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Azi la Giurgiu, pe Podul Prieteniei,

SPORTIVII ROMÂNI PREIAU 
ȘTAFETA FLĂCĂRII OLIMPICE

Ceremonia sosirii in Capitală va avea loc după amiază, la ora 18,45
in cadrul unui

Astăzi sosește in țara noastră 
Ștafeta flăcării olimpice. în 
drumul ei spre Moscova, gazda 
celei de a XXII-a ediții a Jocu
rilor Olimpice de vară, flacăra 
aprinsă la 19 iunie în legenda- 
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va trece
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ra Olimpie a străbătut Grecia 
și Bulgaria și, iată, astăzi la 
ora 10 va intra pe 
României, pe unde 
pentru a doua oară (flacăra o- 
limpică a mai trecut prin țara 
noastră în anul 1972). Pe Podul 
Prieteniei, de la Giurgiu, unde

COMBINATUL POLIGRAFIC BUCUREȘTI
A CÎȘTIGAT rr CUPA U. G. S. R.“ LA OINĂ

de două zile, pe Sta- 
Central din Călărași 

„Da-

Timp 
dionul 
s-a desfășurat, în cadrul 
ciadei", o interesantă competi
ție de oină — „Cupa U.G.S.R", 
ajunsă la cea de a 12-a ediție 
— rezervată echipelor sindica
le (cu o singură excepție : o 
invitată, echipa Universității 
din București). A fost o între
cere bine organizată 
speciale în această 
revenind U.G.S.R. și organelor 
locale din Călărași), dirz dis
putată. urmărită de mulți 
spectatori, iubitori ai acestei 
discipline. „Cupa U.G.S.R." — 

pledoarie pentru frumusețea 
nei — a arătat încă o dată

(merite 
direcție

I

frumos și bogat program sportiv
va avea loc 
maestrul
Dumitru 
olimpic, va aprinde prima faclă 
de pe traseul românesc de la 
campioana olimpică Iordanka

ceremonia primirii, 
emerit al sportului 
Pîrvulescu, campion
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TRRSEUL- 
ȘTRFETEI 
FLRCRRII 
OLIMPICE

Hrisiova, purtătoarea ultimului 
schimb al Ștafetei flăcării olim
pice pe teritoriul Bulgariei ve
cine și prietene.

Simbol al nobilelor idealuri 
olimpice, al apropierii și prie
teniei între tineretul sportiv, 
între toate popoarele lumii, al 

că sportul nostru național este 
iubit și practicat nu numai in 
mediul rural, ci și la orașe, 
mărturie în 
prezenta la I 
prezentative 
prinderi din 
dă, numele 
din acest an : Combinatul po
ligrafic București, Metalul 
Tîrgoviște. întreprinderea de 
piese auto Sibiu. Laminorul 
Roman, Torpedo Zărneștl, 
C.F.R. Iași, Celuloza Drobeta 
Tr. Severin, Comerțul Galați, 
Metalul Vaslui. Celuloza Călă
rași, Rapid Oradea, Universi
tatea București.

După două zile de întreceri, 

acest sens fiind 
start a unor re

de mari între- 
țară. Iată, de pil- 

: competitoarelor

I

colaborării și păcii, flacăra o- 
limpică va străbate, într-un 
releu entuziast de sportivi

PROGRAM
18,00—18,45 Meci amical 
fotbal Dinamo — Steaua (re
priza I)

18,45 Sosirea Ștafetei flăcării 
olimpice, care va fi prelua
tă de maestra emerită a 

sportului Iolanda Balaș-So- 
ter, campioană olimpică. A- 

prinderea torței stadionului. 
18,46—18,50 Repriză de fanfară 
18,50—19,00 Reprize de gimnas. 

tică sportivă și ritmică, sus
ținute de sportivi și spor
tive de la I.E.F.S., cluburile 
sportive școlare nr. 1, 2 și 
3. Triumf, Steaua, Dinamo, 
Viitorul și Flacăra Roșie 
Tablou final cu prezentarea 
cercurilor olimpice

19,00—19,02 Cuvintul de salut 
adresat Ștafetei flăcării o- 
limpice

19,03 Intonarea imnului 
Umple

19,04 Maestra emerită a spor
tului Mihaela Peneș, cam
pioană olimpică, aprinde 
flacăra olimpică de la torța 
stadionului și o predă aler
gătorului 
feta.

19,05—19,50 
meciului
Steaua —
Biletele pentru această ma

nifestare sportivă se pot pro
cura de la casele obișnuite..

o*

care continuă Șta-

Repriza a Il-a a 
amical de fotbal 
Dinamo.

sportive, 593 de kilometri, tre- 
eind prin București, Ploiești, 
Buzău, Focșani, Bacău, Roman 
și Iași, pentru ca la 5 iulie, ora 
12, să fie predată — la Albița — 
sportivilor Uniunii Sovietice, țara 
gazdă a Jocurilor Olimpice ’80.

