
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

| ANUL XXXVI - Nr. 9513 | 4 PAGINI - 30 BANI | Luni 30 iunie 1980

Miine sosește în țara noastră

ȘTAFETA

FLĂCĂRII OLIMPICE!
Miine, la ora 10, sportivii români vor prelua, la Giurgiu, 

flacăra aprinsă in legendarul Olimp, iar la ora 18,40 vor 
sosi in Capitală, pe stadionul Dinamo.
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OMAGIU SLUJITORILOR ȘCOLII
/unie. Moment de virf pentru cei mai multi dintre 

elevii țării. Unii au încheiat anul de invățămînt. Ab
solvenții claselor a Xll-a și-au susținut examenul ma

turității lor — bacalaureatul, în timp ce colegii mai mici 
încearcă fiorii examenelor de treaptă. Așadar, iunie este 
lună de bilanț, cind se trec in revistă izbinzile pe frontul 
îmbogățirii cu noi cunoștințe. Dar in iunie mai este o zi pe 
care toți, deopotrivă, indiferent de virstă, o sărbătoresc cu 
aceeași stimă : ZIUA ÎNVĂȚĂTORULUI. Azi, țara întreagă 
ii omagiază pe toți dascălii școlii și fiecare dintre noi Ijt 
amintește de învățătorul său, figură dragă, pe care o păs
trăm in inimile noastre. Învățătorii, profesorii, toate cadrele 
didactice din școala noastră se bucură azi de cele mai bune 
condiții pentru a sluji profesia lor nobilă. Ei simt zi de zi 
grija partidului, a conducătorului nostru, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, sint stimați și apreciați la adevă
rata lor valoare, pentru rolul lor foarte important de a 
călăuzi in viață pașii copiilor noștri, copiii țării, de a-i for
ma ca viitori constructori de nădejde ai noii societăți.

Sărbătorim „Ziua învățătorului" in anul in care, din ini
țiativa secretarului general al partidului, a avut loc pri
mul Congres al educației și invățămintului, prilej cu care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a transmis cadrelor didac
tice un călduros și emoționant salut : „De la tribuna Con
gresului — spunea secretarul general al partidului, pre
ședintele țării — adresez cele mai calde felicitări profeso
rilor, învățătorilor, pedagogilor, cercetătorilor, inginerilor și 
maiștrilor, tuturor celor care, prin munca lor devotată, asi
gură pregătirea tinerei generații, educarea în spirit comu
nist, revoluționar a tineretului — viitorul națiunii noastre 
socialiste". Sint cuvinte mișcătoare, care au umplut de 
mîndrie inimile a zeci de mii de slujitori ai școlii, cuvinte 
care constituie, totodată, un îndemn pentru o muncă și mai 
angajantă pe linia eforturilor care se fac pentru perfec
ționarea continuă a invățămintului de toate gradele din 
țara noastră.

Din marea familie a dascălilor țării fac parte și profe
sorii de educație fizică, cei care, în orele de curs sau de 
activități sportive, se ocupă de fortificarea fizică a copiilor, 
de îndrumarea lor în sport. „Sâ creștem un tineret sănă
tos,. viguros, multilateral pregătit" este imperativul zilelor 
noastre, la înfăptuirea căruia, cu entuziasmul și priceperea 
lor, profesorii de educație fizică își aduc tot mai mult con
tribuția. Profesorul de sport este astăzi tot mai stimat fi 
mai apreciat în școală, pentru că modelează caractere, U 
face pe copii mai dirzi, mai întreprinzători.

In școli, in cluburile sportive școlare, in cluburile uni
versitare mii de profesori de educație fizică îndrumă pașii 
copiilor, ai tineretului spre sportul de performanți, for- 
mînd, cu migală și pricepere, cu o înaltă competență pro
fesională, mari campioni de talia Nadiei Comăneci, Emiliei 
Eberle, a lui Dan Grecu, Radu Voina, Constantin Alexan
dru, Ion Draica și mulți alții care au făcut primii pași in 
sport și s-au afirmat in anii de școală. La marile succese 
dobîndite de sportul românesc, printre artizani s-au numă
rat întotdeauna profesorii de educație fizică, cei care, îm
preună cu toți dascălii școlii, sint sărbătoriți de ziua lor.

CU 56

In etapa a ll-a a „Cupei României" la atletism

EVA ZORGO-RADULY-68,68 m,
cm PESTE RECORDUL DE ACUM 0 SĂPTĂMÎNĂ!

Eva Zorgo-Raduly la arun
carea record de 68,68 m

PITEȘTI, 29 (prin telefon). 
Atleții fruntași, componenți ai 
celor 9 formații participante la 
întrecerile campionatului pe e- 
chipe dotat cu „Cupa Româ
niei", s-au reunit pe stadionul 
„1 Mai" din Trivalea Piteștiu- 
lui, în cadrul etapei a Il-a a 
competiției. Era un concurs pe 
care Dam așteptat cu mult in
teres, înainte de toate pentru 
simplul fapt că el precede În
trecerile olimpice din capitala 
Uniunii Sovietice și că, deci, 
pentru selecționabilii noștri el 
oferea un foarte bun prilej de 
verificare publică. Ei bine, des
fășurarea întrecerilor a răspuns 
— dar numai într-o oarecare 
măsură — acestor așteptări. 
Unde a făcut-o, a făcut-o însă

pe deplin, așa cum a fost, de 
pildă, cazul probei feminine de 
aruncarea suliței

Pentru a treia oară, consecu- ' 
tiv, marea noastră atletă care 
este clujeanca Eva Zorg3-Ra- 
duly a reușit să încheie con
cursul cu un nou record națio
nal, mai aproape, tot mai a- 
proape de limita de vis a celor 
70 de metri. Ieri, la Pitești, In 
cea de a doua încercare, Eva a 
aruncat 68,68 m, întrecînd cu 
56 de centimetri recentul său 
record de la Graz, care a 
trăit doar o săptămînă și care, 
la rîndu-i, fusese mai bun cu 
90 de centimetri decit celălalt 
record stabilit la Stuttgart, In 
ziua de 5 iunie. Rezultatul Evei 
Zârgo-Raduly continuă, deci, 
curba ascendentă pe care s-a 
înscris evoluția ei în ultimele 
săptămîni și care devine tot 
mai pregnantă, iată, cu cît ne 
apropiem de marele eveniment 
care este Olimpiada a XXII-a, 
de la Moscova, acolo unde spe
răm ca recordmana noastră să 
aibă de spus un cuvînt greu ! ... 
La aceeași probă, de asemenea, 
și rezultatele altor aruncătoare 
au atins un plafon bun, care 
promite.

VINT PUTERNIC

fășurarea întrecerilor. Pe unii 
dintre atleți — cazul sprinteri
lor — i-a ajutat, evident, să 
înregistreze cîteva performanțe 
deosebite, dar care rămîn fără

Fița Lovin cîștigă — cu peste 
100 m — cursa de 1500 m

valoare pentru bilanțul compe- 
tițional al acestui an ; pe alții, 
însă, i-a deranjat, iar pe sări-

Sîmbătă, în prima zi a între
cerilor, atleții au avut de-a 
face cu _ vîntul, care a influ
ențat, fără doar și poate, des-

Text și foto :
Romeo VILARA

(Continuare tn nao 2-J>

Turneul internațional de volei masculin

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI — g£ț 
ÎNVINGĂTOARE MERITUOASĂ

ȘTRANDURILE - 
ÎN PLINĂ 

ACTUALITATE
r în aceste 
tabilă, atit 
ștrandurile 
simplu cu 
toate virstele și îndeosebi ti
nerii se bucură în orele libere 
de binefacerile soarelui, aeru
lui, apei și mișcării.

Iată o imagine surprinsă ieri 
de fotoreporterul nostru Jon 
Mihăică la Complexul studen
țesc de la Lacul Tei.

zile de vară veri- 
de Jmult așteptate, 
sint luate pur ji 
asalt. Cetățeni de

Constantin ALEXE

LOCURILE I—IV : Simbâtă : 
România — Bulgaria 3—0 (7, 10, 
15), Iugoslavia — R.S.S. Ucrai
neană 3-1 (10, 9. -13, 4) ; du
minică : România — Iugoslavia 
3-0 (9, 19, 9), Bulgaria — R.S.S.

6
5
4
3

Ucroineanâ 3-0 (13, 10, 12).
CLASAMENT FINAL

1. ROMÂNIA 3 3 0 9:0
2. Iugoslavia 3 2 16:4
3. Bulgaria 3 1 2 3:6
4. R.S.S. Ucraineanâ 3 0 3 1:9

LOCURILE V—VIU : Simbâtă :
Selecționata R.P. Chineze — 
Cuba B 3-0 (10, 6, 11), Polonia 
B - Ungaria 3-0 (8, 13, 14) ; 
duminica : Polonia B — Cuba B 
3-2 (4, 7, -12, -9, 4), Selecțio
nata R.P. Chineze — Ungaria 
(—9 4, -13, 1, 4).

CLASAMEN. FINAL
5. SEL. R.P. CHINEZE 3 3 0
6. Polonia B 3 2 1
7. Ungaria 3 12
8. Cuba B 3 0 3

3—2

3 6
5 5
8 4

telefon).

Sub egida „Dacladei“ MARȘUL FACTORILOR POȘTALI
0 COMPETIȚIE ÎNTRE PROFESIUNE Șl SPORT

9
7
5
4:93

DEVA, 29 (prin telefon). 
Marșul factorilor poștali nu a 
fost o idee născută în. vreun 
birou, e o competiție „cerută 
de realitate, de viață", cum 
simplu se exprima Alexandru 
Bălteanu, președintele A. S. 
Poșta București, inițiatoarea 
întrecerii despre care astăzi se 
poate afirma că se află prin
tre cele mai disputate între
ceri aflate sub genericul „Da- 
ciadei". Lucru firesc, de vreme 
ce mesagerii în uniformă al
bastră sint, prin natura pro
fesiei lor, practicanți obișnuiți 
ai mișcării, iar cel mai bine le 
stă acestor sportivi de fiecare 
zi mărșăluind. Așa cum au fă
cut-o și în ultima duminică 
din iunie, toate drumurile lor 
avînd o singură adresă : mu
nicipiul Deva, asupra căruia 
veghează de veacuri Cetatea.

Trecuse puțin de ora 9 cind 
au plecat in cursă factorițele. 
O fată cu părul blond s-a in-

stalat grăbită în frunte și aco
lo avea să rămînă pînă în fi
nal O cheamă Maria Radu, 
are 26 de ani și un băiat de 
6, n-a mai făcut sport, dar 
la ea acasă — pe meleaguri 
tulcene — urcă și coboară cu 
tolba plină dealurile Somovei, 
zilnic, cîte 12 kilometri...

Elena Plumb a venit doar 
pe poziția a 4-a, dar va ră- 
mîne cu satisfacția de a fi fost 
unanim apreciată drept „cea 
mai tehnică", mezinei din Pra
hova — 20 de ani — putîn- 
du-i-se alătura, din accft 
punct de vedere, „veterana" 
Aurica Buzatu.

