport atît în școli, cît și 
grădinițe, in zona 
fiere de locuit, 
care va da un șl 
avînt sportului în 
mici !

zestrei 
copiilor sînt, prin- 

județele Brașov, 
Dolj, Hunedoara, 

și municipiul Bucu- 
activități care pre- 

preconizată 
an

mai 
de 
în 

car-marilor
O inițiativă 
mai 

rîndul
mare 
celor

★ 
sinteză, 
sportului pentru co-

citeva di-Iată, in 
recții ale 
pii. Tot ce i-a realizat pină 
acum reprezintă o realitate 
care demonstrează ca tărie 
grija părintească pe care sta
tul, partidul, personal tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. secre
tarul general al partidului, 
președintele țării, o manifestă 
față de copii, atenția caldă eu 
care sint înconjurate tinerele 
mlădițe ale României 'socia
liste, pentru a crește ți a se 
forma ca oameni de ni iejde, 
sănătoși și puternici, multilate
ral pregătiți.

DURAU-0 STAȚIUNE DE MARE ATRACȚIE
Complexul turistic Durau este situat la 800 m aftitudloe. pe versantul 

de nord al masivului Ceahlău.
Pe acest generos domeniu montan se încrucișează mohe poteci 

maroate. de unde se poate ajunge la Poiana Viezuri, Cascada Durul- 
toace, Sănuni, cabana Dochia, cabana Fîntînele, Cușma Dorobanțului 
sau Vîrful Toaca.

Agenția de turism din stațiune organizează excursii la Bicaz, Izvora 
Muntelui, Cheile Bicazului, Locu Roșu, stațiunea Borsec, precum șl ta 
renumitele monumente de orhiitectară din Nordul 'Moldovei.

Beneficiind de o climă tonică, cu aer puternic ozonot, aerosoli nega- 
râșînoșl, stațiunea oferă tn același timp posibilitatea normali

zării și echilibrării sistemului nervos central șl vegetativ.
Locuri pentru odihnă se pot procure de la agențiile șl filialele od

ăilor județene de turism și de la oele ale ITHR București.

PUBLITURISM

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIC 
„CUPA LITORALULUI” LA TEI 

în organizarea C.S.Ș. 2 Con
stanța s-a desfășurat tradiționala 
competiție de tenis, rezervată 
juniorilor și copiilor, „Cupa lito
ralului". La întreceri au fost pne- 
zenți sportivi și sportive din în
treaga țară, dare au avut astfel 
posibilitatea să-și verifice stadiul 
pregătirilor și posibilitățile ac
tuale. Pentru a treia oară con
secutiv tînărul și talentatul Ju
cător dinamovist bucureștean 
lonuț Șesu și-a adjudecat titlul 
de cîștigător, 
primul loc la 
15—i8 ani. în 
cut CU 6—2, 
ctușcă CC.S.Ș. ____ ____ _______
tru această performanță organi
zatorii i-au înmlnat o frumoasă 
cupă.
Iată cîștigătorii pe categorii de

TURNEUL INTERNATIONAL FEMININ DE ȘAH
< DE LA TIMIȘOARA

FINALA PE ȚARA A OINIȘTILOR JUNIORI
Campionatul republican de oină, 

rezervat echipelor de Juniori, a 
ajuns Je faza finală. Dintre su
tele de participante fa prima e- 
tapâ. 1« formații și anume : E- 
oergia Rîmnicel (Jud. Buzău), 
Tineretul Crîngu (jud. Teleorman),

Clubul sportiv Dinamo orga
nizează la bazinul din Parcul 
sportiv Dinamo cursuri de în
vățare a Înotului pentru copii 
între 6 și 10 ani. Seriile vor 
fi organizate Ia 26 iunie, 10 și 

24 iulie, între orele 12,30—14. 
Înscrieri La clubul Dinamo, 
Șos. Ștefan cel Mare 3.

„CUPA ROMÂNIEI” 
LA ATLETISM

(Urmare din pag. 1)

tunul, vor putea urmări deci stm- 
biiă (de ia ora 17) și duminică 
Me ia ora 8.30) un concurs care 
anunță un foarte bun spectacol 
sportiv șl de cea mai bună cali
tate a performanțelor, așa cum 
tint în măsură să ofere atlete și 
•tlețt- de talia Elenei Tărîtă, Ni- 
eullna Lazarduc, Fița Lovii. Ma- 
ridea Puică, Doina Beșliu, Maria 
Radu, Mlhaela Dumitrescu. Ga
briela lonescu, Cornelia Popa, 
Nicuhna Vasale, Mlhaela Loghtn, 
Florența Tăcu, Eva Zărgo-Raduly, 
Borta Toboe, Paul Copu, Dan 
Bettal, Adrian Proteasa, Joslf 
Na«y, Nlcotae Btndar etc.

E. BRANIȘTEANU-Timlșoa- 
r*. Așa este, Virginia Ruzici 
n-a fost_ • Învinsă la Roland 
Garros. Ea a triumfat, aco
lo. numai șl pentru sim
plul fapt dacă se
te spune așa, că ___
zența Iul Ruzici reprezintă o 
mare mindrie a .tenisului fe
minin românesc, mai ales 
clnd se tatUnește mtr-o mar® 
finală cu o supercampioană 
cum este Chris Evert Vă 
mulțum:m pentru frumoasele 
rinduri adresate Iul Ruzici și. 
negreșit U vom transmite a- 
eel emoționant pasaj din fi
nalul scrisorii primite la re- 
decție ; .Va veni o zi clnd 
barierele imposibilului de szi 
vor cădea tn fața voinței și 
trudei de care dai dovadă, ca
lități cave stau la baza tutu
ror izbtnzilor din orice do
meniu al vieții. Un bravo din 
toată Inima, stimată Virginia 
Ruzici".

PETRE CIORTEZ-Keșița. A- 
cel clasament al adevărului nu 
este nicidecum tn opoziție cu 
clasamentul general al cam
pionatului ; dimpotrivă, pri
mul emană din al doilea. Ra
țiunea întocmirii unui aseme
nea clasament atît de con

testat de *dv. este aceea că

poa- 
pre-

C.FJR. Sibiu, Venus 
(Jud. Bistrița-Năsăud), 
Suroaia (jud. Vrancea), 
Bacău, A.S. Cinescoape 
rești, Școala generală nr. 
Napoca, Voința Tătăranl 
Dîmbovița) și Drum Nou _ 
(jud. Dolj), care au mers 
victorie în victorie, ișd d—.,__ ,
tncepînd de azi, invidiatul titlu, 

întrecerile, care au loc pe sta
dionul din oralul Titu, se des
fășoară sistem turneu. „Urmă
rind evoluția finalistelor în con
cursurile anterioare, ne-a pus tov. 
Dumitru Stoica, secretarul F.R.O., 
am convingerea că vom asista la 
jocuri de bună calitate și viu dis
putate, deoarece cele 10 candi
date la tricourile de campioni sînt 
de forțe sensibil egale și temei
nic pregătite".