Mircea COSTEA

(Continuare în pag a 4-a)

UN PLUS DE DETENTA
După campionatele naționale de sărituri in apă

SALTUL SPRE
seniorilor,

victorii,

Bcrcaru

■ ■
® în întrecerea 

lupta pentru cucerirea titluri
lor de campioni ai țării la sări
turi în apă a fost dominată de 
sportivii experimentați (Alexan
dru Bagiu și Mathias Kaiss),
concurenții mai tineri (Cornel
Pop, Dan Opreanu, Tiberiu Ba- 
rabaș, Valentin Urse) fiind de
partajați de principalii favoriți 
care, dealtfel, au și cucerit lo- 

merituoasa formație a Combi
natului poligrafic București 
(antrenor, Ilie Dacău) a obți
nut un nou succes, cucerind 
și în acest an „Cupa U.G.S.R". 
Menționînd această victorie 
frumoasă a tipografilor care 
iubesc de ani oină, care știu 
să facă mult pentru populari 
zarea acesteia, precizăm că ei 
au cîștigat pînă acum 8 din 
cele 12 ediții ale Cupei !

în aceit an, clasamentul 
„Cupei U.G.S.R." (pe primele 
șase locuri) arată astfel : 1. 
Combinatul Poligrafic Bucu-

Modesto FERRARINI

(Continuare tn pag 2-3)

PUTEM FI OARE MULȚUMIȚI
CU CELE RECORDURI

ATLETICE DIN
3

»
atletism doConcursurile de 

la Pitești, din cadrul etapei a 
Il-a a grupei A a „Cupei Româ
niei", au adus doar două — de 
fapt trei — din recordurile aș
teptate • în ziarul nostru de ieri 
am prezentat noua performan
tă record a Evei Zorgo-Raduly 
(68,68 m) care o apropie la 1,28 
de recordul mondial la suliță al 
lui Ruth Fuchs. Am făcut a- 
ceastă precizare deoarece la 
începutul lunii mai această di
ferență era de 2,76 m ! Așa 
cum merg lucrurile, este de 
așteptat ca diferența să des- 
crească tot mai mult pînă la...

SORIN MATEI

avut o aruncare
85 m (ceea ce ar 

un nou record

de a- 
fi în- 
națio-

CORINA G1RBEA

la prima etapă 
sfîrșit, un al 
pe care l-am

® Formația feminină de șlafetă 
a clubului Steaua (Ciolan, Ne- 
govan, Șomănescu, Korodi) și-a 
corectat cu 0,2 s recordul na
țional la 4 x 100 m înregistrat 
în primăvară, 
a „Cupei". în 
treilea record, 
omis ieri, a fost înregistrat de 
foarte tînăra alergătoare Alina 
Grecu (elevă a fostei campioa
ne olimpice Viorica Viscopolea- 
nu) în proba de 100 mg. în serii 
ea a realizat 13,9 s — record 
pentru junioare II, iar în finală 
a obținut 13,4 s (!) dar, din 
păcate, vîntul a întrecut cu pu
țin limita admisă de regula
ment (2,2m/s în loc de 2 m/s).

fruntași din țara noasȚ 
participa în zilele ur
la cîteva competiții

Atleți 
tră vor 
mătoare 
internaționale în care, normal, 
se vor strădui să realizeze re
zultate cit mai valoroase in 
perspectiva apropiatelor Jocuri 
Olimpice. Astfel, în ziua de 3

AFIRMARE
cui I in cele 
probe (Bagiu la „3 
m“ și la platfor
mă, Kaiss la „1 
m“). La fete, în 
schimb, elementele 
tinere și chiar foar
te tinere s-.au aflat 
în plutonul frun
taș, ba au obținut 
Și 
cum au făcut 
bela 
trambulina de 
și Luiza Nicolaes- 
cu la platformă — 
10 m. La trambu
lină — 3 m. poziția 
de lideră a Ruxan- 
drei Hociotă a fost 
nințată de Felicia Cîrstea, Isa
bela Bercaru și Cristina Timar, 
iar la platformă, Elena Cîrstică 
(fasta campioană) a cedat în 
fața unor concurente încă ju
nioare (Luiza Nicolaescu și Isa
bela Bercaru ; acestora li se 
poate adăuga Victorița Mirșică, 
aflată, în zilele „naționalelor", 
la examenele de bacalaureat, 
absolvite). în mod pregnant la 
fete, cu perspective mai înde
părtate la băieți, tinerii săritori 
pășesc cu ambiție și încredere 
pe drumul afirmării. îndrumați 
de antrenori pe care îi vedem 
acum, mai mult ca orieînd. ho- 
tărîți să scoată din anonimat 
sportul săriturilor în apă.

© Un astfel de prilej este 

serios ame-

• Tudorel Pîrvu n-a avut de
loc un început favorabil de se
zon și rezultatele sale au fost 
sub așteptări. Acum el revine 
în formă și iată că la Pitești 
nu numai că a trecut de 82 m, 

dar a 
proape 
semnat 
nai) foarte puțin depășită, la 
prag. Este cert că Pîrvu bate la 
poarta recordului național deți
nut din toamna Iui 1978 de Ca
rol Raduly-Zorgo cu 84,42 m. 
Să fie aceasta și meritul nou
lui său antrenor, Ioan Sabău T
S-ar putea foarte bine, deoa
rece iată că și o elevă a aces
tuia, este vorba de Corina Gîr- 
bea. marchează o creștere a re
zultatului. Ea a aruncat acum 
59,28 m, rezultat care înseamnă 
recordul său personal • Apropo 
de recorduri personale, iată 
cîteva : studentul bucureștean 
Petru Lengyel a aruncat cioca
nul la 68,96 
lungime Vali 
reușit acum 
Schromm a 
21,1. Rodica 
sulița la 56,82 m. etc. Cam pu-

Romeo VILARA

m, săritoarea în 
lonescu (19 ani) a 
6,45 m. Johann 
parcurs 200 m în
Jianu a aruncat

(Continuare tn oao 2-3) 

iulie, vor concura la Milano, 
Ilie Floroiu (5000 m), și Nata
lia Mărășescu (800 m), și în 
aceeași zi, la Goteborg, va lua 
startul Vasile Bichea (3000 m 
obst.). La 5 iulie, la Pisa. Na
talia Mărășescu va participa 
la o cursă pe 3000 m.