Dacă Tulcea a repetat is
prava de anul trecut prezen- 
tind însă de astă dată o altă 
concurentă, Capitala și-a recîș- 
tigat, după doi ani, locul de 
frunte în proba masculină. Ion 
Erciu își face tot mai sigur 
un nume, el a ocupat locul 3 
la un concurs peste hotare și

iată-l, la Deva, „cuminte* în 
cursă pe o jumătate din tra
seu, pentru a se desprinde

Geo RAEȚCH1

(Continuare tn pag. 2—3)

ORADEA, 29 (prin
După cinci zile de dispute, cea 
de a XlX-a ediție a Turneului 
internațional masculin de volei 
al României a luat sfîrșit du
minică seara cu victoria indis
cutabilă, și dealtfel așteptată, 
a reprezentativei olimpice a 
tării noastre, care a cîștigat net 
toate partidele.

în cele două zile ale turneu
lui final pentru locurile 1—4, 
în această splendidă arenă care 
este Sala sporturilor din Ora
dea, echipa României și-a dis
putat locul I și „Trofeul Felix" 
(atribuit Învingătoarei de către 
gazde) In compania altor două 
echipe calificate pentru Olim
piada ’80 : Bulgaria și Iugo
slavia. Sîmbătă, sextetul nostru 
a trebuit să facă față din start 
unor adversari viguros i și de-

ciși să dea o replică serioasă. 
Voleibaliștii bulgari au servit 
periculos și au combinat inspi
rat, derutant, atacînd adesea în, 
căderea blocajului nostru, ceea 
ce le-a adus în prima jumătate 
a setului I ușoare avantaje pe 
tabela de scor : 4—2, 5—4. 6—5, 
timp în care Oros, Dumănoiu, 
Pop, Enescu, Stoian și Gârlea- 
nu au căutat în replică și au 
găsit cheia unei opoziții adec
vate tacticii adversarului : s-au 
concentrat mai bine la preluare 
(din serviciu sau atac) și au 
trecut la blocaj „în scară", lan- 
sîndu-se sigur spre victorie. în 
setul următor, în care au mai 
fost folosiți Chifu și Sterea, 
antrenorul bulgar Todor Pi- 
perkov și-a modificat în scop

(Continuare in pag a 4-a)

în întîlnirile amicale de handbal feminin
A

TÎRGOVIȘTE, 29 (prin tele- 
și duminică, 
din 

două întîlniri 
feminine de

fon). Sîmbătă 
Sala sporturilor 
tate a găzduit 
amicale 
bal. adversara reprezentativei 
țării noastre fiind puternica 
echipă a R. D. Germane, cam
pioană mondială, una dintre 
favoritele J.O. de la Mos
cova.

locali-

hand-

în prima confruntare — dis
putată sîmbătă — jucătoarele 
românce au arătat că sint ca
pabile să evolueze la nivelul 
celor mai bune echipe din lu
me. La capătul unui meci cu 
un ritm care în multe momente 
le-a 
sare, 
fost 
cheindu-ae

dezorientat pe 
campioana mondială 
Învinsă, întîlnirea 

cu rezultatul

adver-
a 

în
de

10—9 (4—4) pentru echipa
României. Au evoluat, în 
acest meci (in paranteză sint 
trecute golurile înscrise) : Vio
rica Ionică, Rodica Marian (2), 
Rodica Grigoraș (3) Larisa 
Cazacu (2), Niculina Sasu (2),

fon GAVRILESCU

iConunuare In dqq. 1-3)



UN FRUMOS SUCCES AL TINERILOR ÎNOTĂTORI ROMÂNI
Teodora Haupîridit eu 4:35,31 și Anca Pătrășeoiu cu 4:35,66 la 400 m liber -

Tinerele speranțe ale înotu
lui din Bulgaria, Grecia, Tur
cia și România au concurat 
sîmbătă și duminică, la bazi
nul „23 August'* < din Capitală, 
într-o frumoasă competiție — 
pe trei grupe de vîrstă — 
cai-, începînd de anul viitor, 
sperăm să devină un veritabil 
campionat balcanic.

Ca și la ediția precedentă, 
de la Atena, sportivii românj 
au dominat întrecerile Ia două 
grupe de vîrstă <12 și 13 ani) 
și s-au situat pe locul I în 
clasamentul general la o dife
rență apreciabilă de celelalte 
selecționate. Robert Pinter, 
Noemi Lung. Monica Groza, 
Traian Brad, Dinu Efrem, Ti- 
mea Toth <12 ani), Anca Pă- 
trășcoiu, Martin Liptak, Teo
dora Hauptricht, Cristian Pon
ta, Aniela Moisescu (13 ani), 
Ema Vasile, Mihaela Ciurea, 
Gabriela Satnoianu (14 ani) 
sînt numai cîțiva dintre ti
nerii noștri reprezentanți care 
au contribuit efectiv la acest 
succes. Dintre performanțele 
înregistrate merită a fi evi
dențiate cele ale băimărencelor 
T. Hauptricht 4:35,31 și A. Pă- 
trășcoiu 4:35,66 la 400 m liber, 
ambele sub vechiul record 
lational (4:39,97) deținut de 
Irinel Pănulencu, ca și cursa 
de 200 m bras încheiată de 
constănțeanca Mihaela Ciurea 
în 2:48,80.

REZULTATE TEHNICE. Copii 
12 ani — 200 m spate (b) : A. Ko
kov (B) 2:32,23 ; C. Clornea (R) 
2:32,84 ; 200 m spate (f) : N. Lung 
(R) 2:33,80 ; 200 m mixt (to) : T.
Brad (R) 2:39,80 ; 200 m mixt (f): 
N. Lung (R) 2:40,99 ; 200 m flu
ture (b) : R. Pinter (R) 2:30,91 ■; 
200 m fluture (t) : T. Toth (R) 
2:36,10; C. Domocoș (R) 2:36,51; 
MO m liber (f) : M. Groza (R) 
65,60 ; 100 m liber (b) : R. Pinter 
(R) 64.64 ; 200 m bras (f) : Z. BO- 
dor (R) 3:04,99 ; 200 m bras (b) :
D. Efrim (R) 3:00,57 ; 100 m flu
ture (f) : T. Toth (R) 1:11,82 ;
100 m fluture (b) : R. Pinter (R) 
1:11,11 ; 4X100 m mixt (f) : Ro
mânia 5:04,51 ; 4X100 m mixt (b): 
România 4:57,55 (rec.) : 490 m li
ber (b) : R. Pinter (R) 4:42,56 ; 
400 m liber (f) : M. Groza (R) 
4:43,26 ; 100 m bras (b) : D.
Efrem (R) 1:23,09 ; 100 m tmas
(f) : N. Margaritova (B) 1:26,73 ; 
Z. Bodor (B) 1:27,97 ; loo m spa
te (b) : G. MiluUev (B) 1:11,70 ; 
Cr. Stavriu (R) 1:12,81 ; 100 m
spate (f) : N. Lung (R) 1:14,10 ; 
4X100 m liber (b) : România
4:26,46 ; 4X160 m liber (f) : Ro-

pcrlormcrclc concursului
mânia 4:32,15. Clasament : 1. RO
MANIA 334 p ; 2. Bulgaria 255 p; 
3. Grecia 157 p ; 4. Turcia 90 p.

Copii 13 ani — 200 m spate (b) : 
S. yarimoglu (T) 2:33,85 ; H. Bo- 
tezatu (R) 2:34,86 ; 200 m spate
(f) : A. Pătrășcoiu (R) 2:29,49 ;
200 m mixt (b) : M. Liptak (R) 
2:35,30 ; 200 m mixt (f) : A. Pă
trășcoiu (R) 2:35,71 ; 200 m flu
ture (b) : Cr Ponta (R) 2:27,82 ; 
200 m fluture (f) : A. Moisescu 
(R) 2:36,81 ; 100 m liber (f) : A. 
Pătrășcoiu (R) 63,93 ; 100 m li
ber (b) : K. Krastnov (B) 62,14 ; 
G. Lupu (R) 62,66 ; 200 m bras 
(I) : E. Katsiboki (G) 2:52,98 
(rec.) ; El. Catană (R) 2:55,66 ;
200 m bnas (b) : M. Liptak (R) 
2:48,66 ; 100 m fluture (f) : M.
Alexiou (G) 68,99 (rec.) ; A. Pă
trășcoiu (R) 72,41 ; 100 m flutu
re (b) : Cr. Ponta CR) 63,29 ; 
4X100 m mixt (f) : România 
4:51,79 (rec.) ; 4X100 m mixt (b) : 
România 4:45,95 (rec.) ; 400 m 
liber (b) : K. Krastnov (B) 
4:39,37 ; 400 m liber (,f) : T. Haup
tricht (R) 4:35,31 (rec.) ; A. Pă
trășcoiu (R) 4:35,66 ; 100 m bras 
(b) : M. Liptak (R) 1:18.45 ; 100
m bras (f) : E. KatsiboKi (G) 
1:21,31 ; 100 m spate (b) : S. Ya
rimoglu (T) 1:10,20 ; 100 m spa
te (fl : T. Petrova (B) 1:11,33 ;
A. Pătrășcoiu (R) 1:11,93 ; 4X100 
m liber (b) : Bulgaria 4:14,89 ; 
4X100 m liber (f) : România 
4:25,14 (rec.). Clasament : i. RO
MANIA 311 p ; 2. Bulgaria 222
p ; 3. Grecia 214 p ; 4. Turcia

Copii 14 ani — 200 m spate (b): 
A. Demirov (B) 2:22,02 ; 200 m
spete (f) : B. Gospodinova (B) 
2:31,63 (rec.) ; 200 m mixt (b) : 
I. Nikolov (B) 2:28,12 ; 200 m
mixt (f) : E. Vasile (R) 2:35,63 ;
200 m fluture (b) : K. Mallamas 
(G) 2:30,90 ; 200 m fluture (f) : 
S. Roussaki (G) 2:35,40 ; 100 m 
liber (f) : E. VasUe (R) 63,64 ;
100 m liber fb) : S. Kourtesis (G) 
59,9 ; 200 m bras (b) : S. Papa- 
datos (G) 2:45,41 ; 200 m bras (f) : 
M. Ciurea (R) 2:48,86 ; 100 m
fluture (f) : B. Gospodinova (B) 
1:13,57 ; G. Satnoianu (R) 1:13,90; 
100 m fluture (b) : K. Mallamas 
(G) 68,08 ; 4X100 m mixt (f) :
Bulgaria 4:49,64 ; 4X100 m mixt
(b) : Bulgaria 4:34,70 ; 400 m li
bs* (b) : V. Koceanov (B) 4:38,93; 
400 m liber (f) : G. Satnoianu 
(R) 4:44,10 ; 100 m bras (b) : I. 
Nikolov (B) 1:15,40 ; 100 m bras
(f) : M. Ciurea (R) 1:18,72 ; 100
m spate (b) : K. Mallamas (G) 
65.70 ; 100 m spate (f) : B. Gos
podinova (B) 1:10,13 (rec.) ;
4X100 m liber (b) : Bulgaria 
4:06,33 ; 4X100 m liber (f) : Ro
mânia 4:21,30. Clasament : 1.
BULGARIA 293 p ; 2. România
246 p ; 3. Grecia 242 p ; 4. Tur
cia 61 p.

Clasament general al competi
ției : 1. ROMÂNIA 891 p ; 2. Bul
garia 770 p ; 3. Grecia 613 p ;
4. Tutuia 248 p.