NegrileșH 
Șiretul 
C.P.L, 
Bucu- 

17 Cluj- 
(jud. 

Boureni 
din 

dispută,

vlrstă. 11—12 az 
ȘSpartacus Bră 
Medveși (jSăn 
13—14 ani rt Em 
Unirea IaS- și 
(Dinamo BUour 
Eonuț Șesu șl 
namo București

anul aoesta. ocupînd 
categoria de vlrstă 
finală ei l-a tr.tne- 

S—3 pe O vid iu Bi- 
Gheorgheni). Pen-

Tunneul internațional feminin 
de șah de la Timișoara, organi
zat de clubul local „Medicina", 
a început sub semnul unei lupta 
animate și interesante. Runda 
inaugurală a fost deosebit 
disputată, toate partidele 
decise : Ligia Jicman a câștigat 
la Margareta Teodor eseu, Eugenia 
Ghindă la Maria Grosch, Gorda- 
na Marcovici la Amalia Pihajiici, 
Rita Kas la Gertrude Baumstaxk 
și Gisela Fischdik ia Gabriela 
Olteanu. în ultimele două parti
de, româncele au obținut din 
deschidere poziții bune, dar 
le-au irosit în jocul de mijloc. 
Margareta Mureșan a fost Kberă.

Runda a doua a fost mal dal- 
mă, în cele cinci ore regulamen
tare de joc fiind decisă o singu
ră partidă : Margareta Mureșan, 
cu piesele albe, a pierdut sur
prinzător la Gordana Marcovici 
dintr-o poziție net superioară. 
Partidele Maria Grosch — Rita 
Kas și Gertrude Baumstark — 
Margareta Teodor eseu au fost 
remize, Iar Cele dintre Ligia Jlc- 
man — Gisela Fischdik și Am^. 
lia Pihajiici — Eugenia Ghindă 
s-aiu întrerupt în poziții aproxi
mativ egale. în clasament, după 
două runde. conduce Gordana 
Marcovici c?u 2 p, urmată de 
Rita Kas cu P/j p.

•țrrf* ,v * .fco®

lonuț Sesu avtm 
ferita de organ

tragere; 
PENTRU > „C 

NIEI* LA

acel raport al punctelor cîștiga- 
te-pierdute (acasă sau în de- • 
plasare) oferă iubitorilor fot
balului posibilitatea de a ur
mări mal bine drumul spre 

podium sau spre zona retro
gradării, prin prisma progra
mului de ----------*
divizionare 
ne știți în 
le echipe 
acasă și 9 
le • acasă și 8 în deplasare).

NICOLAE BLATU-Buzău: «De 
ee promovează în Divizia A 
de rugby Constructorul Cons
tanța, în locul formației Ra
pid Buzău, din moment ce 
prima are un punctaveraj in
ferior : —1, iar echipa noas
tră o ?.. .•

Vrem să vă atragem atenția 
că lucrurile acestea nu stau

jocuri al fiecărei 
în parte (cum M- 
flecare sezon une- 
dispută 8 jocuri 

în deplasare, alte-

exact ca la fotbal. Articolele 
156 și 157 din Statutul și Re

gulamentul de organizare șl 
funcționare a F.R.R. prevăd 
că în cazul cînd trei sau mai 
multe echipe sînt la egalitate 
de puncte în. clasamentul ge
neral (deci, cazul de față) se 
va alcătui un clasament spe
cial, pe baza Jocurilor dispu
tate între aceste echipe ; da
că egalitatea persistă în con
tinuare, se va lua în consi
derare. mai întâi, cea mai ma
re diferență între punctele 
înscrise și primite din clasa
mentul special al echipelor 
aflate la egalitate — adică nu 
se va ține cont de rezultatele 
înregistrate cu echipa (sau e- 
ehlpele) care are un număr 
inferior de puncte în clasa
mentul general (în cazul de 
față, știți bine, cu Dunărea 
Giurgiu). Or, în situația da
tă, Gloria Arad și Construc
torul Constanța au avut o di
ferență de puncte superioară 
Rapidului din Buzău. în acest 
clasament alcătuit între echi
pele care acumulaseră cîte 7 
puncte. Vă este limpede că 
F.R.R, nu a comis nici un 
act de injustiție ?

St T.

Sîmbătă, la a 
«ediul federației 
tragerea la sar 
dițiel 1960—1931 
mâniei** pentru 
Hne șl feminine 
invitați să ia pe 
dlvizioriarelor A

LOT(
în mediul urt 

mal simplu șl o; 
joc — LOZUL 
plătește zilnic j 
ticlpanților. Vă 
dțlva dintre re< 
gătoci, șl anume 
tina (com Bine 
Ilfov), Huțanu 
Bergher Gheorj 
Kosztandl Gavr 
— AUTOTURISM 
Pătulea Marin (0 
jocaru loan ( 
jud. Neamț) — 
.Skoda 120 L- ; S 
tin (Constanța) 
pustiu (Slghetu I 
TE 50.000 LEI!; 
și ori de Vede) 
(corn. Vinga, Ju< 
eovei Ghiță (satu 
Măstăcanl, jud. 
20.000 LEI ; Urs 
Ștnca Veche,. ju< 
gol Marin (Balș. 
Gheorghe (corn. 
Mare), Băduleset



Lotul hunedorean, cu

buni 
Di

es re 
din-

nume, 
întîm-

bursa fotbaluluila...

vedere

EMNAREA VEDETEI Șl GREUL LUPTEI
cedate

rrwfrî 
atolul 
a, pe 
ti tori,

clasament 
alendaristic 
i asta ta 
că e foar- 

pe crite- 
e ce, vom 
oecială, le- 

re au adus 
le tor.
dv., propu- 
nuzne :

IONESCU,

va «tlrni, 
se poate 
rtad, canti

nă de care 
tor ta par- 
i discuție 
ță tipul de 

tipu] de 
Unii apără 
ul tip, so- 
a e posibil 
ă, agasați 
ureli ale 
rriâ' la fel 
erind tipul 
ir dacă mu

a

ale disciplinaților săi jucători 
care nu au deloc 
superior al soluției 
chiar dacă e vorba 
Rtimmenigge.

Cele trei nume de 
riști ai fotbalului" 
propunem discuției au adus a- 
nul acesta ceva din setea de 
fotbal a tinereții, care e d«- 
seori mai productivă — in e- 
eonomia echipei — dedt fenta 
care oprește respirația, dar 
care sfîrșește în majoritatea 
cazurilor să stîrnească doar 
regretul neîmplinirii.

ȚICLEANU, „infanteristul* 
echipei campioane, nu are dri
blingul lui Bălăci, devierile 
iui Beldeanu sau sprinturile 
Iul Crișan, dar insistența tai 
ta joc, curajul In atacarea 
frontală a zidului au Însemnat, 
uneori, mai mult decît „nu-

•-

orgoliul... 
rafinate, 
de un

„tnfante- 
pe care le

merele sporadice", Ce 
plaudate, ale celorlalți 

A. IONESCU e Încă 
departe, din punct de 
tehnic, chiar de unii 
ai Stelei (să zicem FI.

general al

xts, e fal- 
ecoo testata 
inâ, R. T. 
singur ju- 

aută, din 
1 tocîntă 

isi Mfll- 
dus de 

îi cu o 
slabă 

itori sau 
Știrea 

schimb, 
de e- 

german
bil, din 

individuale

foarte 
vedere 

fundași 
_ _ ____  ,   Marin), 
dar, în economia echipei care 
a terminat la egalitate de 
puncte cu Universitatea Cra
iova, rolul lui a fost, uneori, 
mai mare decît cel al... super- 
rafinatului M. Râducanu, fie 
și numai pentru faptul că 
foarte combativul „vlrf" ste- 
Iist A TRAS DUPĂ EL doi 
apărători adverși, permițînd, 
ca un veritabil „linia tatii" de 
rugby, declanșarea „liniei de 
trei sferturi", mai spectaculoa
să, e adevărat, dar mereu de
pendentă de munca celorlalți.