Alexandru Bagiu s-a dovedit și anul acesta 
imbatabil la ' " - — ■ -platformă. Foto : Ion MIHAICA 

oferit sportivilor care se pregă
tesc pentru a participa la Jocu
rile Olimpice (Ruxandra Hocio- 
tă, Felicia Cîrstea, Alexandru 
Bagiu) și Ia campionatele eu
ropene de juniori (Luiza Nico- 
laescu. Isabela Bercaru, Cristi
na Timar, Cornel Pop și Va
lentin Urse). Campionatele țării 
au reliefat că acești sportivi 
Si-au însușit gama salturilor 
dificile (competitive pe plan in
ternațional), putînd concura 
(sub acest aspect) de la egal 
cu elita mondială a săritorilor.

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag, 2—3)



3

B
g

B

$

&

8

CAMPIONATE • COMPE

acestui
Fuchs

1976 — Montreal II cu 
mondiale universitare: 
Sofia V cu 56,70 m,
• Participări la flna-la

atletism

cuVmtul candidații olimpici
• 9

EVA ZORGO-RADULY
• Al treilea 

frumos
start olimpic - ți împlinirea unui vis

9 Cel mai greu concurs din carieră

tentative, 
întrecerile 

de la Munchen și 
mă aflu acum în

„După două 
fără succes, în 
olimpice 
Montreal, .
fafa celei de a treia, de la 
Moscova, .... .' f
altfel, cu totul altfel decît 
la precedentele, 
bine cit m-am 
cite am făcut pentru ca a- 
cest nou start să-mi aducă 
împlinirea unui vis frumos, 
făurit de-a lungul a mai 
mulfi ani de activitate, pen
tru a mulțumi astfel tutu
ror celor care au crezut in 
mine șt m-au ajutat să mă 
perfecționez pe plan spor
tiv, să trec peste anumite 
momente grele, inerente în 
viafa fiecăruia.

Nu 
ceea 
cova, 
runc 
ascund intenția de a con
cura pentru întiietate, pen
tru o medalie. Am știut de 
multă vreme, și, evident, 
știu acum mai bine ca ori- 
cind, că la Lujniki mă va 
aștepta un concurs foarte 
greu, indiscutabil cel mai 
greu din cariera mea. Ruth 
Fuchs, campioana ultimelor 
două Olimpiade, va lupta 
acum pentru al treilea 
titlu. Ruth este o foarte 
bună și experimentată atle
tă. Sînt sigură că va face 
totul ca din prima încer
care să arunce peste 70 m.

cind sper să fie

Știți preo 
pregătit și

fac un secret din ci
că doresc ca la Moș
ia Olimpiadă, să a- 
foarte bine și nu-mi

GORDANA MARKOVICI, LIDERA 
IN TURNEUL DE ȘAH DE LA TIMIȘOARA

cu care să ne ia, cum se 
spune, piuitul!... Va trebui, 
mi-am propus, să nu „văd“ 
și să nu „știu" nimic din 
ce se întimplă pe stadion. 
Vreau să-mi fac concursul 
așa cum m-am pregătit! In 
ceea ce privește lupta pen
tru podiumul olimpic, in 
mod normal, ea se va da 
între primele patru perfor
mere mondiale ale 
sezon, adică Ruth 
(69,96 m), Teresa Sander
son (69,70 m), Maria Carl- 
dad Colon (68,06) și eu. Or
dinea rămîne s-o stabilim 
insă la Moscova !“

Tinerele concurente domină 
turneul internațional feminin 
de șah de la Timișoara. După 
disputarea a șase runde, cu 
care concursul a intrat în cea 
de a doua jumătate a desfășu
rării sale, pe primul loc con
tinuă să se afle iugoslava Gor- 
dana Markovici, autoarea unui 
scor excelent : 3*/2 p din patru 
partide. Ea este urmată de 
tînăra jucătoare ungară Rita 
Kas cu 3 p din 5 partide. Bine 
se comportă și localnica Ligia 
Jicman, deși la activul ei se 
află cam multe remize. Repre
zentanta clubului Electromotor 
a realizat 3 
sibile. în 
mentul se 
Maria Gros 
la Fischdik 

o partidă

puncte din 5 p<>- 
continuare 
prezintă 
(Ungaria) și Gise- 

(R.F.G.) 2*/2 (din 
întreruptă), Ga-

clasa- 
astfel :

briela Olteanu 2 p (din 4 par
tide, una întreruptă). Marga
reta Mureșan și 
Baumstark cite 2 
partide).

Iată și rezultatele 
te în ultimele două _ . __ ,
— Pihajlici 0—1, Teodorcscu —
Gros */2—'/s (runda a Ill-a), 
“ ’ ’ — 'fr-'/i

Teodorcscu 
(runda a 
pentru a 
Pihajlici 
runda a 

IV-a, după cum au rămas ne
terminate partidele Fischdik
— Pihajlici și Olteanu — Gros 
(runda a V-a), Markovici — 
Teodorescu și Ghindă — Kas 
(din runda a Vl-a). Luni a 
fosț zi liberă; astăzi dimineață 
se reiau partidele întrerupte.