97 p. Adrian VASILIU

JUNIORII DE LA C.F.R. SIBIU, PENTRU A TREIA OARĂ 
(CONSECUTIV) CAMPIONI LA OINĂ

Desfășurată sub egida „Dacia- 
deiM, pe stadionul oa-așului Titu, 
finala pe țară a campionatului 
republican de oină rezervat e- 
chipelor de juniori s-a caracteri
zat în ultimele două reuniuni 
prin accentuarea luptei pentru 
un loc pe podium, Venus Negri- 
lești (jud. Bistrița-Năsăud) și Ti
neretul Cringu (jud. Teleorman) 
alăturindu-se principalelor candi
date la individiatul titlu Ener
gia Rîmnicel (jud. Buzău) și 
C.F.R. Sibiu. Confruntările dintre 
aceste formații, cu individualități 
care se anunță ca virtuoși mînui- 
tori ai bastonului și minusculei 
mingi, au dat naștere la jocuri 
în care au abundat combinațiile 
de pase rapide șl derutante, spec
taculoasele „prinderi la mijloc" 
și „bătăile" peste linia de trei- 
sfertuii și chiar peste cea de 
fund â terenului, disputele tine
rilor odniști plăcind si prin acu
ratețea acțiunilor întreprinse.

Cu un plus de superioritate 
tehnică și tactică, C.F.R. Sibiu și 
Energia Rîmnicel s-au detașat de 
principalele lor adversare, intil- 
nirea dintre ele, decisivă pentru 
primul loc, fiind mult gustată de 
public. După un început promi
țător, cînd luaseră cdnducerea cu 
4—0, oiniștii de la Energia au ac
ționat apoi nervos din cauza fap
tului că arbitrul de centru C. 
Bărbulescu (Timișoara) nu le-a 
acordat două puncte perfect va
labile (semnalizate dealtfel de tu- 
șierul I. Peia din București), în 
timp ce feroviarii, combinînd cu 
calm și siguranță la „prinderea 
mingii", au refăcut handicapul și

s-au distanțat în fjnal la 8—4, 
cucerind astfel pentru a treia 
oairă consecutiv titlul de cam
pioni. Instructorul feroviarilor, 
Simion Nistor, a folosit următoa
rea formație de bază : Stelian
Istrate, Eugen Roman, Iordan 
Crăciun, Adrian Grigore, Ion 
Crăciun, Ion Andrei, Gheorghe 
Radu, Vasile Costei, Florin Croi- 
toru, Viorel Moisin și Vasi Cîr- 
pătorea. Rezerve — Ion Litivoi, 
Ion Costei și Nicolae Purice.

Spectaculoase, echilibrate și pli
ne de neprevăzut au fost întrece
rile ultimei reuniuni, încheiate 
cu multe victorii la limită sau 
cu rezultate de egalitate, ceea ce 
a dovedit că toate echipele s-au 
prezentat temeinic pregătite, farpt 
pentru care tehnicienii Ion Ena
che (Energia Rîmnicel). Gheor
ghe Florea și Vasile Rusu (Venus 
Negrilești), Andrei Ursu (Tinere
tul Cringu), Gheorghe Pană (Vo
ința Tîrgoviște), Die Micu (Drum 
nou Boureni), Ion Măgirescu 
(C.P.L. Bacău), Fănel Alexe (Ci
nescoape București) și Cornel 
Hărăbor (Șiretul Suroiaia) merită 
cuvinte de laudă.

CLASAMENTUL FINAL î 1. 
C.F.R. Sibiu 27 p (campioană re
publicană), 2. Energia Rîmnicel 
24 p, 3. Venus Negrilești 22 p, 
4. Tineretul Cringu 22 p (punc- 
tarvenaj mai slab), 5. Voința Tîr
goviște 17 p, 6. Druanl nou 
Boureni (jud. Dolj) 16 p, 7. 
C.P.L. Bacău 15 p, 8. A.S. Ci
nescoape București 15 p, 9. Șire
tul Suroaia (Jud. Vrancea) 13 p.

Troian IOANIȚESCU

ETAPA A ll-a A „CUPEI ROMÂNIEI " LA
(Urmare din țjaQ T)

ATLETISM

TIIRNEI 
INTERNAȚI 

FEMININ Dl
DE LA TIMIJ

După disputară 
runde, tînăra șahis! 
Gordana Markovisi 
în turneul internai 
nin de șah de la 
Ea a in.vi.ns-o în ri 
pe Eugenia Gbindj 
runda a V-a a 
Rita Kas. 
reușit în runda a 
așteptată victorie, 
în fața Margaret 
care o situează pe 
cundă a clasamen 
patrioata sa, Mari; 
întrecut-o pe câmpii 
Gisela Fischidik, u 
voritele concursulu 
Gertrude Baumstar 
briela Olteanu și J 
hajlici — Margart 
rescu, din runda a 
întrerupt. S-au înt 
tru a doua oară 
Rita Kas — Amâl 
și Margareta Teod 
Maria Gros. (din 
IlI-a). Au rămas 
întilnirile Margaret 
cu — Margareta M 
sela Fischidik 
hajlici și Gabri^^| 
Maria Gros 
V-a).

i
Aceasta

Margaret

torii cu prăjina, de exemplu, 
pur și simplu i-a stopat în în
cercările lor la ștachetă... Dar 
a explica rezultatele bune și 
rele, așa cum au fost ele, doar 
prin vîntul puternic ar fi o 
greșeală I Iată că, chiar așa, 
Horia Toboc a alergat 400 m 
în 46,1, iar Fița Lovin, în cursa 
de 1500 m, a realizat 4:05,6, ju
niorul Sorin Matei a trecut 2,20 
m la înălțime, Florența Țacu a 
aruncat discul la 64,58 m, cele 
două Ionescu (Gabriela și Văii) 
au sărit 6,45 m la lungime, Tu- 
dorel Pîrvu, în evidentă creș
tere de formă, a aruncat sulița 
la 82,82 m, Bedros Bedrosian a 
sărit 16,52 m Ia triplu, Nicolae 
Bindar a obținut 73,02 m la 
ciocan, iar ștafeta feminină a 
Stelei a marcat un nou record

• IN ORGANIZAREA C3u- 
buluâ sportiv școlar nr. 1 din 
Galați a avut loc o competi
ție de minihandbal, Ia care au 
participat echipe din Bucu
rești, Iași, Constanța, Bnașov, 
Brăila, Călărași și Galați. Au 
câștigat C.S.Ș.. 1 București — 
la fete și C.S.Ș. Unirea Iași
— la băieți. • IN PARCUL 
rozelor din Timișoara s-a 
desfășurat, recent, o inimoasă 
demonstrație hipică, organi
zată de A.S. Agronomia. In 
fața celor peste 1500 de spec
tatori au evoluat la dresaj, 
obstacole și galop 30 de călă
reți, evidențiindu-se Șt. Knai- 
csik Ocu calul Velur), Murgu 
Oostea (Ringo) șl Maria Bako 
fPetrișor). • TITLUL DE 
CAMPIOANA a Județului B- 
tov la fotbal a revenit anul 
acesta echipei Petrolul Roata 
de Jos, care a dispus (Intr-un 
joc de baraj) de Viitorul Ber- 
cenl cu 4—1. • DUPĂ ȘASE 
SAPTAMINI de întreceri a 
luat sfîrșit la Tulcea, camplo- 
naitul de fotbal dotat cu „Cu
pa navallstului", la care au 
evoluat 14 echipe. In finală 
s-au Intnnit echipele ateliere
lor „Montaj** șl „Electno-ra- 
dio**, de la întreprinderea de 
construcții navale șl utilaj 
tehnologic, sborul fiind favo
rabil, cu 2—1, primei formații. 
• MIERCUREA CIUC a găz
duit un frumos turneu de șah, 
la care au concurat ia Jucă
tori, dintre oare trei maeștri 
șd Șahistul argentinian Ricardo 
Szmetan. A câștigat șahistul 
sud-american (9 p), urmat în 
clasament de S. Biro (M. 
Ciuc, 7 p). • „CUPA INDUS
TRIEI UȘOARE", competiție 
polisportivă de masă, a pro
gramat la Brașov etapa ju
dețeană, In care au terminat 
Învingătoare echipa Carpatex 
Brașov (la volei șl handbal 
fete), iar cele trei probe atle
tice au revenit sportivelor Ma- 
ricica Țigănuș (Tricotajul 
Brașov) — proba de alergare, 
Miarla Lăcătuș — aruncarea 
greutății și Doina Avramescu
— săritura în lungime (ambe
le de la Intrep. textilă „Re
publica** Brașov). • PE VA- *■ 
LEA RUNCULUI, din munții 
Poiana Ruseăi, a avut loc 
concursul de orientare sporti
vă dotat eu trofeul ..Floarea 
de colț", organizat de forul 
sportiv local din Hunedoara

șl la care au fost prezente 12 
echipe de la Combinatul side
rurgic. A cîștigat echipa 
Energetic I, urmată de Lami
nor benzi și Energetic n. 
• LA ETAPA DE ZONA a 
campionatului republican de 
fotbal al școlilor, generale des
fășurată In orașul Bistrița, au 
fost reprezentate Județele Bo
toșani, lași. Neamț, Suceava și 
Bistrița-Năsăud. ' Pe primele 
locuri s-au situat : f? Se. gen. 
Măleru (Bistrița-Năsăud) > P, 
2. Liceul „ Costache Negruzzi" 
lași 6 p, 3. Șc. gen. Vatra 
Dornel 4 p. • IN MUNICI
PIUL BRAH.A și ta cîteva lo
calități rurale din apropiere 
au avut loc reușite festivități 
sportive cu ocazia închiderii 
anului școlar. Astfel, la Șc. 
gen. 30 Brăila s-au organizat 
totreceri de Înot, mtaifotbal și 
volei, iar la școlile generale 
nr. 25, 23, Liceul „Panait Is- 
trate" din Brăila, la însură
țel, lanca șl Viziru elevii au 
prezentat reușite exerciții de 
gimnastică ritmică. • TRADI
ȚIONALA COMPETIȚIE de 
popice „Cupa Electromureș", 
organizată de asociația sporti
vă cu același nume din Tg. 
Mureș, a revenit echipei orga- 
nizatoare cu 1781 pd (s-a Ju
cat la proba de 100 lovituri 
„izolate"). La Individual, tro
feul a fost dștlgat de Șt. Or- 
dog, din formația divizionară 
Electromureș, cu 333 p d, ur
mat ta clasament de colegul 
său de echipă I. Fekete eu 
309 pd. • LA A.S. METALO- 
TEHNICA TG. MUREȘ a luat 
fttnță o secție de box, sub 
conducerea antrenorului Stoi
ca lacob. în prima lor evolu
ție publică, țugiliștii mureșeni 
l-au întrecut pe boxerii de la 
Industria sîrmei Ctmpia Turzli 
CU 14—10. • „CUPA DÎMBO
VIȚA" (trofeu trtansmlsibll la 
tenis), organizată la Tîrgoviș- 
te de către C.J.E.F.S. Dîmbo
vița și asociația sportivă Me
talul, a revenit formației Me
talul Tîrgoviște cu ®0 p, ur
mată de C.S.S. Tîrgoviște 30 
p șl C.S.S. Brașov 2a p.

RELATĂRI DE LA : T. Si- 
rlopol, C. Crețu, D. Moraru, 
P. Comșa, V. Pașcanu, C. 
Gruia. I. Vlad, I. Totna, Tr. 
Enache, I. Păuș, L. Maior și 
M. Avanu.

la 4X100 m. Alte rezultate în
să ... Dar iată-le pe cele din 
prima zi de concurs :

BARBATI 100 m : 1. Florin
Bălțat (Steaua) 10,1, 2. CI. Șușe- 
lescu (Diniamo) 10,2, 3. J.
Schmocnm (Rapid) 10,2, 4. C-tin
Ivasn (Cluj) 10,4 — vini din spate 
de 3,2 m/s ; 400 m : 1. Horia
Toboc (Constanța) 46,1. 2. A. Glă- 
van (St.) 48,2, 3. I. Korodi (St.) 
48,3 ; 1500 m : 1. Nicolae Damean 
(CAU) 3:51,1, 2. D. Grecescu
(CAU) 3:51,8, 3. FI. Sandru (St.) 
3:52,4 ; 110 mg : 1. Ion Oltean 
(C-ța) 13,6, 2. P. Palffy (Cluj)
18.8. 3. S. Flomoiu (Argeș) 13,8.