RADU PAMFIL e mai puțin 
un nume și mai mult o idee, 
O emanație a echipei sale. Păs- 
trînd proporțiile, Radu Pamfil 
se apropie cel mai mult de 
prototipul mijlocașului modern. 
Piston permanent, dăruit pnes- 
singului pînă la epuizare. Radu 
Pamfil nu e nici măcar cel

ATE I
I
I

ȘTIRI...
• LA ARAD 

interesant meci 
chipele RAPID, 
în

I

SORȚI 
eoM 

DEAL

I

mai valoros mijlocaș tatr-o 
echipă ta care există un Mu- 
reșan sau un Sabău. Dar Radu 
Pamfil este jucătorul care nu 
cedează, indiferent de scorul 
cu care e condusă echipa sa 
(vezi meciul de la Craiova), 
fiind omul care Îndeplinește, 
primul, norma de efort (și de 
joc, ta fond) a echipei sale, 
care e o sumă de eforturi ge
neroase.

Revăzînd cele trei 
ne dăm seama că nu
plator echipele pe care le re
prezintă ,/tei trei* stat prin
tre puținele care au marcst 
cîteva puncte ta plus In ochii 
publicului spectator. Univer
sitatea a cîștigat titlul ta pri
mul rînd ca urmare a sporirii 
normei sale de joc (c® să nu 
spunem efort, euvint care În
treține, din păcate, unele zîm- 
bete superioare nejustificate). 
Steaua a realizat și ea un bi
lanț peste așteptări, țtaînd 
seama de faptul că punctul ei 
forte (Dumitru — Iordănescu) 
a cam intrat tn penumbră. In 
sfirșit, F.C. Baia Mare, că
reia 1 se prevestea revenirea 
ta Divizia B, ca urmare a e- 
tortului „peste posibilități* de
pus, ta primul an, a trăit și a 
urcat din „plonjoanele* unui 
R. Pamfil (și nu numai ale 
lui), pentru care nici o minge 
nu trebuie privită cu resem
narea vedetei.

La „bursa fotbalului*. un 
Bălăci, un Dumitru, reprezin
tă, trebuie s-o spunem, mai 
mult dedt Țicleanu sau A. to- 
nescu. Dar echipa nu este o 
operațiune de bursă. Dovadă 
fi faptul că F.C, Baia Mare 
nu are jucători mai btae (sau 
mai rău)) cotați decât numitul 
R. Pamfil. încă o dovadă iu 
sprijinul echipei, chiar dacă 
Mateianu susține că ar fi pu
tut câștiga două campionate 
dacă l-ar fi avut pe (de toți 
părăsitul) Duda Georgescu™

loan CHIRH.A

două generații „topite" in echipa care a reușit o frumoasă re
venire in „A“.

Vă prezentăm promovatele in Divizia A

CORVINUL HUNEDOARA,
Șl SERIA CEA

todfecutabU, minarea bătălie* 
s-a dat în seria a m-a, acolo 
unde fuseseră trimise toate cele 
trei retrogradate ale ediției nr. 
Cl. F. C Corvinul, U.T.A. sl 
F.C. Bihor, acolo unde se mal 
aflau ex-divizlonarele -A" F.CAI, 
Reșița ți CJ.R. Cluj-Napoca, a- 
prioric, toate candidate la pro
movare. Pină la urmă, a fost un 
.turnir-, tosre ultimele retrogra
date, luptă elștigată NEAȘTEP
TAT DE CLAR de F.C, Corvinul 
Hunedoara, cu S puncte avans. 
Un merit deosebit tn performan
ta bunedorenilor l-a avut Mlrcea 
Lucescu, căpitanul de pe Wem
bley*. veșnic tfnăr ca jucător, 
ei. tînărul antrenor înțelept, care 
a fost cooptat și în carpul tehni
cienilor care pregătesc echipa ns- 
țtonaiă. Intre avionul de Roma 
funde a urmărit turneul final al 

caanptonatului european) șl tre
nul de Hunedoara (unde avea de 

............................... de bătaie- al ae- 
lunl seara, ta 
discuție despre

CĂPITANUL DE PE WFMBLEY“
MAI TARE A DIVIZIEI SECUNDE

tinerii Corvlnului aveaude care
nevoie. Aici ‘ ar mai fi un atu ! 
întinerirea echipei. care mi-a 
permis, de fapt/ să continui în 
divizia secundă ceea ce începu
sem înainte de retrogradare, cînd 
am luat echipa și ca antrenor, cu 
cîteva etape înainte de final, îm
preună cu Remus Vlad.

— De fapt 
atunci, cînd 
antrenor 7

— Cînd am___ _
Hunedoara, în echipă, ea titular, 
nu era nici un localnic ! Acum 
avem 6 titulari născuți și crescuți 
ca fotbaliști, la Hunedoara. Ne

ce-țl propuseseșl, 
al devenit jucător-

venit ea jucător la

de duminică la stadion! 
propus să atacăm orl- 

Atacul a fost, dealtfel; 
nostru forte, un atac ln- 

concuren-

minică
ml-am
unde, 
punctul 
cisiv care a surprins 
ții, în special prin acel psiholo
gic 1—1 de la Arad. Un atac sus
ținut de o linie de mijloc foarte 

ofensivă, care avea de compensat 
linia defensivă, nu lipsită de va
loare, dar lipsită de experiență. 
Firesc, dacă ne glndim că An- 
done are 19 ani, Rednic 18, Nicșa 

21. Dar pentru a ajunge la cele 
90 de goluri marcate, cite antre
namente, unele pe uh teren spe
cial udat, pentru a intra pînă Ja 
glezne în noroi, cîte scheme în

ȘTIRI...
a avut loe un 
amical, tetne e- 

. recent promovată 
_ campionatul Diviziei B, d 
VAGONUL ’70. Partida, <9e un 
bun nivel tehnic și specBacuia-, 
urmărită de peste 1900 specta
tori, s-a Încheiat nedecls, 9—2. Au 
marcat Domdide și Binoșovschl 
pentru Rapid, respectiv Chivu *1 
O. Dembnovschl In echipa vete
ranilor au jucat, printre alții. 
Bătrina, M. Miiial, Boroș, Stta-

ȘTIRI.;. ȘTIRI.;.
logaa sl Macavel. (N. STRAJAN — 
cooesp.).
• REUNIREA LOTULUI U- 

PREZENTATIV. Așa cum • Sost 
stabilit tacă <Se ia tncheterea ae- 
noriulul de primăvară, totul re
prezentativ se vb reuni, du
minică, M București, talrid 
startul in pregătirile prelimtae- 
rlUor CJa. Principalele acțiuni 
ale acestei perioade pregătitoare 
stat participărea, tn luna iuMe, 
M turneele internaționale de M 
București sl Toulouse.

«tabilit .pianul 
sonului viitor), 
București, o 
Corvinul.