Gertrude 
p (din 5

înregistia- 
zile : Kaș

Gros */2—*/2 (runda a 
Baumstark — Olteanu 
(runda a IV-a),
— Mureșan . */2—’/2 
V-a). S-a întrerupt 
doua oară întîlnirea
— Teodorescu, din

DE BASCHET
NUMAI SUB FORMA DE TURNEE

DIVIZIILE A

VAL 
reștl 
Jiu.
Mill; 
p;
Și < 
curs 
1,SO

EVA ZORGO-UADULV s-a născut la 23 octombrie 1954 la 
CkiJ-Napoca. înălțime 170 cm, greutate 71 kg. Psiholog ți stu
dentă la I.E.F.S. Căsătorită cu Carol Raduly-Zorgo, recordma
nul țării la suliță. A început atletismul în 1967 sub oondu- 
cerea profesoarei Florlcc Gorgoi. Este antrenată de Petru 
Nagy în cadrul secției de la ,,U Cluj-Napoca 9 Recordmană 
națională: 68,68 m, Pitești 29 iunie 1980 (este al 12-lea re
cord al său) 9 Participări la J.O.: Munchen — neclasatâ (3 
aruncări nereușite), Montreal XI cu 55,60 m 9 Participări la 
campionate europene: 1974 — 
Praga V cu 61,14 m (record) 
diaiă": ..........................................
planate 
1977 - 
(record) _ 
Edinburgh IV cu 53,60 m, 1977 
1979 — Torino I cu 66,28 m (record) 9 Campioană balcanică: 
1979 — Atena 67,10 m (record) 9 Campioană națională: 
1977 - 56,04 m, 1978 - 59,28 m, 1979 - 65,90 m (record) 
9 Evoluția performanțelor: 1967 — 35,50 m, 1968 — 40,12 m, 
1969 - 45,78 m, 1970 - 50,10 m, 1971 - 52.36 m, 1972 - 54.34 
m, 1973 - 57,74 m, 1974 - 58,50 m, 1975 - 59,50 m. 1976 - 
59,90 m. 1977 - 60,24. 1978 - 63,66 m, 1979 - 57,20 m, 1980 - 
68.12 m.

Roma X cu 54,44 m, 1978 - 
9 Participări la „Cupa mon- 

65,82 m 9 Participări 
1975 — Roma HI cu 
1979 — Mexico I cu

„Cupei Europei": 
Helsinki IV cu

ki cam-

interviu cu antrenorul principal al Iotului olimpic icminin de volei, N. R0I8ESCD

9 Ediția 1930—1981 a diviziilor 
A de baschet (masculin șl femi
nin) se va desfășura ’ ‘
oeput pină la sflrșit 
de turnee. în primul 
nee), cele 12 echipe 
o serie unică; In al 
(4 turnee), formațiile . _ . _ _ 
părțlte tn grupe valorice 1—6 și 
7—12. La fete, campionatul va 
Începe la 2 octombrie 1980 șl se 
va încheia la 18 ianuarie 1981; 
ia băieți, primele jocuri se vor 
disputa la 23 octombrie, ultimele 
la 22 februarie. Programul com- 
petlționaJ pe anul 1981 va fi 
completat prin întrecerile pentru 
„Cupa României", cu participa
rea exclusivă a divizionarelor A, 
Tragerea la sorți pentru stabili
rea etapelor diviziilor A va avea 
loc joi, la ora 15, la sediul F.R.B. 
Sînt invitați reprezentanți al clu
burilor sportive.

9 O selecționată de junioare șl 
eadete pleacă astăzi In Ungaria, 
ta Sa' go tarj an. pentru a partici
pa la un turneu Internațional 
(3—5 iulie). Fac deplasarea: O- 
Hmpla Biasutti (C.S.Ș. Ploiești). 
VMerica Chepețan, Luminița Sta- 
min (C.S.Ș. Universitatea Timi
șoara). Marilena Frolter, Tatiana

de la în- 
sub formă 
tur (3 tur- 
vor alcătui
doilea tur 

vor fi îm-

Parcanschi (Centrul șco-lar de 
baschet București), Denisa Făgă- 
rășanu (C.S.Ș. Deva), Sorina 
Lambrino (C.S.Ș. Brașovia), Co
rina Porumb (C.S.Ș. Cluj-Napo
ca), Gabriela Șlefănescu (Pro
gresul București), Manuela To
ri ea (C.s.ș. Dej). Antrenori: M. 
Fîeșeriu șl Bogdana Diaconescu; 
conducătoare: Aneta Popescu
(C.S.Ș. 1 Galati).

9 Clasamentele seriei a H-a a 
Festivalului național pionieresc 
de mtaibaschet încheiat, recent, 
la Tîrgoviște: FETE I (născute 
ta 1967 și mal mici), GRUPA 
VALORICA A: 1. Centrul școlar 
de baschet București (antrenOare 
Lavinla Vasiliu), 2. C.S.Ș. Brașo
via, 3. C.S.Ș. Rm. Vilcea; GRU
PA VALORICA B: 1. C.S.Ș. Cr 
iova (Angela Miculescu), 2. CR 
Sf. Gheorghe, 3. C.S.Ș. Mediaș; 
geteră: Victorița Vasile (C.S. .. 
173 p; „Coșul de aur": 1. SlmO- 
na Angelescu (Voința Brașov) 27 
p (din. 39 posibile); concursul țJe 
talie: 1. Carmen Ciupercă (C.S.Ș. 
1 Galați) 1,79 m: băieți cat. a 
n-a (1969 și mal mici), GRUPA 
VALORICA A: 1. C.S.Ș. - ~ 
stanța (A. Ion). 2. ~ 
3. C.S.Ș. Cluj-Napoea;

1 Con-
C.S.Ș. Pitești, 

GRUPA

„MAREA NOASTRA NĂDEJDE
SÎNT PRIMELE 6-7 JUCĂTOARE»...