— vlr.t din spate 3,5 m/s ;
3 000 m obst. : 1. Nicolae
Voicu (Metalul) 8:30,0, 2.
D. Bertlnd (Ag.) 8:39.6, 3. P. Copu 
(C-ța) 8:50,3 ; 4X100 m : 1. Cluj
40.9, 2. Dinamo 41.0, 3. C.A.U. 
43,1 ; truplu : 1. Bedros Bedrosian 
(Din.) 16,52 m, 2. M. Mihail (St.)
15.70 m, 3. V. Dima (Din.) 15,69
m. 4. D. Simton (Rapid) 15.68 m; 
înălțime : 1. Sorin Matei (CAU) 
2,20 m, 2. D. Al'bu (Steaua) 2,15 
m, 3. Ad. Prcteasa (St.) 2,10 m, 
4. S. Stafiuc (Ag.) 2,10 m ; pră
jină : 1. Nichifor Ligor (St.)
4.70 m, 2. G. Neagoe (CAU) 4.40
m, 3. S. Berbeeairu (CAU) 4,20 
m. suliță : 1. Tudorel Pîrvu (St.) 
82,42 m, 2. C. Radiuly-Zorgd (Cluj) 
73,88 m, 3. D. Căpățină (CAU) 
68,58 m, 4. C. Chiriac (Din.) C8.43 
m : ciocan : 1. Nicolae Bîndar
(Din.) 73,02 m, 2. T. Stăm (Pin.) 
69,86 m, 3. P. Lengyel (CAU) 
68,96 m : FEMEI : loo m : 1. Oti-
Ma Șomănescu (Steaua) 11,3, 2.
Crftstina Mitu (DDoCj) 11.4, 3.
Veronica Anghel (Rapid) 11.5,
— vinit din spate 5 m/s;
400 m î 1. Niculina Lazar- 
ciuc (Dj.) 52,8, 2. Maria Samungi 
(C-ța) 53,6, 3. Doina Castan (Ra
pid) 54,4, 4. Iboia Komdi (St.) 
54,8 ; 1500 m ; 1. Cristina Cojo- 
caru (Dj.) 4:24,4, 2. Einda Mitrea 
(Ag.) 4:33,6, 3. Mioara Bleu (Ag.) 
4:35,2 — HC Fița Lovin 4:05,6 ; 
4X100 m : 1. Steaua (Ciolan, Ne- 
govan, Șomănescu, Korodi) 46,2
— record naițloffial pentru echipe 
de club, 2. Constanța 47,3, 3. Ra* 
pid 47,8 ; lungime; 1. Gabriela 
Ionescu (CAU) 6,45 m, 2. Vali 
Ionescu fRapid) 6,45 m, 3. Dorina 
Căfttneanu (Dj.) 6,19 m ; greutate:
L Mihaela Loghln (CAU) 19,31 m,

2. Muriana Ionescu (Dj.) 15,55 m,
3. Mioara Boroș (Din.) 15,53 m ; 
disc : 1. Florența Tăcu (C-ța) 
64,58 m, 2. Argentina Menis 50,38 
m, 3. Mariana Ionescu 56,82 m.

... VREME BUNĂ, 
FRUMOASĂ

Duminică dimineața, vîntul 
abia adia (la limita admisă de 
regulament), iar timpul a fost 
foarte bun — în sfîrșit ! —
pentru un concurs atletic. 
In afara noului record al Evei 
Zorgo-Kaduly merită a mai 
fi evidențiate și alte cîteva re
zultate, evident pe o altă treap
tă valorică : Corina Gîrbea a 
aruncat sulița la 59,28 m, iar 
Rodica Jianu la 56,62 m, Clau- 
diu Sușelescu a fost la o zeci
me de record la 200 m, Mihae
la Dumitrescu a coborît cu o 
zecime sub „granița" celor 13 
secunde la 100 m garduri.

Din foile de concurs ale zilei 
a doua spicuim cele mad bune 
rezultate : bArbati : zoo m : 1. 
Claudiu Șușelescu 20,6, 2. FL Băl- 
țait 21,1, 3. J. Sclwamm 21,1, <. 
Gh. Dulgheru (Met.) 21,4 ; 800 m:
1. Emil Grecescu (CAU) 1:50,9,

2. A. Glăvan 1:91,1, 3. D. Grecescu
1:51,6 ; 5000 m : 1. Alexandru
Chiran (St.) 14:24,1, 2. FI. Șandru 
14:24,1, 3. Gh. Sandu (Din.)
14:27,8 — HC. Niță Dumitoașcu 
14:21,5 ; 400 mg : 1. Dumitru Ia- 
cob (CAU) 52,3, 2. I. Korodi 52.8,

3. N. Plutea (Din.) 58,3 — HC.
Dorin Meiinte 51,7 ; 10 km marș: 
L Liodor Pescaru (Ag.) 41:11,0,
2. C. S-taicu (Rapid) 41:26,8, 3. Gh.
Jugănaru (Rapid) 41:48,0 ; 4X400
m : 1. C.A.U. 3:17,4, 2. Cluj 3:22,6,
3. Dolj 3:23,2 ; lungime : L Virgil
Costache (Din.) 7,49 m, 2. Gh. 
Lina (St.) 7,48 m, 3. St Lăză- 
rescu (CAU) 7,35 m ; greutate : 
L Iosif Nagy (St.) 16,50 m, 2. Gh. 
Crăciunescu (St.) 16,41 m, 3. S. 
Tirichitță (St.) 18,08 m ; disc s 1. 
Iosif Nagy 62,82 m. 2. L Zamfi- 
natehe (Din.) 56,88 m, 3. D. Gresu 
(Ag.) 48,68 m ; FEMEI : 200 m : 
1. Marla Samungi 23,5, 2. Niculina 
Iiaaarcluo 23,6, 3. OtUia Șomănescu 
23,7 ; 800 m : 1. Cristina Cojo-
caru 2:05,6, 2. Mitâea Junghiatu 
(Ag.) 2:06,6, 3. Tudcsita Nedelea

(Met.) 2:10,1 — HC. Doina Besllu 
2:02,0 ; 100 mg : 1. Mihaela Du
mitrescu (Rapid) 12,9, 2. Corina 
Țlfrea (CAU) 13,2, 3. Alina Grecu 
(CAU) 13,4 — vînt din spate 2,2 
m/s ; 400 mg : 1. Doina Casian 
57,8, 2. Adriana Stancu (C-ța) 
59,0 3. Gabriela Bancin (Dj.) 
61,0 ; înălțime : 1. Cornelia Popa 
(Din.) 1,83 m, 2. Monica Matei
(CAU) 1,79 m, 3. Niculina Vasile
(Din.) 1,75 m, 4. Corina Țitrea
1,75 m ; suliță : 1. Eva Zorgo-Ra- 
duly (Cluj) 68,68 m — nou re
cord național, 2. Coirina Gîrbea 
(C-ța) 59,28 m, 3. Cristina Do- 
brtoodu (Ag.) 55,82 m — HC. Ro
dica Jianu 56.82 m.

CONFORM 
AȘTEPTĂRILOR, 

STEAUA Șl DOLJUL ...

Așa cum se anticipa, desfă
șurarea întrecerilor de la 
Pitești au dat din nou cîștig 
de cauză echipei Steaua, în 
clasamentul general și în cel 
masculin, și reprezentativei ju
dețului Dolj în clasamentul fe
minin. Iată cum arată cla
samentul etapei a II-a a 
„Cupei României" :
1. Steaua Buc.
2. C.A.U. Buc.
3. Dinamo Buc.
4. Rapid Buc.
5. Argeș
6. Constanța
7. Dolj
8. Cluj
9. Metalul Buc.

346 (255+ 91)
287,5 (145+142,5)

260 (202+ 58)
219 (103+116)
198 (81 +117)
193 (68 +125)
177 (27 +150)
106 (70 + 36)
96,5 (74+22,5)

In elaGunent coi. 
DANA MARKOVIC 
(din 4 partide), um 
ta Kas cu 3 p (din 
Ligia Jieman 2*/3 p 
tide), Gisela Fisehid 
4 partide).

ROMANIC
R. D. GERI\ 
LA HANC

FEMINIt
(Urmare din pi

Maria Torok (1) șl 1 
Igorov. Pentru ecl 
Germane au înscrii 
(3), Richter (2), 1 
Kriiger (1) și Kraus

După meciul bun 
tă, echipa țării, no; 
mai reușit să etfelue 
eași valoare și in ] 
vanșă, disputată dun 
meroasele greșeli c 
apărare, precum ș 
dare ratate în atac 
fonduljinei prestații 
a handbalistelor din 
mană, au facilitat vi 
petelor cu 15—9 (i
marcat : Șiefanovic
Igorov 2, Cazacu 2, i 
Sasu 1, Ionescu 1 
Kunisch 4, Matz 3, 
Richter 2. Reinecke
1. Au arbitrat ambe 
M. Valcici și A. 
(Iugoslavia).

MARȘUL FACTORILOR P0S1» »

(Urmare din oag. I)

Întreprinderea ELtCTROCENTRAlE București
SPLAIUL INDEPENDENȚEI 227, SECTOR 6, TELEFON 49 45 45

primește înscrieri in anul I, an școlar 1980/1381, Ia Școala 
Profesională nr. 24 din cadrul Liceului Industrial nr. 4 
București, absolvenți ai treptei I de liceu și ai școlii gene
rale de 10 ani din municipiul București, municipiul Giur
giu și din localitățile județelor Ilfov și Teleorman, în me
seriile :

• electricieni pentru : centrale, stații electrice, PRAM,
• electromecanici AMA (aparate de măsură și automa

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

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

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

apoi, metru cu metru, de ur
măritori, spre sosire. E drept 
el a jucat cîndva fotbal, dar 
nu prin aceasta își explică u- 
șurința în mișcare, fiindcă tot 
meseria — spune el — este cea 
care-1 poartă zilnic 15 km prin 
comuna Pantelimon.

Gazdă bună, Direcția jude
țeană de poștă și telecomuni
cații Hunedoara (organizatoa
re, alături de Uniunea sindi
catelor din transporturi și te
lecomunicații și Direcția ge
nerală a poștelor și telecomu
nicațiilor, sprijinită și de alte 
organe, dar și de simpli pa
sionați ai marșului) nu s-a 
mulțumit să primească felici
tări pentru aceasta : chiar dacă 
reprezentanții săi n-au câștigat 
primele locuri, echipa a fost 
cea dintâi. Iar pe tot drumul, 
spectatori de ocazie și-au ară
tat statornica lor simpatie pen
tru oamenii care de atîtea ori 
se grăbesc prin arșiță sau Ser 
să le aducă bucurii în case.