— Așadar, Mircea Lucescu, F.C. 
Corvinul a revenit spectaculos 

tn prima scenă. Care a fost atuul 
echipei 7 /
— Au fost mal multe atuuri. 

în primul rînd, cred că am reușit 
Bă echilibrăm cele două gene
rații, fiecare Busținînd-o pe cea- laJtă .-------  ,-----
unde

drept, foști Internaționali sau re
zerve Cînd l-am luat pe Radu 
Nunweiller și Dumitrache în cursa 
pentru revenirea în „A", mulți 
au clătinat din cap : .în B e 

prăpăd., cum să reziste cei doi 
„veterani*4 învățați cu jocul ele
gant 7 !“. Am riscat cu ei. pen
tru că știam că cel „doi mexi
cani" au o experiență deosebită,

tatr-o adevărată Echipă, 
n-au existat titulari de

Accente
j» PIRAMIDA" FOTBALULUI BUCURESTEAN

ARE 0 BAZĂ ȘUBREZITĂ DE ACTELE DE INDISCIPLINĂ

• LOTUL DE JUCĂTORI : Văetuș (W ani — 32 de meciuri),
Nicșa (22—31), Klein (21—31), Bogdan CM—3T), Lucescu (35—29), 
Nunweiller VI (36—28), I. Gabriel (27—27), Merlă (26—27), Duml- 
trlu IV (27—27), Dumitrache (33—24), Petcu (21—22). Gălan (26— 
23), Andone (20—21), Economu (27—14), ‘
d^—11), Bucur (26—11), Bologan (29—7), 
(ia—6), Lăcătuș (19—6), Colesnluc (16—5), 
șan (18—2), Tîraoveanu (19—1).

• ECHIPA DE BAZA î L Gabriel —
“ ~ ’ — * Nunweiller VI

Agud (27—13), Gabor 
Răutu (27—6). Rednic 
Dina (24—4), Ormeni-

Bogdan — Dumitriu IV, Klem, 
mltrache, Văetuș.

Nicșa, Gălan, Merlă,
— Lucescu, Du-

Intr-o zi, un fost jucător de 
Divizia A și, după aceea, un bun 
arbitru îmi spunea că la înche
ierea unui meci din campionatul 
de sector din București a trebuit 
să se ducă la circa de miliție să 
solicite sprijin pentru a-1 scoate 

arbitri din stadion. Rețineți, 
un meci de sector, unde am 
că fotbaliștii respectivi vin 

stadion să joace din plăcerea 
a juca, că nu se gîndesc la 

cele două puncte obsedante, că 
nu se sperie de retrogradare,' 
pentru că nu au unde retrograda. 
Dar de unde...

Mi-am amintit de acest trist 
episod asistând într-una din zile 
la o plenară organizată de comi
sia municipală cu antrenorii, 
conducătorii și unii jucători de 
la cluburile și asociațiile stpor- 
tive din București, cu echipe de 
fotbal. Subiectul plenarei a fost 
„Starea disciplinară Ia echipele 
din campionatul municipal* — de 
seniori, juniori șl copii. în prin- 
dpal, referatul prezentat anafUza

ONOSPORT INFORMEAZĂ
1 rural, cel 
Lv sistem de 
■LIC — răs- 
țrerența par
ai tăm astăzi 

mari cîș ți
pă taru Cris- 
viurgiu, jud. 
5 (Focșani), 
(Tulcea) și 

Huj-Napoca) 
tecta 1300* ; 
lște) șl Co- 

Gherălești, 
rOTURISME 
ea Constan- 
hreiner Au- 
ției) — Cî- 
i Hie (Ro
ller Elena 
l<1) șl Ma- 
“oftei, 

tl - 
>rghe 
tașov), 

Olt),
i, jud.
eorghe (Tl-

mișoara), Tomescu M. Ștefan 
(satul Pădurolu Vale. jud. Argeș) 
și Crăciun Dumitru (com. Du- 
dești, jud. Brăila) — CITE 10.000 
LEI etc.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 20 IUNIE 1980. Cat. 2 : 
Variantă 100% a 36.341 lei și 
variante 25% a 9.085 fel ; cat. 
9,25 a 7.857 lei ; cat. 4 : 41,50 
1.751 lei ; cat. 5 : 232,50 a 313 
cat. 6 : 362,25 a 201 lei ; cat.
2.<B1 a 100 lei ; cat. T : 41 variante 
100% a cîte o excursie de un ioc 
la Jocurile Olimpice de la Mos
cova (12.000 fel). Report la cate
goria 1 : 206.201 lei. Cîștigul în 
valoare de 36.341 lei de la catego
ria 2, realizat pe un bilet jucat 

participantului 
MACA.RUS din

1
4

3 : 
a 

tel; 
X :

com, 
CITE 
(oom
Piți- 

Erdei
Satu

100%, a revenit 
CONSTANTIN 
București.

de astăzi, 27 iu-Tragerea Loto
nie 1980, se desfășoară la ora 16,30 
în sala clubului sportiv Progre
sul, din. București, str. Dr. Stal- 
covici nr. 42.

returul campionatului la cede 
două categorii, ONOARE și PRO
MOȚIE. Să vezi șl să nu crezi, 
vorba * ~
printre 

xentart ?
natul 
Onoare 
șurat 612 jocuri și au fost sanc
ționați 42 de jucători, care au 
primit 72 de etape suspendare și 
alte 24 de avertismente. Ies In 
evidență repetate abateri, sanc
ționate de subcomisia de disci
plină..." Se spunea că ERA Gri- 
▼ița are S
suspendare, ,____ _____ _ __
Aurora 5 — 11, Metalurgica 3—7, 
Mașini unelte 3—5, F.C. P an teii - 
mon 2—6 etc. Motivul sancțiuni
lor : atitudini necuviincioase față 
de arbitri, adversari si public. 
Se spunea tot în material că. ci
tăm din nou : „Să recunoaștem 
că acest clasament poate fi inti
tulat pe bună dreptate, un CLA
SAMENT AL RUSINIL ceea ee 
nu onorează pe nici unul din fac
torii de răspundere (n.n. — de

sigur este vorba de jucători, an
trenori și oor.dueători de echipe). 
Am maâ aflat că din cele 72 de 
etape suspendare, 42 au fost a- 
cordate juniorilor, adică unor 
elevi ad școlilor profesionale sau 
ad liceelor bucureștene, tineri 
despre care arbitrii au consem
nat în rapoartele lor că folosesc 
expresii grave, pe care nici hâr
tia nu le suportă. De unde le 
învață el ? Probabil chiar de la 
unii antrenori (care ar trebui să 
fie educatori), care coboară pînă 
la treapta dezonorantă de a sub
stitui jucători chiar în campio
natul, de juniori și copii, cum a 
fost Cazul lui C. Haidu. Dar de 
misiunea! lor de educatori au mal 
uitat și alți antrenori, ca V. Duță,
St. Feodot, Trocan, Lazăr, Bu- 
buruz. Lipsa de disciplină se 
manifestă șl în alt sens : unii nu 
prezintă echipele pe teren, echipe 
de copiii, pe care, deci, nu-1 lasă 
să joace, în timp ce formațiile 
adverse așteaptă, pierd timp de
geaba, uneori din timpul de în
vățătură al copiilor.