Deși mulți dintre tehnicienii ro
mâni prezenți la turneul inter
național feminin de la Iași erau 
tentați să crediteze inițial echi
pa noastră cu șanse de victorie 
asupra celor mai puternice ad
versare (U.R.S.S., R.D. Germană 
șl Bulgaria), previziunile acestora 
a-au dovedit totuși prea opti
miste. In schimb, colectivul teh
nic care pregătește reprezenta
tiva României era mal realist în 
Judecarea șanselor... La capătul 
competiției l-am abordat pe an
trenorul principal N. Roibescu.

— Mîhnit pentru cele două In
fringed ?

— Deloc. De ce-aș fi ? Turneul 
« fost foarte util, dîndu-ne mai 
clar dimensiunile drumului par
curs spre J.O. indiciile de plnă 
acum ne-au arătat că fiecare e- 
tapă ne-a adus un plus la toate 
capitolele. Și, totodată, ce mai 
este necesar să finisăm. Pentru 
noi, faptul că, tn loc de 30 de 
greșeli la dublaj pe meci, să- 
vtrșim numai 20 înseamnă ceva... 
Că, la blocaj, element deficitar
Șină nu demult, aveam deja o 

nle bună (trebuind să mai lu
crăm cu cealaltă) înseamnă ceva. 
Și așa mai departe...

— Va fl la J.O. echipa noastră 
mal bine pusă la punct J

— încercăm să reducem șl mai 
mult unele greșeli de execuție, 
să mai perfecționăm ici și colo 
jocul. Dar prea mari salturi nu

putem face. Cred că echipa 
evolua la Moscova cam ca 
lași, dar cu un ușor plus 
tehnicitate, de mobilizare și 
nacitate, cerute de caracterul

va 
la 
de 
te-

... . . ______  o-
flclal al competiției. Trebuie insă 
să nu uităm că am plecat de la 
un nivel destul de scăzut și că 
peste noapte nu se pot face sal
turi fantastice...

— Dacă-ml dațl voie să-mi spun 
părerea despre echipă, aș avea 
eîteva observații. Una ar fi le
gată de folosirea rezervelor...

— Am auzit deja unele comen
tarii pe parcursul competiției. 
Chiar mi s-a reproșat că n-am 
tltularizat-o pe Ileana Dobroschl. 
Dar cei ce ne reproșează nu știu 
că ea nu este la fel de . con
stantă ca Victoria Georgescu...

— Poate fi, tn acest caz, o ex
plicație suficientă... A doua ob
servație s-ar referi tot la rezer
ve: dacă (șl n-am dori-o) ar de- • 
veni indisponibilă rldlcătoarea 
Doina Săvoiu chiar la J.O., cine 
ar putea să o Înlocuiască 7

— Sperăm să nu se tnttmple 
așa ceva. Altminteri...

— Dar dacă același lucru s-ar 
tntîmpla cu una dintre trăgătoarele 
principale 7

— Noi ne-am străduit să pre
gătim o rezervă tlnără, pe gălă- 
țeanca Elena Piron.

— Care Insă nu a jucat tn com- 
petițiile de verificare, nu a fost 
deci Încercată tn meciuri dificile.

SADIC, CANDIDAT PENTRU DERBY

Ba, nici chiar ta meciuri ușoare...
— Există mereu un decalaj intre 

ceea ce sperăm să vină din ur
mă, din lotul de tineret, șt ceea 
ce putem reține tn lotul mare. 
Și, de aceea, nu putem avea o- 
mogenitate de virstă sau de pre
gătire. Trebuie să combinăm in 
lot jucătoare experimentate cu... 
speranțe de jucătoare.

— Totuși în divizie mai existau 
clteva valori actuale...

— Da, dar unele jucătoare, din 
diverse motive, n-au mai dorit 
sau n-au mat putut veni la lot: 
Maria Enache (care a devenit 
mamă), Liliana Văduva, Maria 
Popa, Doina Popescu, Marla Mi- 
titelu, Mariana Godja. Dacă ar fi 
răspuns solicitării, am fi avut 
3—4 rezerve mai aproape de va
loarea titularelor...

— Să sperăm, deci, că sextetul 
de bază, plus rezerva de trăgă
toare secundă, plus rezervele me
nite să asigure odihna titularelor 
vor reuși la J.O. să „ducă" tot 
turneul. Cu ce gînduri II veți a- 
borda 7 La ce performanță ați 
putea aspira ?