Rezultatele tehnice : femei
2000 m 1. Maria Radu (Tulcea) 
10:30,8, 2. Maria Bota (Alba) 
10:33,9, 3. Florica Preldescu
(Olt) 10:40.0, 4. Elena Plumb 
(Prahova) 10:44,0, 5. Filofteia 
Seceleanu (Buzău) 10:44,5, 6.
Natalia Sava (Hunedoara) 
10:44,8 ; bărbați, 5000 m : 1.
Ion Erciu (București) 24:34,2, 
2. Ștefan Mititelu (Brașov)

24:47,0, 3. loan Sida 
ra) 24:47,5, 4. Gheor 
lache (Ilfov) 24 :âE>7, 
Dumitru (Brăilzț 25 
Gheorghe Constantin 
ța) 25:09,0.

STAȚII
Așezată într-o n 

Munților Gutîi (9: 
prezintă un Joc ic

Pornind de la 1 
km) care șerpuieș 
se ajunge la stați 
își așteaptă oasjx

Dar nu numai 
Izvoarele : aerul j 
tarea umor boli a 
afecțiuni pulmonar

La dispoziția tu 
excursii și drumeț 
muri forestiere 
Igniș, Lacul Firi: 
taurant cu terasă!

idl
Adresîndu-vă 

turism și I.T.H^B 
precum și infoi^H
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Prin reunirea de ieri a lotului

„CAMPANIA MUNDIAL 1982“ A ÎNCEPUT!
o Intre 2-12 iulie, pregătiri la Cimpulung Muscel • La B și 8 Iulie,

meciuri cu Muscelul
Ieri, la amiază, la hotelul 

Complexului sportiv „23 Au
gust", s-au reunit componenții 
lotului reprezentativ de fotbal 
care vor participa la prima eta
pă a pregătirilor importantului 
sezon de toamnă, sezon în care 
echipa României își va face 
debutul în preliminariile C. M. 
1982, întîlnind, la 24 septem
brie, la Oslo, echipa Norvegiei. 
Această primă parte a pregăti
rilor cuprinde o serie de antre
namente și participarea la două 
turnee internaționale : unul la 
București (12—15 iulie) și al 
doilea la Toulouse, (18—21 iu
lie). La 22 iulie, componenții 
lotului se vor întoarce la clu
burile lor, alăturîndu-se coechi
pierilor în pregătirea startului 
campionatului, prevăzut pentru 
ziua de sîmbătă 2 august (de
altfel, marea majoritate a eta
pelor divizionare A din toamnă 
se vor desfășura sîmbătă).

Conducerea tehnică a lo
tului! asigurată de vicepreșe
dintele F.R.F., Ștefan Covaci, a 
alcătfcft programul pe zile 
și ove ale acestei prime etape 
a pregătirilor. Intensul grafic 
al antrenamentelor este „punc
tat" de o serie de jocuri de 
verificare. Ieri, după sosire, 
jucătorii au avut cîteva ore de 
odihnă, după care s-au pre
zentat la primul antrenament

și F. C. M. Brașov
al acestui stagiu. Pentru astăzi 
sînt prevăzute două acțiuni : 
controlul medical și o nouă șe
dință de pregătire. La cele 
două antrenamente de mîine 
nu vor participa selecționații 
de la Steaua și Dinamo, 
urmînd să fie prezenți — în 
chipele lor — la meciul de 
stadionul Dinamo, prilejuit 
solemnitatea organizată cu 
cazia trecerii prin Capitală

ei 
e- 
pe 
de 
o- 
a 

flăcării olimpice. Miercuri, în
tregul lot se va deplasa la 
Câmpulung Muscel, unde va ră- 
mîne pînă la 12 iulie. în aceas
tă perioadă de vîrf a pregăti
rilor sînt prevăzute două 
meciuri de verificare : la 6 iu
lie, la Cimpulung Muscel, cu 
Muscelul, și la 8 iulie, la Bra
șov, cu F.C.M.

Vă reamintim că lotul este 
compus din următorii jucă
tori : Iordavhe, Cristian (por
tari), Li că, Sameș, Tilihoi, Ște- 
fănescu, Munteanu II, Nicolae, 
Stănescu (fundași). Dinu, Bo- 
loni, Țiclcanu. Bozesan, Klein 
(mijlocași), Crisan, FL Grigore, 
M. Răducann, Cămătaru, A. Io
nescu, Bălăci (atacanți). Cu ex
cepția lui Ștefănescu (absent 
motivat, el urmînd să se pre
zinte astăzi), toți selecționații 
au fost prezenți ieri la oca in
dicată în convocare: 12.

CIMPEANU [golgeter!] IN FRUNTEA UNUI
CLASAMENT CU DESTULE SUGESTII

• Echipele se orientează spre 4-4-2 • Numeroși internaționali 
goluri • Fundașii nu participă la atac!fără

Așa arată clasamentul golgeterilor Diviziei A 1979.80 : 
24 — CÎMPEANU (,,U“)
23 — M. Rădueanu (Steaua)
17 — Cămătaru (Univ. Craiova), Costea (Polit Iași)
15 — Gingu (Chimia). Terheș (F.C. Baia Marc)
14 — Anghel („Poli" Tim.)
13 — Cirțu (Univ. Craiova)
12 — Marinescu (C.S. Tirgoviște), D. Nicolae și Rada II 

(F.C. Argeș), Cramer (F.C.M. Galați), SE Sandu (Sp. stud).
11 — Roznai (F.C. Baia Mare)
10 — Augustin (Dinamo). Hajnal (A.S.4.). Ad Ionescn 

(Steaua), Iovănescu (F.C. Argeș), Nedelcu II („Poli* Tim.), 
Savu (Chimia).

9 — Dudu Georgescu (Dinamo), Fanici (JUSA.), Cărpuci 
(S.C. Bacău). Chihaia (Sp. stud.), Iordânescu (Steaua).

8 — Greaca (C-S. Tirgoviște). Koller (F.C. Baia Mare), 
Batacliu C.U-), Antohj (S.C. Bacău), Șoarece (F.C. Olt)
7— Irimescu (Univ. Craiova). Botez (S.C Bacău). Pre

peliță (F-C. Olt), Dembrovschi (.Poli* Timisoara), Iorgu- 
lescu și O. Ionescu (Sp. stud.), Dumitru (Steaua).

8 — Fl. Grigore (C.S. Tirgoviște) Balaei (Univ. Craiova), 
Boloni (A.SA.), Cernescu și Romilă (Polit. Iași) M. Oltea
na, Balaban și Majaru (F.CM. Galați), Birtul eseu (F.C. 
Argeș), Bucur eseu (Jiul).

5 — Donase (Univ. Craiova), Teleșpan (Chimia), Sava și 
Kalio (CK. Tirgoviște), Biro (ASA), Bălan (F. C. Baia 
Mare), Radulă 
Cioban u (F.C.
Stoica și Zahi-a

C.U1. Vamanu (S.C. Bacău). Pițurcă și 
Ott), V. Mureșan (Olimpia), Sălăjan (Jiul), 
(Steaua).

CÎMPEANU 
cu totul ne-

• SEPTIMIU 
este Dn ciștigător 
așteptat, el aparjinind unei e- 
chipe care s-a salvat in ex
tremis de la retrogradare. Să 
mai reținem și făptui că stu
dentul clujean a lipsit timp 
de șapte etape din campionat.

Ix
Divizionarele A la startul noului sezon
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© După un scurt stagiu de 
pregătire centralizată de numai 
șase zile — efectuat la Pre
deal — lotul dinamoviștilor 
bucureșteni revine astăzi în 
Capitală pentru a-și testa, mai 
ales, potențialul fizic în meciul 
amical cu Steaua, programat 
mîine, 1 iulie, cu ocazia festi
vităților prilejuite de 
flăcării olimpice, în 
mul ei spre Moscova.

• ...Eftimescu, Ștefan 
xa (un tînăr de 19 ani ce ur
mează a fi transferat de la Po
litehnica Iași) — 
Mărgineanu, Dinu, G. 
StănescoA I. Marin, 
Mulțescu, Augustin, 
Țălnar, D. Georgescu, 
che, Vrînceanu, Dorel 
Dragnea și fundașul

F.C.M. Reșița) — jucă- 
cîmp, iată componența 
dinamovist cu care 
aborda sezonul oficial 

Chera» și-a expri-

sosirea 
dra

și Ale-

portari ; 
Sandu, 

Stredie, 
Custov, 
Iorda- 

Zamfir, 
Eremia

ke
e.

I
I
I
I 
I

(fost la 
tori de 
lotului 
se va 
1980—81.
mat dorința de a activa la alt 
club, urmînd ca in aceste zile 
să primească (sau nu) asenti
mentul clubului la care a 
jucat atîția ani. După cum se

poate observa, doar 
tați față de vechiul 
bului din șoseaua 
Mare.

• In schimb, un ____
marcă : la conducerea tehnică 
a lui Dinamo se află acum an
trenorul 
secondat 
colaboratorul 
culescu în ____ __________
campionat, și de medicul sportiv 
M. Ciortea. • Cu ce intenție 
a venit Valentin Stănescu la 
Dinamo ? Să-i dăm cuvintul : 
„Sint conștient de faptul că am 
ia dispoziție un lot de jucători 
mai puțin valoros decit am a- 
vut la Universitatea Craiova. 
Tocmai din aceste motive in
tenționăm să compensăm acest 
handicap print?-o pregătire 
susținută, printr-o muncă 
asiduă. Dealtfel, in prima 
discuție pe care am purtat-o 
cu jucătorii le-am atras aten
ția că nu sint dispus să fac 
vreun rabat La mine nu con
tează numele. Cine nu munceș
te cu tragere de inimă, cine 
nu-și vede de treabă, eine co
mite cel mai mic act de indis-

două nou- 
lot al clu- 
Ștetan cel

transfer de

Valentin Stănescu, 
de Tănase Dima, 

lui Angelo Ni- 
ediția trecută de

F.C. M. BRAȘOV—SELECȚIONATA IRAKULUI 2-0 (10)
Pe Stadionul municipal, in 

fața unui public numeros, fot
baliștii brașoveni au repurtat 
o victorie meritată, la căpă
tui unui joc dinamic, cu mul
te ocazii, în compania unei e- 
chipe cu jucători iuți, plini

de temperament Punctele au 
fost Înscrise de Bucur (min. 
1) șl Lucaciu (min. 55). An
trenorul Proca a rulat Între
gul său lot, minus Faraschi- 
vescu, indisponibil (C. Gruia — 
coresp.).

ciplină. La club sau in afara lui, 
va sta lingă mine, pe banca 
rezervelor. Ca să du mai vor
bim și de alte masori discipli
nare".

• Urmărind programul unei 
zile de antrenament la Pre
deal, am constatat că el cuprin
de patru ore de pregătiri, două 
— dimineața, două — după-a- 
miaza. din conținutul căruia nu 
au lipsit alergările pe teren 
variat, exercițiile pentru Îm
bunătățirea rezistenței, forței 
și mobilității sau lucrul cu 
mingea, cu numeroase repetări 
pentru perfecționarea proce
deelor tehnice, totul cu scopul 
aprofundării tacticii colective.- 
• Se pune un deosebit accent 
pe aprofundarea pregătirii psi
hologice, 
jat In __
din care cauză Dinamo a 
voluat in salturi., de la bine 
la slab. Totodată, dorința celor 
doi antrenori este aceea de a-i 
face pe tinerii Mărgineanu. 
Stredie, Iordache și D. Zamfir 
să-și ridice necontenit valoa
rea. să se încadreze mai bine 
in ideea de joc a echipei.