Am așteptat cu Interes discu
țiile, pozițiile celor criticați, picul 
de autocritică și semnele că vor 
face ceva ca starea de indiscl-

aceea I 
altele, ta 
Vă cităm 
municipal, _  _
gi Promoție, s-au desfă-

Ce se spunea, 
materialul pre- 
: „tn camplo- 

la categoriile

spunea că IRA Gri- 
jucătarl cu 10 etape 
Șoimii TAROM 5—12,

plină să nu mad continue, med 
ales că la începutul plenarei 8-a 
reamdntit antrenorilor bucureșteni 
de bilanțul nesatisfăcător al fot
balului din Capitală în anul com- 
petițional recent încheiat, în oare 
s-a cucerit doar un titlu de cam
pioană, la 
De unde?
(doar 3—4) 
cu critici 
(care nid

juniori H (Dinamo), 
înscriși la cuvînt 
început cu scuze, 
adresa _.*■** 

nu sînt
cum am

Cei 
au 
la

W-—- ___ el
,,Sfințiu, după UWll COLII
Undi beau bere în pauză șl apoi 
arbitrează în repriza secundă I), 
toți plîngindu-se de slăbiciunile 
organizatorice ale echipelor gaz
dă, uitând că fiecare a jucat și 
pe teren propriu. Nimeni nu a 
vorbit insă despre comportamen
tul jucătorilor, despre felul cum 
au Încercat sâ-i îndrume pe ju

niori, dacă a apelat la școala 
unde aceștia învață sau la orga
nizația U.T.C. Și-atunci să te mai 
miri de ceea ce se întâmplă pe 
terenul de joc cînd discuțiile au 
avut un nivel sub orice aștep
tări 7 Să te mai surprindă că la 
atestarea unora dintre , antrenorii 
prezenți în sală s-au prezentat 
lucrări foarte slabe, unele cu răs- 
punsu-i ridicole ? Ținând seama 
că fotbalul din Municipiul Bucu
rești. cuprinde o sferă destul de 
largă de sportivi, că numai la 

Onoare și Promoție activează
2700 de jucători, considerăm că 
e de datoria asociațiilor respec
tive, a conducerilor de întreprin
deri, a organizațiilor U.T.C. să se 
aplece mai mult spre ’atura e- 
ducativă a acestei activități și 
mai puțin spre rezultatele meciu
rilor. Să nu se lase totul pe sea
ma comisiei de disciplină.
doar constată, sancționează 
poate preveni o asemenea 
de lucruri

Sugerăm CJM.E.F.S.-ului __
Municipiul București să analizeze 
mai serios situația, iar acolo 
unde nu este înțeleasă menirea 
acestor campionate, unde jucăto
rii sau echipele se dedau la acte 
hu’iganice, să se la măsurile cele 
mai severe, inclusiv desființarea 
lor. Cu un asemenea balast, fot
balul din București nu are de 
cîștigat, dimpotrivă...

arbitrilor 
niște 

Înțeles.

care 
si nu 
stare

din

Constantin ALEXE

propusesem, deci, să schimbăm o 
mentalitate. Ne mai propusesem 
să jucăm ofensiv, spectaculos șl 
eficace, un joc' care să semene 
cu cel din perioada foarte bună 
de la Dinamo, de acum 8—9 ani. 
Ne mai propusesem și repunerea 
seriozității în drepturile el ne
cesare. Nu printr-o disciplină 
spartană, ci în virtutea maximei 
„libertatea este necesitatea înțe
leasă". Băieții m-au înțeles, și-au 
înțeles rostul, iar astăzi pot spu
ne cu multă bucurie că toți s-au 
comportat ca într-o adevărată fa
milie, civilizată, stimată în oraș 
de toți, exemplu pentru copiii 
Hunedoarei care vin în grupuri 
la antrenamente să ne urmă
rească.

— F.C, Corvinul deține recordul 
de eficacitate al tuturor diviziilor 
cu 90 de goluri marcate. Cu si
guranță că una dintre explicații 
este și faptul că antrenorul es
te... un atacant !

— Pentru mine fotbalul a în
semnat mereu ofensivă, în toate 
sensurile. Sigur că acest crez al 
meu de jucător a cântărit deci
siv. Conștient că publicului îi 
plac în primul rînd golurile și că 
nd. jucătorii, nu numai cei da 
la Corvinul, sîntem datori aces
tui public minunat care vine du-

Radu Nunweiller 
au fost „profe-, 

T„,_ că după ce ne 
țelul (promovării, ou 
? înaintea finalului,

care „bătrtnii" 
șl Dumitrache 
sori- ! Să știți 

atinsesem t—— ---------- - ■
cîteva etape Înaintea finalului, 
ne-am formulat ca obiectiv „dt 
mal multe goluri 1“

— Ce înseamnă această pro
movare pentru antrenorul-jucător 
Mlrcea Lucescu 1

— Bucuria unui lucru făcut se
rios, cu pasiune, care confirmă 
că acolo unde se muncește se 
poate realiza un fotbal bun. Cîș- 
tlgînd cea mai tare serie a di
viziei B, nu trebuie să uităm că 
mai avem destule lipsuri. Pro
movarea aceasta m-a bucurat 
enorm șl pentru titularizarea unor 
tineri, și pentru revitalizarea lui 
Radu Nunweiller și Dumitrache,' 
acești excelențl jucători pe car» 
mulți îl ------- *--------- - *“*-
minați", 
radoxal, 
montele ------------- ------ ,
porterii hunedoreni mă condu

ceau spre casă, rugîndu-mă să 
nu plec, să rămîn, să facem o 
echipă valoroasă. Cît mă bucur 
acum, că am putut răsplăti încre
derea acestui minunat public 
hunedorean !

Mircea M. IONESCU

văzuseră prematur „ter- 
Când am retrogradat, pa- 
am trăit unul dintre mo-’ 
frumoase ale vieții. Sta

UN TRIST RECORD:
SĂ JOCI 55 DE SECUNDE!...

L-am consemnat în meciul 
Minerul Cavnic — U. M. Ti
mișoara. Era minutul 78 : Ju
niorul Buru (U.M.T.) este 
schimbat cu juniorul Sa-uca. 
Sâracul băiețel abia a apu
cat să tacă un sprint de vreo 
20 de metri ; n-a apucat nici 
să pună piciorul pe balon că, 
imediat, s-a auzit un glas 
de la marginea terenului : 

SCHIMBARE 1 Șt 
Sauca, cu capul 
plecat, s-a înapoiat 
trist pe banca re
zervelor după — aproximativ
— 55 de secunde ! 7 !

Dacă o luăm după regu
lament, trebuie să fim de a- 
cord că nu s-a produs nici 
o încălcare a acestuia. Dar 
pe noi ne interesează partea 
practică a problemei — cît 
timp joacă acești juniori ? Din 
cîxe știm. Sauca nu este un 
caz singular în campionatul 
Diviziei B. Sînt atîția juniori
— am mai spus-o și altădată
— cărora ANTRENORII LE 
TAIE, PUR ȘI SIMPLU ELA
NUL, ÎI DEMOBILIZEAZĂ cu 
cele cîteva minute de joc cu 
care sînt creditați. E drept, 
F.R.F discută (nu o dată) 
despre importanța pregătirii 
schimbului de mîine. investeș
te fonduri materiale pentru 
acest compartiment. însă tot

atît de adevărat este că pînă 
acum ea nu a luat măsuri 
drastice împotriva acelora ca
re fac din juniori niște sim
pli voiajori prin teren. Uneori 
antrenorii se lamentează — 
cum să-1 ții în teren pe „x“ 
sau pe „y“ dacă nu are va
loare ? Dacă lucrurile stau 
așa, atunci este și mai grav, 
înseamnă că respectivii antre

nori nu sînt oameni 
de acțiune, între
prinzători, ci niște
formaliști, niște în-

curcă-lume obișnuiți mai
mult să ia de la masa fot
balului decît să-i dea.