— tn grupă tnttlnim echipe bine 
conturate, cu loturi mai omogene 
din punct de vedere valoric, cu 
rezerve valoroase, pregătite pe 
posturi. Dar tn teren vor juca 
tot C... Primul nostru gtnd este 
calificarea tn semifinale, ceea ce 
ar corespunde unei evoluții la 
capacitatea maximă a echipei de 
care dispunem. Mai bine zis, a 
echipei de bază, pentru că ma
rea
«—7

DUPĂ CAMPIONAT!!! NAȚIONALE DL SĂRITURI ÎN APĂ
(Urmare din pag. 1)

Timpul frumos și perspectiva 
unor alergări atractive au făcut 
ca și duminică dimineața hipo
dromul ploieștean să cunoască o 
animație deosebită, capul de 
afiș al reuniunii l-a constituit 
„Premiul Păcii" — alergare »e- 
mlclasică —, care a revenit de 
o manieră categorică armăsaru
lui Sadic, excelent prezentat și 
condus de antrenorul său L Oa- 
nă. Recordul marcat — 1:25,6 —, 
ca și felul în care a terminat 
cursa (I. Oană ,, a pus mina 
jos" la jumătatea liniei drepte) 
tl arată pe Sadic ca un princi
pal candidat la câștigarea Der- 
byuiud In acest an. Din rest 
ne-au plăcut sosirile din alergă
rile cîștlgate de Heraldica (Mișu 
Manea a condus-o și susținut-o 
ta lupta finală cu siguranța unui 
driver profesionist), Hogar și 
Trucaj (autorii unor victorii cum 
numai G. Tănase poate realiza), 
Gardena (sincere felicitări antre
norului Gv. Solcan pentru felul 
ta care-și prezintă caii, formația 
sa aflîndu-se ta momentul de 
față pe primul loc), Gaica șl 
Turcin, ultimii doi fiind susținuți 
cu multă convingere de data 
aceasta de Tr. Marinescu. Lista 
riștigătoriilor a fost completată de 
Faleza n, aceasta adjudeeîndu-și 
— după un dud prelungit cu

Sondaj — proba rezervată mta.- 
JUor — șl Podoaba care a vâdit 
ascensiune de formă, a confir
mat calicului htrtlel. REZULTATE 
TEHNICE: Cursa 1: 1. Faleza n 
(D. Toduță) rec. 1:41,3, 2. Sondaj, 
3. Percutor. Simplu 5, ordinea 15, 
ordinea triplă 526. Cursa a 2-a: 
L Heraidtnia CM. Manea) rec. 
138,2, 2. Bostia. Simplu 4, ordi
nea închisă, event 63. Cursa a 
3-a; L Gardena (Gv. Solcan) rec. 
1:32J, 2. Rustica, 3. Suvetaița. 
Simplu 19. ordinea 20, event 104, 
ordinea triplă 458. Cursa a 4-a: 
L Hiogar fG. Tănase) rec. 1:26,4,
2. Nervta. Simplu 1,50, ordinea 
IS, event 20, triplu câștigător 284. 
Cursa a 5-a: L Sadic (I. Oană) 
rec. 1:25,6, 2. Epilog, 3. Turban. 
Simplu 3, ordinea 19, event 6, 
ordinea triplă 258. Cursa a 6-a: 
1. Podoaba (G. Grigore) rec. 
1:31,7, 2. Fanon. Simplu 1,40, or
dinea 9, event 4, triplu cîștigător 
66. Cursa a 7-a: 1. Golea (Tr. 
Marinescu) rec. 1:31,4, 2. JOfmir,
3. Efect. Simplu 8, ordinea 16, 
event 6, ordinea triplă 256. Cursa 
a 8-a: 1. Trucaj (G. Tănase) rec. 
Iri8,2, 2. Fricos,...... .3. Heder. Sim
plu 1,90, ordinea 3, event 6, ordi
nea triplă 392, triplu câștigător 46. 
Cursa a 9-a: L Turcin (Tr. Ma
rinescu) rec. 1:36,0, 2. Ispravnic, 
3. Tuilana. Simplu 2,50. ordinea 
10, event 3. ordinea triplă 98. 
Retrageri: Rural.

Gh. ALEXANDRESCU

noastră nădejde stnt primele 
jucătoare...
Nu vă gtadiți la poslblllta- 
obțlnerli unei medalii ?
Cine nu se gtndește ca, mer- 

gtnd la Olimpiadă, să nu te în
toarcă eu o medalie ? Noi vom în
cerca să jucăm ctt putem de 
bine. Cred că fetele noastre se 
vor mobiliza la fel de puternic 
ca tn iarnă, la turneul preollm- 
vlc...

tea

Aurelian BREBEANU

Dar, chiar ținînd seama de con
dițiile de concurs puțin priel
nice de la Ștrandul tineretului 
(Vacarmul publicului aflat în 
Incinta ștrandului a stînjenit 
vădit întrecerea) și de tensiu
nea nervoasă foarte ridicată 
(specifică, dealtfel, unui cam
pionat național), nu pot fi o- 
mise unele neajunsuri persis
tente (din păcate, de mulți ani) 
in tehnica execuției săriturilor. 
Să menționăm două dintre ca
rențele săritorilor fruntași : de
tenta insuficient de înaltă (de
ficiență care, de regulă, nu 
permite încheierea saltului îna
inte de atingerea apei) și in
trările în apă (lăsînd ultima 
impresie, ele influențează mult 
deciziile arbitrilor ; o săritură, 
cit de bună, este depunctată 
din cauza unei intrări greșite, 
în schimb un salt mediocru 
poate fi salvat de o intrare 
„fără stropi"). Este de așeptat 
ca în scurtul răgaz pină la 
participarea la competițiile a- 
mintite (precum și la Balcania
dele de seniori și de juniori), 
antrenorii loturilor reprezenta
tive să se preocupe de finisarea 
tuturor elementelor care, alcă
tuiesc o săritură, astfel ca la 
marile examene sportivii ro
mâni să se prezinte în plenitu
dinea posibilităților pentru 
ținerea unor nerformanțe 
măsura eforturilor depuse 
antrenamente.