Așadar. Valentin Stănescu a 
venit la Dinamo fără să omită 
faptul că are multe de pus la 
punct. E nu uită că în ediția 
trecută de campionat Universi
tatea Craiova l-a luat trei 
puncte echipei Dinamo. De data 
aceasta. Valentin Stănescu 
este convins că rolurile se vor 
inversa—

fiind plecat la „Universiada" 
din Mexic. Ca să nu mai pu
nem la socoteală faptul că el 
e un mijlocaș „trimis mai in 
față, ca să rezolve probleme
le*. Toate acestea ar pleda 
pentru tînărul golgeter. O sin
gură reținere — ușurința cu 
care a marcat cele patru go
luri ,mecesare“ în ultima eta
pă. Rămir.e de văzut dacă 
Septimiu Cîmpeanu va con
firma sau dacă va rămîne un 
meteorit in istoria golgeteri
lor. Dar, pentru asta, ar tre
bui să i se ofere și alte pri
lejuri. E destul de ciudat fap
tul că actualul golgeter nu fi
gurează ia lotul de 20. după 
ce fusese cooptat nu de mult in 
totul de... perspectivă.
• Cerretiad clasamentul, ne 

dăm seama că echipele noas
tre se Îndreaptă tot mai mult 
spre an joc cu două vîrfuri 
„la gol* (ceea ce nu exclude, 
desigur, apariția celorlalți ju
cător). Cuplurile Cămătaru — 
Cirțu (36), M. Rădueanu — A. 
Ionescu (33), Terheș — Roznai 
(26), Radu II — D. Nicolae 
(24) sint o dovadă a faptului 
că echipele de dub au devan
sat intențiile „tricolorilor" în

încercarea de a contura un 
4—4—2 elastic (Cu observația 
că la Universitatea Craiova 
alternativa Cirțu — Crișan a 
intirziat perfecționarea formu
lei).

• Surprinde absenți unor 
internaționali ca Țicleanu și 
Crișan în acest clasament cu 
minimum cinci goluri. De ase
menea, clasa lui Bălăci e prea 
puțin atestată de cele numai 
șase goluri înscrise, 
vorba doar de un 
tactic imprecis ?

• Steaua se află 
cu șase prezențe (cele 
multe) in acest clasament „de 
șaizeci". Blocul ofensiv al 
bucureștenitor e reprezentat 
prin toți egi șase compononeți 
ai săi (M. Rădueanu 23, A. 
Ionescu 10. IorJăneacu 9. Du
mitru 7, Stoica și Zahiu — 
cite 5).
• Clasamentul sugerează, 

indirect, dificultățile de re
constituire a echipei danamo- 
viste. Declinul lui Dudu Geor
gescu (9 goluri) este prea pu
țin compensat de cele 10 go
luri ale lui Augustin, un mij
locaș cu calități de vîrf si de... 
stoper. De neînțeles, de ase
menea, absența 
care nu apare 
fazele jocului.

• O singură 
sentă în acest 
Gloria Buzău.
• Peste așteptări — Gîngu 

(15). Mult sub așteptări — 
Biro, Vamanu, FI. Grigore, 
jucători în jurul cărora s-a 
făcut cam prea multă vil vă.

• Liniile 
inexistente, 
doi jucători 
Olteanu. De 
eficacității 
siv

Să fie 
mecanism

în frunte, 
mai

iui Mulțescu, 
în nici una din

echipă e ah' 
clasament -

de fund silit ca și 
Sint prezenți doar 
— Koller și Marin 
remarcat scăderea 
unui fundaș ofen- 

cu o frumoasă carte de 
vizită — Munteanu II.

• Vă propunem un 
ofensiv ai eficacității, 
in formula 4—3—3 : 
ducanu, Cîmpeanu, Cirțu — 
Anghel, Cămătaru, Costea. Al 
doilea, în 4—4—2 : M. Răciu- 
canu, Cîmpeanu, Cirțu, Augus
tin — Terheș, Cămătaru Solu
țiile, mai curînd teoretice, nu 
fac decît să sublinieze .poliva
lența redusă a jucătorilor

• noștri. .

sextet 
Primui, 

M. Ră-

loan CHiRilÂ

Atitudini
aspect mult negli- 
campionatul trecut, 

e-

tinerii

Gbeorghe NERTEA

AȘTEPTAM Șl SENTINȚA ECHIPEI!
Nu exislă pădure fără uscă

turi. și, adaptînd proverbul, pu
tem spune, fără teama de a gre- 
fi, ed nici in fotbalul nostru nu 
există campionat fără jucători 
care calcd in străchini, stricind, 
printr-un singur gest, un întreg 
eșafodaj construit de ceilalți, co- 
echtpierL In momente de cumpă
nă ale unui meci șcu altul, ei 
n-au reușit (sau n-au știut) să-și 
păstreze calmuL și, dind cale li
beră nervilor, ou lovii—

T. Stoica și-a lovii adversarul 
în partida cu Nantes.
__ M. Răducar.u și-a lovit 
rul in partida cu ^oU~ 
ra.

TI. Grigore și-a lovit 
rul tr. partida cu 
Mureș.

adversa- 
Timișoa-

adversa-
A.S.A. Tg.

IZVOARELE
poiană la poalele Împădurite ale 
Itudine), stațiunea Izvoarele re- 
ru odihnă, excursii și drumeții
e, pe un drum modernizat (32 
Iun decor de o rară frumusețe, 
k vilele elegante și confortabile 
pt timpul anului.
Hihnă este renumită stațiunea 
lozonat este indicat pentru tra
iului nervos, precum și a unor

Itau multiple posibilități pentru 
I pe poteci marcate sau pe dru 
limge la Cheile Tătarului. Vîrful 
■ căruia se află modernul res- 
EScoșului".
E filialelor oficiilor județene de 
E. puteți obține bilete din timp, 
lentare.
I PUBLITURIȘM

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 23 IUNIE 13S0
L F.C.M. Reșița — Min. Anina 

S—-1 1 ; IL C.F.R. Ctaj-Napoca — 
M. gtrmei 2—1 1 ; HL Met. Si
ghișoara — Gloria B-ța 4—0 1 ; 
IV. Unirea Dej — Arieșul Turda 
3—4 2 ; V. C.S.M. Suceava — Mi
nerul G.H. 2—4 2 ; VL Av. Fra
sin — A.S.A. Cîmpuluing 2—2 X ; 
vn. Foresta — Met. Rădăuți 1—0 
1 ; VIU. Muscelul — Dacia Pi
tești 1—2 2 ; IX. Minerul M. Nouă
— Mim. Oravita 2—2 X ; X. Chi
mica — Avînitul Reghin 3—2 1 ; 
XL Oltul St. Gh. — Carpati Oo- 
vasna 0—0 X ; XH. Min. Rodna
— Sticla Tîmăveni 3—1 1 t XIII. 
Vitt. Gheorgheni — Prag. Odorftel 
3—0 1. FOND TOTAL DE CIȘTI- 
GURI : 217.065 LEI.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA SPECIALA PRONO- 
EXPRES DIN 23 IUNIE 1980. 
FAZA I 1 EXTRAGEREA I : 40 1 
35 30 12 8 38 43 ; FAZA A D-a S 
EXTRAGEREA A n-a : 3 33 2 7 
28 31 24 27 ; EXTRAGEREA A 
III-a : 5 12 38 41 35 1 14 36 ;
FAZA A ni-a : EXTRAGEREA A 
rv-a : 35 26 20 10 25 1 EXTRA
GEREA A V-a : 30 24 31 9 2.
FOND TOTAL DE ClȘTIGURI : 
1.039.167 lei.

SURPRIZA
CfȘTIGURI SU

PLIMENTARE ÎN
VALOARE DE 
1.700.000 lei acor
date din fond spe
cial de A.S. Loto- 
Pronosport |

ȘANSE SPORI
TE DE A OBȚI- 
NE : y
• AUTOTURIS

ME „DACIA 13*>* 
și ,, TRABANT
601“

Q 50.000, 10.000,
5.000 lei etc.

NU PIERDEȚI 
PRILEJUL DE Â 
VĂ NUMĂRA 
PRINTRE MARII 
CÎȘTIGĂTORI AI 
SEZONULUI !

LA MUNTE SAU LA MARE agențiile Loto-Prono- 
sport și vinzătorii volanți din intreaga țară vă stau zilnic 
la dispoziție pentru a vă încerca și dv. șansele. 5IAI MUL
TE LOZURI jtîCATE — MAI MULTE ȘANSE DE SUCCES!

SEZONULUI ESTIVAL!

LOZUL VACANTEI
AUTOTURISME 
A*O1BtlC*,TWAjn Hnț 
UMSK K-XClfU* < 
KWtfLSSțBW ETC.

(enu..;enc limitata )'

Tilihoi fi-a lovit adversarul fn 
partida cu Leeds.

Etc., etc., etc....
Văzuți de arbitri (unii au lovit 

fără sa fie văzuți sau au fost vă- 
-uți dar au beneficiat de indul
gență rău înțeleasă, nefastă, a 
conducătorilor de joc), tmprici- 
nații au fost eliminați. Și, in cele 
mai multe dintre cazuri, echipe
le lor AU PIERDUT.

N-am înțeles gestul lui Stoica. 
N-am înțeles gestul lui Răduca- 
nu. N-am înțeles gestul lui Gri
gore. N-am înțeles gestul lui Ti
lihoi. Gesturi survenite în mo
mente cind echipele lor, condu
ceau jocul, aflindu-se în avantaj 
fi pe tabela de marcaj. întrebați, 
au răspuns că nu și-au dat sea
ma... Răspunsuri de copii.

Sigur că și Stoica, șt Răduca- 
nu, și Tilihoi au regretat. Dar cu 
regrete și lamentări nu se pot 
obține victorii, nu se pot clșllga 
cupe, nu se poate ajunge In fa
zele superioare ale unor 
tu de prestigiu.

Sigur că antrenorii și 
torii cluburilor în cauză 
la rîndul lor, măsuri, ____r._
nînd. Un singur factor, după pă
rerea noastră, nu a acționat : 
ECHIPA. N-am auzit pînă acum 
ca o echipă întreagă să ia atitu
dine față de jucătorul x sau y 
pentru că jucătorul x sau jucă
torul y a lovit în interesul gene
ral al echipei, în onoarea ei, știr- 
bindu-i-o. încă n-am auzit că o 
divizionară A sau B nu mai vrea 
să-l aibă în teren pe jucătorul 
care nu este în stare ca, în focul 
aprig al disputei, să-și stăpineas- 
că nervii, să nu dea cu... picio
rul (sau cu pumnul) eforturilor 
celorlalți. N-am auzit pentru că, 
în general, nu se prea muncește 
educațional în această direcție, 
echipele fiind... echipe de fotbal,„ 
nu și colective închegate sufle-' 
tește pe baza principiilor etice 
ale societății noastre.

Și vorbim atit de FORȚA CO
LECTIVULUI... Care colectiv ?