Sugerăm ca. Ia proxima a- 
naliză a activității Diviziei B, 
problema aceasta, a obligati
vității folosirii juniorilor, să 
constituie un subiect de dez
batere seriosă, responsabilă. 
Vrem ca juniorii să se că
lească în focul întrecerilor în 
eșaloanele inferioare, să cîști- 
ge încredere în forțele lor, să 
capete experiență competițio- 
nală, să-și împlinească talen
tul. Iar JOCUL (și nu joaca 
cu juniorii) este singura cale 
de a asigura schimbului de 
mîine adevăratul salt spre ca
litate.

Stelian TRANDAFIRESCU



VIZITA TOVARĂȘULUI
ERICH HONECKER

fU rm ire im o io D de

Pregătiri pentru J.O. Moscova 19&0

nă, exprimîndu-și dorința ca în 
viitor aceste relații de conlu
crare să se extindă în folosul 
reciproc.

Ei a oferit drept amintire 
colectivului întreprinderii o ta
piserie, reprezentînd portretul 
lui Ernst Thălmann, erou al 
clasei muncitoare germane.

După vizita Ia întreprinderea 
de mașini-unelte și agregate 
București, coloana oficială a 
străbătut cartierele Titan și 
Pantelimon, una din cele mai 
moderne zone ale Capitalei. 
Numeroși bucureșteni, aflați pe 
traseul străbătut de coloana o- 
ficială, au ovaționat cu căldu
ră pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker, 
manifestîndu-și bucuria și sa
tisfacția pentru noul dialog la 
nivel înalt între România și 

, If. D. Germană.
★

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România 
și Erich Honecker, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consi
liului de Stat al Republicii De
mocrate Germane au sosit, joi 
după-amiază, 
naia.

La Sinaia, 
gării orașului 
tele celor doi

partid și de stat, încadrate 
drapelele de stat ale Republicii 
Socialiste România și Republi
cii Democrate Germane. Pe o 
mare pancartă era înscrisă, 
in limbile română și germană, 
urarea : „Trăiască prietenia fră
țească și colaborarea dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Democrată Ger
mană !“.

Are Ioc ceremonia sosirii.
Pe peron, și pe platoul din 

fața gării, numeroși locuitori ai 
frumoasei stațiuni de pe Valea 
Prahovei au venit să salute pe 
cei doi conducători de partid și 
de stat, purtînd portretele to
varășilor Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker, stegulețe ale 
României și R.D. Germane, 
eșarfe multicolore.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Erich Honecker au răspuns 
cu căldură acestor manifestări 
de simpatie.

CONFERINȚA Df PRESA LA CONSTANTA
Joi a avut loc la Consulatul 

Uniunii Sovietice din Constan
ța o conferință de presă con
sacrată celei de-a XXII-a e-

în stafiunea Si-

pe frontispiciul 
se aflau portre- 

conducători de

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii 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, s-au 
reintilnit, după convorbiri, in 
cadrul unui dineu care s-a des
fășurat în aceeași ambianță de 
caidă prietenie, stimă și înțele
gere reciprocă.

golfului Pirita, 
Tallin (R.S.3. 

avea loc intre- 
gachting, poala 

rectilinia a

Da pe malurile 
din apropiere de 
Estonă), unde vor 
cerile olimpice de 
fi vdzutd silueta 
noului turn de televiziune, care 
peste puțin ttmp va transmtta 
imagini de la competiție pe ra
teurile internaționale. Foto : A.P.N.

diții a Jocurilor Olimpice de 
la Moscova. M. S. Desiatou, 
consulul general al Uniunii 
Sovietice la Constanța si T. S. 
Sokirka, consul, au vorbit des
pre pregătirile desfășurate în 
U.R.S.S. de Comitetul de or
ganizare a Olimpiadei '80, In 
vederea creării celor mai bune 
condiții pentru Jocurile Olim
pice de vară.

în Încheiere au fost prezen
tate filme documentare.

(Agerpres)

AO FOST
PARTICIPĂRILE

DE HOCHEI

CONFIRMATE
LA TURNEUL

a (Agerpres). La

LUDMILA KONDRATIEVA 
NOUA STEA A SPRINTULUI FEMININ

TURURI CICLISTE
• Etapa a 6-a a Turului ci

clist al Iugoslaviei, disputată 
între localitățile Priboja și Ja- 
horina, pe un traseu muntos, 
extrem de dificil, a fost cîști
gată de rutierul francez Paul 
le Bris, cronometrat pe dis
tanța de 140 km cu timpul de 
3h 51T1“. Printre animatorii e- 
tapei s-a numărat și tînărul 
ciclist român Traian Sîrbu, 
sosit pe locul 5 în același timp 
cu învingătorul.

în clasamentul generai indi
vidual se menține lider iugos
lavul Bojan Ropret, urmat de 
Vedernikov (U.R.S.S.) la 49“, 
Anisimov (U.R.S.S.) la 1’45“. 
Pe echipe, conduce U.R.S.S., 
urmată de Franța și Iugosla
via. Formația României ocupă 
locul 7.

• Turul ciclist al Franței — 
ediția 1980 — a debutat cu o e- 
tapă „prolog" desfășurată con- 
tracroriametru individual la 
Frankfurt pe Main (R.F.G.), pe 
distanța de 7,600 km și cîști
gată de francezul Bernard Hi
nault, cu timpul de 9’13“99/100 
(medie orară de 49.387 km). Pe 
locurile următoare s-au clasat 
olandezii Gerrie Kmetemann — 
la 5“ și Bert Dosterbosch — 
la 17“.

LA WIMBLEDON IȘI FAC APARIȚIA SURPRIZELE
bați: Taroczy — Waltke 6—2, 
6—2, 6—2 ; R. Krishnan — Cox 
6—7, 7—5, 7—5, 6—1 ; Connors 
— Stewart 6—0, 6—2, 6—1 ; 
Panatta — Barazzutti 1—6, 6—3, 
6—4, 3—6, 6—1.

ca
de 
re- 
in-

LONDRA, 26 (Agerpres). 
Au continuat meciurile din 
drul turneului internațional 
tenis de la Wimbledon. Un 
zultat surprinzător a fost
registrat în partida Glichstein 
(Israel) — Ramirez (Mexic), 
cîștigată de primul cu 4—6, 
6—2, 3—6, 7—5, 8—6. In alte 
partide : Dupre — Patten 6—4, 
3—6. 6—1, 6—4 ; Fitzgerald — 
Koch 7—6, 6—7, 6—3, 6—2 ț
Pfister — Amaya 3—6, 6—4, 
6—0, 3—6, 6—3 ; Panatta — Van 
Dillen 3—6, 2—6, 7—6, 7—5,
9—7 ; Maher — McNamara 2—6,
6— 1. 6—3, 6—2 ; Krishnan — 
Scanlon 3—6, 6—4, 6—4, 6—4 ; 
Pecci — Mitchell
7— 6 ; Barazzutti — Devis 5—7,
7—5, 6—4, 6—3 ; Stockton —
Mayer 7—6, 3—6. 4—6, 6—4,
6— 2 ; Bimer — Gorman 6—4,
7— 5. 6—4 ; la feminin : Ekblon
— Allen 6—3, 6—7, 6—3 ; Wade
— Madruga 6—4, 6—4 ; May — 
Tomanova 3—6 ; 6—3, 6—4 ; 
Lathan — Coles 6—0, 6—4.