9 Ne-a bucurat promovarea 
în finalele campionatelor repu
blicane a unor săritori aflat! 
încă la vîrsta copilăriei : An
dreea Dragomir (născută în a- 
nul 1968). Adrian Chercin (1969) 
de la C.S.Ș. Triumf București,

Florin Avasiloaie și Nicolae Le- 
păduș (ambii născuți în 1969) 
de la Lie. 2 București și Cris
tina Szakacs (1968) de la Crișul 
Oradea. Dar, nu se poate trece 
cu vederea că alți copii (mai 
ales de la C.S.Ș. Sibiu) nu s-au 
prezentat la nivelul solicitat de 
un campionat național de se
niori, unele dintre sărituri pu
țind fi admise cel mult la un 
concurs de copii. în această si
tuație, se ridică întrebarea: 
cum au fost obținute normele 
de categoria I de clasificare 
fără de care nu este admisă 
participarea la „naționalele" se
niorilor 7 înțelegem și lăudăm 
intenția antrenorilor de a-și 
promova sportivii și de a-i pu
ne în condiții de concurs dif 
cile încă de la vîrstă frageda, 
dar nu putem fi de acord cu 
exagerările care duc la coborî- 
rea nivelului tehnic și spectacu
lar al celei mai importante 
competiții Interne de sărituri.

UN CONCEDIU PLĂCUT
LA SEMENIC SI CRIVAIA

ob- 
pe 
la

Stațiunea turistică Semenic, situată in zona cea mai înaltă 
a munților cu același nume (1400 m alt it.), dispune de 
vile, restaurante elegante și baruri.

hoteluri.

Crivaia este așezată La 650 m altitudine, la poalele 
Semenic, într-o minunată poiană, pe partea dreaptă 
Bîrzava. La numai clțiva pași de stațiune se află 
acumulare VăJiug, pe ale cărui maluri sînt amenajări 
care dau o notă aparte vacanțelor.

munților 
a rî u lui 
lacul de 
turistice

La Semenic și Crivaia vi se oferă posibilități multiple pentru 
drumeții; se poate ajunge Ia Baia Vulturilor, Piatra Nedeii, 
stațiunea Trei Ape, peșterile Comarnic și Popovăț, Cheile Ca- 
rașului.

Bilete 
țiile și 
cele ale

și informații suplimentare se obțin de la toate agen- 
filialele oficiilor județene de turism, precum și de la 
IT HR București.

PUBLITURISM
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„CUPA ROM/
(Urmare din pag. I) d

ține, în orice caz, pentru ceea 
ce se aștepta de la acest con
curs 9 La înălțime băieți o si
tuație pe care nu am prea în
țeles-o. După ce a trecut ușor 
la 2,15 m, talentatul săritor Da
niel Albu a renunțat la 2,20 m 
ca să înceapă la 2,23 m, unde 
a doborît de 3 ori. Curios ni se 
pare faptul că el a renunțat 
tocmai la 2,20 m, înălțime egală 
recordului său personal, pe care 
a trecut-o doar o singură dată 
în carieră, la 27 iunie 1979 ! 
Poate că dacă ar fi sărit 2,20 m 
ar fi reușit și la 2,23 m, dar 
așa ! • Un concurs de amploa
rea acestuia ar fi trebuit să fie 
cronometrat electronic, dar, din 
păcate, s-a recurs tot la crono- 
metrarea manuală, de mult de
pășită • Stadionul din Pitești, 
altfel gazdă primitoare și cu o 
pistă de calitate (din material 
sintetic românesc) nu are încă 
o instalație corespunzătoare 
(stîlpi, ștachete, aparat de mă
surat) pentru săritura în înălți
me • La marș au funcționat 
arbitri foarte indulgenți vizavi 
de corectitudinea marșului dife- 
riților concurenți. In mod nor
mal Pescaru, cîștigătorul probei, 
și Jugănaru dar și încă alții ar 
fi trebuit să fi fost avertizați 
măcar o dată, dar iată că nici 
unul nu a primit vreun avertis
ment. Și nu e bine ! Altfel, ar
bitrajul localnicilor, competen. 
și de bună calitate. 9 Locurile

re.
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CAMPIONATE I Divizionarele A

i Bucu-
s.ș. Tg. 
xxșgeter: 
rad) 147 
Sinevid 
p; con- 
(TltanJi)

EZA
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>aua, C. 
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1 probă 
. Prună

I.B.A. Tg. Muieș, 2. Eugen Moa
șa — St. roșu Brașov. 3. Leventa 
Roșonczl — I.R.A. Tg. Mureș; ju
niori marl: 1. Traian Cimpan — 
St. roșu Brașov. 2. Ștefan Clor- 
bași — I.R.A. Tg. Mureș. 3. Ioan 
Crueeanu — Locomotiva Ploiești; 
tineret: 1. Alexandru Ilieș — Tor
pedo Zării ești, 2. Viorel Lepă
da tu — St roșu Brașov, 3. LS- 
dislau Tosnosvari — I.R.A. Tg. 
Mureș; seniori: 1 Ernest Mulner — 
Torpedo Zărnești. 2. Mihai Banu 
— Flacăra Moroni, 3. Nicolae A- 
rabadgl — Poiana Cîmplna. (Ioan 
PAUȘ, coresp.).