Dar, ce a fost, a fost... Acum 
s-a dat startul pregătirilor pentru 
noul sezon. Bine ar fi să se dea 
și startul în formarea unor co
lective de jucători cu adevărat 
puternice din punct de vedere 
moral.

competi-

conducd- 
au luat, 
sancțlo-

Laurențiu DUMITRESCU
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Pregătiri pentru JLO, Moscova 198o i TURNEUL DE TENIS DE LA WIMBLEDON
FESTIVITATEA DESCHIDERII VASILE DIBA,

SATULUI OLIMPIC CIȘTIGATOR

® A fost inaugurat șî centrul de presă DETAȘAT
MOSCOVA. 29 (Agerpres) — 

Satul olimpic unde vor fi găz- 
duiți participanții la cea dea 
22-a ediție a J.O. de vară de 
la Moscova a fost deschis în 
prezen ța președintelui Comite
tului de organizare a J.O., I. 
Novikov, și a primarului ora
șului Moscova. V. Promislov. 
In cadrul festivității a fost 
înălțat drapelul de stat al 
U.R.S.S. și drapelul alb olim
pic cu cele cinci cercuri colo
rate, simbolizind înfrățirea con
tinentelor. Primele delegații 
sosite în satul olimpic sint cele 
din Porto Rico și Insulele Sey
chelles.

Pe toată durata întrecerilor o- 
limpice ele vor deveni un aju
tor prețioș pentru ziariști, că
rora Ie 
limbi: 
rusă.

După 
limpice 
parte din aceste computere 
fie oferite organizațiilor spor
tive din Moscova, iar celelalte 
își vor găsi întrebuințarea in 
economia capitalei ser.: etice.

LA DUISBURG
vor ,,răspunde* In 
franceză, engleză

trei 
»*

încheierea Jocurilor 
se preconizează ca

O- 
o 

să

DUISBURG, 29 (Agerpres). 
— In cadrul concursului inter
național de ca.ac-canoe de la 
Duisburg, proba de canoe sim
plu (500 m) a fast ciștigată 
de sportivul român Vasile Di
bs eu 1 53.23. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Ian Fer
guson (Noua Zee landă) — 
156.45 și Patrick Lefoulon 
(Franța) 15651.

Ar
A fost inaugurat și centrul 

olimpic de presă, unde își var 
desfășura activitatea cei peste 
5 000 de ziariști sportivi acre
ditați la Jocuri. Primele legiti
mații de acreditare au fost in- 
mînate corespondenților Agen
ției France Presse. Edouard 
Dillon, și agenției Prensa La
tina- Sergio Gomez.

NONKA MATOVA, CEA MAI BUNA
PUȘCAȘA INTRE BARBAȚI!

deDupă numai 3—5 minute 
la încheierea unei întreceri 
limpice, ziariștii acreditați 
J.O. de la Moscova vor putea 
intra in posesia rezultatelor 
complete datorită serviciului 
electronic de informații pus la 
dispoziția lor. Computerele res
pective vor fi conectate cu 18 
zile înainte de deschiderea O- 
lîmpiadei, în ..memoria* lor 
electronică fiind introduse in
formații referitoare la 35 000 
de sportivi, arbitri și oficiali.

AUSTRIA VA FI PREZENTĂ CD 75
DE SPORTIVI LA 14 DISCIPLINE

Nonka Mato-.a este n fe
nomen al tirului. Cei inc'.snați 
spre semațurnal ar putea pune 
pe prim-plan faptul — specta
culos i» sine — e4 eproepe i» 
fiecare concurs de pugei 
liberi Xy(40 f eceasii sported 
de excepție spulberi speranțele 
celor -.u valoroși :-ip4:on_ 
Mrbori ! Cel clar e-
remp’.u «4 l-a oferit țmtasa 
bulgari la ultimele campionate 
europene de tir. desfigurate la 
Lvov. ia 1979. Ea a ricturnat 
atunci toate calculele specia'.iu
tilor, elasindu-se pe primul loc 
ia „maratonul trioitorilor* ! Si 
na oricum, ei eu un aos 
mondial, 1172 p—

totuți. nu aici sti 
ționaluL Nonka Matova 
cută Șatarova) a cunoscut o a- 
firmare la nivel înalt doar re
lativ tirziu, adică anul trecut, 
cind împlinea 2S de ani. Ur
nind exemo'ul 
din tir, 
mai mult 
ne (veri 
Murdock,

retard

seuza- 
(nds-

altor sportive 
cărora le-au plăcut 
întrecerile— mascuH- 

americenca Margaret 
viceeampioani olim- 
MontreaL iugoslava

TURNEUL INTERNATIONAL DE VOLEI MASCULIN

Desaaka Peșut ș> ta special 
compatrioata sa, AzXa Pelova), 
Noak* Statova a persecerat 
mubă vreme, muncmd asiduu, 
ia ezoamax, n tat-o acum 
drept mart faoontă la —a-us 
ații ia proba de puțed iberg 
68 f e. cit H la 3X» /. Featra 
a sugera ăt de impresionant a 
food taltal de easl trecut, să a- 
mtariw doar eg txamtea „euro- 
penelor“, care aveau s-o insta
leze m fruntea tuturor trd- 
pitorilor i;a teme. Matura 
aa figura intre primii 12 tmiati 
ax ostului.

Cum explici un specialist 
de acum două decenii, al pro
bei, Marat Niazav (medalie de 
argint la J.O. de la Roma), 
succesele Nonkii t ..Ja proba 
de Dușcă liberă calibru redus, 
proba Matovei. are mai puțină 
importanță forța fizică (fără ca 
aceasta să joace totuși ultimul 
rol). în schimb, iți trebuie 
multă voință pentru a-ti dez
volta calități ca precizia, dis
ciplina. rigttrozitatea In pregăti
re și in concursuri, atentia. 
răbdarea. Aici este punctul for
te al Nonkăi Matova. aici se 
detașează ea. aș zice nu de 
bărbați, ci de partenerii ei de 
întrecere, fie băieți. Ce fete*.

Un secret care nu e deloc... 
secret I

(Urmare din pag. I)

tactic sextetul și așezarea aces
tuia în teren, punînd din nou 
probleme echipei române — a 
cărei atenție la recepția servi
ciului avea să prezinte iarăși 
oscilații — și făcînd ca scorul 
să devină favorabil oaspeților. 
Dar, curînd, linia a doua recu
perează mai sigur și oferă ata
cului (rapid) o serie de „mingi 
de punct*, iar blocajul (Oros — 
Gârleanu, Îndeosebi) realizează 
desprinderea. In setul III, am
bele echipe joacă ceva mai lent 
Si jocul se echilibrează vizibil. 
Scorul alternează pină în final 
’(3—2. 3—6, 13—8. 14—12, 11—15), 
cind o greșeală în atac a lui 

•-Gunțev și două blocaje semna
te Pop — Dumănoiu aduc e- 
chipei noastre victoria meritată 
în trei seturi. Au condus bine: 
Carlo Fachettin (Italia). Sun — 
Jianhui (R.P. Chineză).

După ce tot simbătă 
Iugoslaviei a învins in 
seturi 
nene, intr-un meci 
dar nu prea strălucit 
de vedere tehnic, 
partida România — 
a devenit „derbyul 
lor* și firește al competiției.

Reprezentativa noastră a tru
dit, în fața celei iugoslave, mai 
mult decît simbătă, pe par
cursul jocului antrenorii fiind 
obligați să opereze mai multe 
modificări decît de obicei. în 
sextetul de bază (Oros. Dumă
noiu, Pop, Enescu, Stoian, Gîr- 
leanu — au mai jucat Chifu, 
Macavel și Sterea), jocul s-a 
desfășurat mai aproape de ran
damentul obișnuit numai în pri
mul set. Iugoslavii, bine coor
donați de Bogoevski și avînd 
in Lozancici și Trifunovici doi 
atacanți în formă, au echilibrat 
jocul. în echipa reprezentativă 
a României, Enescu și Macavei 
au reușit să se apropie de ran
damentul obișnuit. Abia în fi
nal, blocajul nostru a reușit 
desprinderea de adversar. Arbi
traj bun : V. Dermendjiev 
(Bulgaria) — A. Zsille (Unga
ria).

echipa 
patru 

Ucrai- 
luptă.

pe cea a R.S.S. 
de 
din punct 
duminică

Iugoslavia 
neînvinse-

ZALAU, 29 (prin telefon). în 
Sala sporturilor din localitate 
s-au desfășurat jocurile pentru 
locurile 5—8. Simbătă, în pri
mul med selecționata R. P. 
Chineze a întilnit Cuba B in
tr-un joc în care a făcut o ve
ritabilă demonstrație de volei 
modern, complet Arbitrai bun 
al cuplului B. Sygut (Polonia) 
și B. Cilingherov (Bulgaria). 
In al doilea joc, Polonia B a 
întrecut Ungaria, tinerii jucă
tori polonezi repetînd bunele 
prestații anterioare și. deci, 
cîștigînd pe merit. Arbitrii D. 
Rădulescu — A. Dinicu au 
condus bine.

în primul joc a! cuplajului 
de duminică. după primele 
două seturi ciștigate ușor. se 
părea că vom asista ta un 3—0 
lejer în partida Polonia B — 
Cuba B, dar set 11 III aduce 
în teren, parcă, o altă echipă 
cubaneză, care conduce deta
șat întrecerea și ciștigă setul 
Același aspect il are și setul 
următor, în care s-au eviden
țiat Leonardo Sibe și Roberto 
Perez. In selul ultim, polonezii 
intră deciși să tacă țotul pen
tru a ciștiga. ajutați de că
derea inexplirablă a jucăto
rilor cubanezi care „excelea
ză* in preluări nereușite, de 
fapt punctul nevralgic al echi
pei Arbitraj corect al cuplu
lui I. Covaci — D. Radulescu. 
Ultimul joc a adus in teren 
selecționatele R. P. Chineze Și 
Ungariei. în primul set, ata
cul echipei chineze nu func
ționează, dind posibilitatea ju
cătorilor unguri să cîștige la 
9. In setul următor, chinezii 
fac același joc spectaculos și 
eficace cu care ne-au obișnu’t 
în celelalte zile, cîștigînd co
mod la 4. în setul III, cel 
mai disputat al întregului 
meci, victoria a fost decisă, 
în final, de două inexactități • 
la preluare ale jucătorilor 
chinezi. în securile IV șl 
există, parcă, Pe teren o 
gură echipă, cea a R P. 
neze, care cîștigă lejer.

Aurelian BREBEANU

Radu TIMOFTE

THIERRY VIGNERON
DIN NOU PESTE 5,75 

LA PRĂJINĂ!
PARIS, 29 (Agerpres).

Cu prilejul unui concurs 
tic desfășurat duminică 
Lille, francezul Thierry 
neron a egalat recordul 
dial în proba de săritură 
prăjina, obținînd 5,75 m. 
cordul mondial aparținea 
luiași atlet.

m

atle- 
la 

V:g- 
mon- 

cu 
Re- 

ace-

RECORD MONDIAL LA HALTERE
Cu prilejul unui concurs de 

haltere desfășurat la Moscova, 
sportivul sovietic Igor Nikitin a 
stabilit un nou necord al lumii 
la categoria semigrea. stilul 
.„«muls*, cu un rezultat de 183 
kg. Vechiul record era de 132.500 
kg si aparținea Iul Viktor Naniev 
<.U.R S S.).

V 
sin- 
Chi-

Mihai! VESA

Eliminată in proba de sim
plu, Virginia 
tinuă evoluția 
tenis de la Wimbledon, ta pro
ba de dublu femei In turul al 
doilea, perechea Chris 
Lloyd și Virginia Ruzici a 
vins pe Chartes, Hartford 
3-—6, 6 4. 6—3 (în primul 
Evert, Ruzici dispuseseră 
Dent, Kloss cu 6—1, 6—1), 
cuplul Florența Mihai, Marsi- 
kova a învins cu 7—6, 1—6,
6— 4 pe americancele McDaniel 
Potter. La dublu masculin, in 
primul tur, Gonzales (S.U.A.) 
și Prajoux (Chile) au dispus cu
7— 6. 6—4, 5—7, 6—4 de Mot- 
tram (Anglia) și N ăst ase 
(România).