Joi după-amiază s-au înre
gistrat următoarele rezultate: 
simplu femei : Stratton — Des- 
for 7—5, 4—6, 7—5 ; Bohm — 
Morrison 4—6, 6—2, 6—3 ; King
— Smith 6—3, 7—6 ; Stove .•— 
Hobbs 6—0, 6—4 ; simplu băr-

7—5, 6—1,
r,

SPORTUL IN VIZITĂ LA LOTUL DE CANOTAJ
(Urmare din pag. 1)

alte două ramere pe care orice 
antrenor și le-ar dori in barca 
ce o pregătește pentru J.O. Și 
Elena Oprea cu Florica Dospi- 
nescu, mereu medaliate în 
cursele ramerelor, la mari com
petiții.

Se apropie ora marelui exa
men. în linii mari se știe pe 
cine vom conta în marea bă
tălie nautică de pe lacul Krîlat- 
skoe : barca de 4+1 rame, cu 
Mașka, Szilagy, Cătescu și Tă- 
nasă este aceeași, aliniată de 
Stelian Petrov anul trecut la 
C.M. de la Bled. în septembrie 
’79 au cucerit medalia de bronz. 
Vor repeta performanța, la 
Moscova ? In ambarcația de 
4+1 vîsle se pare că antre
norii au optat pentru soluția 
cu Mariana Zaharia (în locul 
Veronicăi Jugănaru. bolnavă) 
alături de Maria Macoviciuc, 
Sofia Banovici și Aneta Mi- 
haly.

Alcătuirea „optului" — eterna 
dilemă : pe cine să alegem ? 
în acest sezon, de fiecare dată, 
antrenorii au ales o formulă 
diferită. Și acum se mai trag 
piste de control și probabil se 
vor mai trage. Un lucru este 
cert : șase din titularele de a- 
nul trecut au ieșit din vederile 
selecționerilor, iar in locul lor 
au apărut cîteva canotoare ti
nere (Rodica Puseatu. E’ena 
Bondar. Maria Iordăehel, Flo
rie» Bucur), unele chiar debu
tante la o comDetitie de am
ploare. Lînvâ ele. Mariena Za- 
goni și Angelica Apovfeanu, cu 
ani în urmă un dublou re-*

dutabil, care se regăsesc, și o 
subliniem cu plăcere, in acest 
colectiv eterogen, ca vîrstă. Și 
mai sînt cîteva ramere cu evi
dente ambiții : Ana Iliuță, Ma
ria Constantinescu, Mariana 
Naghiu, Lăcrămioara Teieucă, 
Rodica Frîntu, Violeta Nealcoș. 
Să sperăm că Victor Mocianî 
și colaboratorii săi __ _
inspirați atunci cînd vor alege, 
astfel ca — exact în urmă cu 
un an — toate cele șase bărci 
tricolore să se poată alinia, cu 
șanse apreciabile, în finalele 
olimpice. r

vor fi

rtiOi^otate

★

Cunoscutul jucător american 
Harold Solomon a fost numit 
președintele asociației tenisma- 
nilor profesioniști (A.T.P.) pe 
o perioadă de un an. El suc
cede la conducerea acestei a- 
sociații chilianului Jaimă Fillol.

„Serialul" 
atletice ale 
regularitate _______
episod pare să fie cel mai inte
resant de ptnă acum : la Lenin
grad, Ludmila Kondratieva a- 
Leangă MM m în 19,37. cu o suti
me sub vechiul record stabilit 
ta 1977 de Marlies Gohr. Este o 
surpriză, dacă ne gindim că noua 
recordmană era recunoscută ta- 
deobște ca o specialistă la 300 m 
C2+33 la 1979. 22,52 In 1979. cind 
• riștigat titlul european la 
Praga). este o surpriză dacă a- 
vem ta vedere că cea mal. bună 
performanță a sa era, pînă la 
record, de numai 11,16 (Jn vara 
trecută, deci un salt de 29 de 
sutimi 1), este o surpriză, pentru 
că atletele din R.D. Germană 
pierd recordul „sutei* după o 
supremație de mal bine de un 
deceniu...

Cine este noua recordmană 1 
S-ia născut la 11 aprilie 1958 în 
orașul minier șahtl, are 1.63 m 
înălțime și 56 kg, este studentă 
in educație fizică (anul iy), face 
parte din clubul S.K. Rostov pe 
Don și este pregătită de Valeri 
Sokovntn. A început atletismul în 
1970, iar rezultatele au evoluat 
astfel, la 100 șl 200 m : 1970 — 
13,6, 1971 — 12,4 șl 27,8. 1972 — 
12,1 șl 25,7, 1973 — 11,5 șl 34,4, 
1974 — 11,6 Șl 34,7, 1975 — 11,9 șl 
29,9, 1979 — 111,5 șl 23,4, 1977 —
11,3 șl 23,ia, 1978 — 11,36 și 22,52, 
1979 — Bl,15 șl 32,33.

A apărut în arena Internațio
nală în 1975, cu prilejul tradlțio-

recordurilor mondiale 
sezonului oentinuă cu 
uimitoare. Ultimul

ciorilor din țările socialiste, des-’ 
tâșurat ta Banska Bistrica. A 
progresat în continuare, dar nu ia 
măsura care să-i facă pe specia
liști să o considere un talent de 
excepție. Produce insă o maia 
surpriză în 1978. la Praga, cînd 
o întrece pe Marlies GOhr la MO.' 
m șl clștlgă titlul continental. Da 
te Pnaga se întoarce șl cu o a 
doua medalie de aur, la ștafeta 
de 4 X 100 m.

In 1979 se vorbește mal puția 
despre ea. pentru că Marita Koch 
și Evelyn Ashford coboară sub 
22 de secunde la 200 m, dar Lud-' 
mila progresează (22,33 al patnte’

TURNEUL INTERNATIONAL
(Urmare din pag. 1)

MASCULIN DE VOLEI
bun : A. Savenikov (U.R.SJS.) 
— A. Dineu (România).

In cel de-al doilea joc, se
lecționata R.P. Chineze a dispus 
de Polonia B cu 3—1 (—11, 6, 
8, 12). Remarcați : Ling Yu 
Ting, VFu Quo Qiang, Wang Tie 
San (R.P. Chineză), respectiv 
Mardyniuk, Maleeky, Olsewski, 
Arbitraj bun : A. Siller (Unga
ria) și I. Covaci (România).

ORADEA, 26 (prin telefon), 
în sfîrșit, în cursul zilei de azi 
(n,r. ieri) a sosit în localitate 
și echipa secundă a Cubei, ast
fel incit programul seriei I a 
turneului internațional mascu
lin de volei al României a in
trat in normal (cubanezii ur- 
mînd să susțină, probabil vi
neri dimineață, și partida aml- 
nată).

Programul a fost deschis de 
partida România 
sextetul : Oros, 
Enescu, Stoian, 
mai fost folosiți 
Hinda), echipa noastră, își im
pune o netă superioritate. Tînă- 
ra formație a Cubei (medie de 
vîrstă 18 ani) a încercat — za-

darnic — să stăvilească acțiu
nile ofensive ale olimpicilor 
noștri, în mare vervă. Numai 
46 de minute au fost necesare 
echipei României pentru a cis- 
tiga cu 3-rO (2. 4, 5). Fără 
probleme arbitrajul cuplului 
Sun Jianhui (R.P. Chineză) — 
Carlo Fachettinl (Italia).

In cel de al doilea meci al 
zilei, echipa R.S.S. Ucrainene 
a dispus cu 3—1 (8, —8, 12, 8) 
de formația Ungariei, învingă
torii alcătuind un sextet mai 
omogen, superior tehnico-tactic, 
bine organizat în apărare (unde 
au excelat Abramov, Ukainskl 
șl Negodega) și eficient in a- 
tac (mai ales prin Gura, Priiepa 
șt Kartuzov). Bun arbitrajul : 
Z. Syghud (Polonia), B. CSlln- 
ghlrov (Bulgaria).

Ilie GIHȘA — coresp.

lea rezultat mondial din toate 
timpurile), o întrece din nou pe 
G6hz la 200 m, cu prilejul me
dului RD. Germană — UJLS.S,- 
(22.43 — 22,57), dar pierde te 
100 m 0.1,19 — 111,16). Intr-o 
cursă ta care îșl stabilește, to
tuși, recorduă personal. Anul trei 
cut a Încercat șl o „experiență-* 
la 400 m — 52,3, dar Impresia ge
nerală era repetăm, că este • 
veritabilă specialistă a „furlon- 
guluă*.„ Ptaă la acest 10,87 cane 
repune totul ta discuție I Oricum 
recordul sutei arată o substaa»- 
țlală creștere cte potențial șl este 
de prevăzut că în scurtă vreme 
Kondratieva va coborî sub 21 de 
secunde ta 200 m.

Vladimir MORARU /

LOTH
COPRINDE

OLANDEZ TA
83 DE SPORTin

— .Cuba B. In 
Macavei, Pop, 
Gârleanu (au 

Manole și

★
In prima zi a turneului In

ternațional pentru juniori de la 
Zalaegerszeg (Ungaria), selec
ționata României a învins cu 
scorul de 3—1 echipa R.F. Ger
mania. Intr-un alt joc, repre
zentativa Ungariei a întrecut cu 
3—1 formația Cehoslovaciei.

(Agerpres). Co- 
decta

haga m . _ _ 
mftetul olimpie olandez a ____
ca la apropiatele Jocuri Olimpica 
de varii de Ia Moscova, să par
ticipe cu un lot de 85 de per
soane. Sportivii din „Tara Lale
lelor- vor a prezențl In con
cursurile de atletism, tir cu ar
cul, judo, calac-danoe, canotaj,' 
tir, palo pe apă, ciclism, yach
ting șl nâtațfe.

• GRAZYNA RABSZTYN, DUPĂ NOUL 
SAU RECORD MONDIAL LA 100 M.G. ; 
„Eu sînt o atletă „naturală*, nu „progra
mată* pentru o perioadă sau alta. De 
aceea m-a surprins acest record, acum, 
căci nu mă gindeam că voi reuși o aseme
nea performanță înaintea J.O. din iulie*. 
Atleta poloneză, cea mal autorizată candi
dată la medalia olimpică de aur, are un 
avans de o lună... • CHIAR DACA A IN
TRAT IN PANICA, In ultimele 10 minute 
ale meciului cu Olanda — cînd Kep, Wlliy 
van den Kerkof ,și ai lor au fost la un pas 
de cgialare, de la 0—3 — sau după restabi
lirea egalității în finala cu Belgia, prin 
transformarea pcnaltyulul de către Van der 
Eycken — echipa întinerită a R.F.G. a 
trecut cu bine examenul recentelor ,,eu- 
ropene*. dintre noii venlțl care au obținut 
cununa de lauri disttngindu-se Schuster, 
Briegel, Hrubesch, Forster. • VETERANUL 
„DIAVOLILOR ROȘII* Wilfried Van Moer, 
înaintea meciului cu Spania, decisiv pentru 
calificarea din grupe : „Sînt convins că 
vom juca una din finalele acestui campionat 
european, poate chiar în cea mare, de Ia 
22 iunie, de la Roma* Ce înseamnă să ai 
35 de ani. multă experiență internațională 
și, mai ales, deplină încredere In capaci
tatea coechipierilor. Și atunci îți dă mtaa

să faci și pronosticuri îndrăznețe. • DE- 
CATLONISTUL GUIDO KRATSCHMER 
(R.F.G.) — 27 ani, 1,S4 m, 90 kg, student 
în biologie — l-a lăsat recordul mondial en
glezului Thompson mai puțin de o lună, 
reușind de curind, în orășelul Filderstadt, 
să îmbunătățească cea mal bună perfor
manță cu 27 de puncte, nouj său record 
mondial fiind acum de 8 949 p. S-a spus

că cele 4 puncte cu care „copilul minune* 
al decatlonului, Daley Thompson, l-a do- 
borit fostul record mondial al campionului 
olimpic de La Montreal, americanul Bruce 
Jenner (8918 p) nu sînt semnificative. Dar 
cele 27 de acum, ale vicecampionului olim
pic ? S3 vedem ce răspuns va da Thomp
son la J.O. • DOCTORUL ONDRUS. di
plomat în științe economice șl comerciale, 
s-a dovedit a fi, la 30 de ani, nu numai

un excelent căpitan de echipă (sarcină 
îndeplinită de 37 de ori din cele 54 de 
meciuri susținute cu echipa națională), el 
șl un fotbalist In plină vigoare șl lucidi
tate, care a contribuit din plin la obți
nerea medaliilor de bronz de către Ceho
slovacia, după ce cu 4 ani în urmă o ob
ținuse pe cea de aur. • FOARTE MULTE 
RECORDURI ATLETICE au fost doborlte 
pe celebra pistă Letzigrund, din Zurich, 
lată însă că acum se lucrează la o pistă 
nouă, mai ales pentru sprinteri. Cea nouă 
va fi însă șl mai bună I Răspunsul, după 
14 august, cînd noua pistă va fi inaugurată 
• MARACANA — 30. Celebrul stadion 
brazilian din Rio de Janeiro a împlinit trei 
decenii. Construit cu ocazia C.M. 1950 
(clnd echipa de fotbal a Braziliei a cunos
cut amarul eșec din finală, cu UruguayuL
1— 2, în fața propriilor suporteri) șl la recen
ta aniversare, echipa Braziliei fiind în
vinsă de reprezentativa U.R.S.S., tot cu
2— 1, în fața â peste 6C 000 de suporteri. 
Recordul de spectatori, înregistrat In 1969, 
la meciul Brazilia — Paraguay : 183 341, în 
cei 30 de ani estimlndu-se a fi asistat la 
meciurile de pe Maracana mai mult de 80 
de milioane de spectatori.
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