La simplu bărbați, in turul 
al doilea : Pecci — Kodes 6—3, 
6—4. 6—4; Dibley — Master 2-6,
6— 1 7—8. 6—7. 8—6 ; Bor
Glicksteta 6—3. 6—1. '
McEnroe — Rocavert 4—6.
7— 6, 7—C

In turul al treilea. Peter 
ming (S.U.A-) l-a întrecut 
6-4. 3-6. 7—6, 7—6 pe

Ruzici își coa- 
in turneul de

Evert 
tă
cu 

tur, 
da 
iar

Fle- 
cu

Die

Năstase, ta capătul unui joo 
aplaudat și foarte deschis. 
Năstase a condus cu 3—1 in 
setul al treilea, dar a pierdut 
la tie-break (5—7). tn setul 
patru, Flemming a pornit în 
trombă, a condus cu 4—1, dar 
Năstase a remontat in aplaa- 
zele celor 9 000 de spectatori 
de pe Centrai și a luat 
ducerea cu 6—5 ! Dar, 
nou, tie-break-ul nu i-a 
favorabil Alte rezultate : 
tfried — Smith 6—2, 6—3, 
McEnroe — Okker 6—0.
6—1 ; Dent — Pecci 3—6. 
6—1.

Rezultate din turul trei al 
probei de simplu femei : Evert
— Morse 6—1. 6—4 ; Fromholtz
— Margolin 6—4. 6—2 ; Forood
— Dent 6—2, 2—6. 6—3 ; Shri
ver — Jordan 6—4. 6—1 ; King
— Louie 6—2, 6—2 ; Mandli-
kova — Fairbanks 6—2. 6—4 ; 
Turnbull — Acker 6—3. 6—2 ; 
Russel — Bohm
6—3 ; Goolagong — Stove 3—6, 
6—2, 6—3.

con- 
din 
fost

Got- 
6-2; 
7—6, 
6—3,

6—1. 3—6,

BASCHETB ALIȘTII ROMANI ÎNVINGĂTORI
BUDAPESTA. 3 (Agerpres). 

— Ia turneul international mas- 
rulin de baschet de La Mukoir. 
echipa RorrAn'ei a tevira ea 
87—37 (44—25) selecțiccata se-

cundă a Cehoslovaciei. Ungaria 
a Întrecut cu 89—78 (26—39) e- 
china Belgiei.

PHCI fILU îl Tllfl 
CICLIST AL IICISLOIB
BELGRAD. 9 (Agerpres). — 

Cea de a 36-a ediție a Turului 
ciclist al Iugoslav» 
rată pe un. traseu 
opt etape, însumând 861 km,
s-a încheiat la Vukovar cu
victoria iugoslavului Bojaa Ro- 
pret urmat de
(l’.R^.S.) la 5 sec
ta 1:41, Santoni (Italia)
1:44. Pe echipe a
selecționata U.R.S.S.
ția României a ocupat locul 7. 
Ultima etapă, Tuzla — Vuko
var (165 km). a revenit hd 
Andrei Vedernikov ta 3h 49:47 
(medie orară 43,231 km).

Vedernikov
Anisimov 

la 
câștigat 
Forrna-

TURUL FRANȚEI, 
DUPĂ PRIMELE ETAPE
FARIS (ASerpres). — Etapa 

a 3-a a Turului ciclist al 
Franței Frankfurt pe Main — 
Metz (276 km), a revenit rutie
rului belgian 
ta 7h 36:18. 
general individual 
francezul Yvon 
de Pevenage Ia 
Iul favorit al 
nault. se află 
18:06.

Rudi Pevenage 
în clasamentul 

conduce
Bertin. urmat 
1:14. Principa- 
cursei. B. Hi- 
pe locul 6. Ia

în etapa a 3-a. Metz — Lie
ge (282.543 km). Primul a tre
cut linia de sosire olandezul 
Hank Lubberding cu timpul 
de 7h 5857. In clasamentul ge
neral conduce belgianul Rudy 
Pevenage. urmat la 18 sec. de 
Pierre Bazzo (Franța)

PREȘEDINTELE FEDERAȚIEI 
SPANIOLE, PABLO PORTA, a 
arzxntat recent, într-o conferință 
de presă, că va demisiona din •- 
coastă tundte. Ulterior, ei ■ de- 
clanat revistei ,.AS“ : „Părăsesc 
președinția după ce am servit 
mcuțl ani fotbalul spaniol, dar 
no pot continua să lucrez alături 
de persoane ale căror interese 
sint extrasportive*. Fără a pre
ciza data demisiei, Pablo Porta a 
adăugat că, totodată, el se va 
retrage și din comisia de orga
nizare a ..Mundialului '8S*. 
BRIAN CLOUGH a semnat un 
nou oonitnact pe trei ani cu 
Nottingham Forest. Este, implicit, 
o nouă recunoaștere a aportului 
deosebit pe care reputatul tehni
cian englez l-a avut In lansarea 
..pădurarilor* pe orbita marii 
partormanțe eontlnentaje Nottin
gham Forest cucerind, din nou. 
in această primăvară, „Cupa cam
pionilor europeni*. „KALE* 
RUMMENIGGE S-A TRANSFOR
MAT d!ntr-im jucător timid si 
neîncrezător In forțele sale. In 
golgeter al Bundesligll <26 goluri 
in trecutul campionat), sub influ
enta binefăcătoare a antrenorului 
Dettmar Cramer. Vitezei, schim
bărilor neașteptate de ritm si 
riribltumTut derutant. jucătorul 
da la Bayern Munchen !-a adău
gat și calitatea jocului de cap 
șl a centrărilor, un mare soetit 
de gol. La 24 de ard. Rummenlsge 
re anunță un autorizat 
la obținerea ..Balonului 
19M. decernat de rev’rta 

Fotbal”. Șl să au uităm 
jr.'eo. în această plăcută

clasă din fotba
lul vest-german. Beckenbauer si 
Gerd Muller. EXAMEN MEDICAL 
LA BARCELONA pentru a con
stata dacă Trevor Francis, ata
cantul de la Nottingham F creat, 
este apt pentru tranrf—, știut 
fiind faptul că acesta *~butut 
evolua, fiind accidentat, la me
ciurile echipei Angliei din tur
neul final al C.E. Clubul catalan 
și-a anunțat intenția de a intra 
ta tratative si cu atacantul bel
gian Ceulemans — remarcat re
cent la C.E. — tn ipoteza în care 
jucătorul englez s-atr dovedi 
taa.pt. Rămine de văzul, insă, 
dacă Ceulemans va accepta aceas
tă postură de... rezervă. PRO
CESUL PENAL care urmează 
sancțiunilor sportive dictate de 
federația italiană tn cazul To- 
tonero, a început, în timpul C.E.

Federația spaniolă de fot
bal l-a numit pe Emilio San
tamaria te funcția de antne- 
nor al echipei reprezentative. 
Sar.tama.ria. în vîrstă de 48 de 
ani, fost jucător al echipei 
Real Madrid îl înlocuiește la 
conducerea echipei naționale 
pe L. Kubala, căruia i-a ex
pirat contractul.

candidat 
de aur* 
..France- 
că el ar 
Ipostază.

TELEX • TELEX •
ATLETISM • în concursul de 

a Eugene (Oregon). Jodi Ander
son a ciștigat proba de săritură 
in lungime femei cu rezultatul de 
7,90 m, iar Henry Marsh s-a cla
sat pe locul i ia 3 000 m obsta
cole. în 8:15,68. Ambele perfor
manțe reprezintă noi recorduri 
ale S.U.A. • In concursul de la 
„Crystal Palace* din Londra, pro
ba de 1500 m a fost câștigată de 
Steve Ovett (Anglia) cu timpul 
de 3:35,3. în proba feminină de 
1 000 m, Crist Boxer (Anglia) s-a 
clasat pe primul loc cu 2:37,5 
(nou record național). Alte rezul
tate mai importante : 
prăjină '
suliță - 
m ; 110 
(S.U.A.) 
(Anglia) 
Quannie 
Smith (Anglia) 
țional) ; 100 m __ _________ ,____
glia) 11,43 ; înălțime — Brill (Ca
nada) 1,85 m »

BOX 9 Pugilistul englez Ălara 
Minter și-a pâstnat titlul de cam-

masculin : 
- Stock (Anglia) 5,40 m;
Nemeth (Ungaro) 86,78 

m garduri — Milburn 
greutate — Capes 
m ; a>0 m —

feminin : 400 m — 
51,06 (record na- 

— Lannaman (An-

TELEX • TELEX
pion mondial la categoria mijlo
cie, învingind prin abandon în 
repriza a S-a pe Italianul Vito 
Ar.tuofermo. Disputat la arena 
Wembley, din Londra, meciul a 
fost urmărit de 10 000 de specta
tori. • Cu prilejul unei gale des
fășurate în orașul Leoc, spanio
lul Roberto Castanon l-a învins 
prin k.o. tehnic în rundul 6 pe 
franceul L. Grimbert, păstrîn- 
du-șî astfel titlul de campion 
european la categoria pană.

TENIS • Cea de-a treia edi
ție a competiției internaționale 
„Careul Așilor* va avea loc £n- 
tne 4 si 9 august pe Coasta de 
Azur. Turneul va reuni următorii 
jucăitori : John McEnroe, Jimmy 
Connors. Roscoe Tanner, Guil
lermo Vilas, Victor Pecci, Yan- 
nielf Noah si Jean Francois 
Caujolle. Cunoscutul campion 
suedez BjSrat Borg a declinat o 
ferta, deoarece va părticica la 
alte competiții. Primele me" 
cluri ale turneului „Careul AS»' 
lor* vor avea loc la Cap d’Agde 
șl Nisa.

i 
l

de la Roma, nu într-o sală de 
tribunal, ci — ironia soartei ' — 
într-o sală de sport, situată la 
Foro Italico, în incinta centrului 
olimpic... Inculpați, 33 jucători, 
un antrenor, un președinte de 
club, doi bookmakeri... acuzatori 
și un fost martor (!), sub delic
tul „contribuției la trucarea umor 
meciuri de fotbal1*. SE PARE CA 
ARBITRUL INTERNAȚIONAL
FRANCEZ ROBERT WURTZ (în 
urma slabului arbitraj prestat în 
partida R.F.G.
neul final al C.E. ?) și-a depus 
candidatura la postul de antrenor 
federal. O fi crez în d că scaipâ 
mad ușor de critică... REVENI
REA LUI JEAN-MARIE PFAFF, 
portarul echipei belgiene S.C. 
Beveren, între buturile reprezen
tativei Belgiei a însemnat o fru- 
moasiă revanșă pentru jucătorul 
care, la cei 27 ani ai săi, părea 
că își pierduse șansa de a fi ti
tular La! Campionatul european 
din Italia. Dar iată că echipa 
României a fost cea care a con
tribuit în bună măsură la relan
sarea lui, înscriind la Bruxelles-' 
2 goluri (chiar dacă unul nu ai 
fost validat !) în poarta lui Cus
ters (de la Antwerp), ceea ce a 
determinat rechemarea lui Pfaff 
în lot. Și acesta s-a dovedit a fl 
î-n Italia unul dintre cei mai 
buni jucători ai „diavoliil-or 
roșii", coautor de marciă al cali- 
fică-rii-surprlză în finala C.E.

Paul SLĂVESCU

— Olanda, din tar-
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