I
I
I
I
I

ISTEAUA,
PRIMA Și LA MINIRUGBY I 

lNTR-0 FRUMOASĂ I

la startul noului sezon

CÎTEVA NOUTĂȚI LA STEAUA... 
ANIMATĂ DE GÎNDUL REVANȘEI

CINE OPREȘTE 
„GRAMOEGNUL BÎRFEH ?
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COMPETIȚIE PE LITORAL
„Un meci splendid ! Am văzut 

copii făcînd pase „sărite**, am 
văzut combinații tactice reușite. 
A fost mal mare dragul să pri
vești spre rugbyștii de mîine**.

Așa ne vorbea, despre recent 
încheiata competiție de mtni- 
rugby organizată de Clubul spor
tiv școlar 2 Constanța și de Casa 
plor/lerilor și șoimilor patriei din 
localitate, cunoscutul antrenor a] 
echipei Farul, fostă triplă cam
pioană națională de seniori, prof. 
Mihai Naca. Aprecieri entuziaste 
au ----- * ~ ............. • ‘ *
al 
tre 
cu, 
pe ___ ________
finala întrecerii, disputată ____
CI. Sp. șc. 2 Constanța și Steaua 
Oechipe formate din elevi de 
12—14 ard). Au cîștigat bucu- 
reștendl cu 24—16. interesant fi
ind faptul că antrenorii celor 
două formații sînt foști coechl- 

teiri, Gheorghe Pîștalu „tnvin- 
lndu-l“ pe Petre ianusevici. Fos

tului component al echipei națîo- 
iale de la ultima victorie asupra 
FrarJel (15—12 în 1976, după un 
meci memorabil) îi rămîne satis
facția de a fi avut în competi
ție nu mal puțin de trei echipe I 
Ceea ce nu-1 deloc puțin...

Dar lată clasamentul: 1. Stea
ua, 2. Cil. sp. șc. 2 Constanța,
3. C.S.Ș. Locomotiva București,
4. Pionierul Constanta. 5. Șc. gen. 
35 Constanța, 6. CI. sp. șc. 6 
București.

Aceasta a fost ultima dintr-un 
frumos șir de competiții deschise 
celor mal tineri rugbyștl, orga
nizate în vremea din urmă, care 
se. pot constitui în.tr-o veritabilă 
„uvertură* la o posibilă între
cere de nivel national a speran
țelor...

avut șl muUțl alțl animatori 
rugbyulul constănțean, prln- 
caire economistul Nae Popes- 
din biroul secției clubului de 

litoral. Cu toții se refereau la 
• * • ...................... .. intre

l.S.R." LA OINĂ
t)

Sucu- 
și, 4. 
rpedo 
;oviș- 
lasate 
sînt : 
3—13 
15—2
Tor-

11). • 
îlata- 
îtiție. 
Î.P.B. 
ccep- 
, in-

A

vingătoarea 
Iiie Dacău 
Alexandru 
rant, Petre 
Ion Zică - ,
Dragomir — strungar, Gh. Ciu- 
îinaru — mașinist, Gomel Po
pescu 
Simoiu 
ghici, - „ ,_______
— zincograf, Marcel Șufaru — 
mecanic (toți la Combinatul 
Poligrafic București), Constan
tin Oancea — elev, Petru Du
mitru, Iancu Șerban 
gar, Nicolae “
gar, Nicolae Iacob (a!te între
prinderi).

actualei ediții : 1. 
— tehnician auto, 
Puțintei — labo- 
Stoian — strungar, 

■ mecanic. Marin

electrician, Marin 
- mecanic, Gh. Dră- 
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ATLETISM I
neș, de un medic și de un a- 
sistent medical ! Apare clar de 
ce foarte tinăra formație a 
Doljului, la al doilea an de par
ticipare in grupa A, domină și 
— probabil — va ciștiga între
cerea echipelor feminine, pen
tru că, neîndoios, la Craiova 
atletismul este puternic spriji
nit • Dealtfel, în ceea ce pri
vește clasamentele „Cupei 
României", se pare că de pe a- 
cum... zarurile au fost arunca
te : 1. Steaua 648,5 (bărbați
482.5 + femei 166), 2. C.A.U.
524.5 (259+265,5), 3. Dinamo
454.5 (382,5+72), 4. Rapid 407,5
(180,5+ 227). 5. Constanța 381,5
(161,5+220), 6. Dolj 353,5 (43,5 
+ 310). 7. Argeș 324,5 (119 + 
205,5), 8. Metalul 205 (143 + 62), 
9. Cluj 193,5 (117,5+76).

I
I
I
I
I
I
I

• Venind ta... plasa campioa
nei, Universitatea Craiova, ra- 
tind și 
Steaua, 
Vasile 
drumul ____ _____ ______
competițional animați de GÎN- 
DUL REVANȘEI • După cîte- 
va antrenamente de readaptare 
a organismului la efort desfă
șurate ta „Ghencea", lotul Ste
lei s-a deplasat pentru patru 
zile la Timișul de Sus, unde 
ponderea ședințelor de instruire 
a avut-o îmbunătățirea factoru
lui fizic • Ptaă la startul cam
pionatului ediția 1980—81, pe a- 
genda de lucru a antrenorului

Cupa, antrenorii echipei 
Gheorghe Constantin și 
Zavoda, au pornit pe 

pregătirii noului sezon

Gheorghe Constantin sînt tre
cute suficient de multe proble
me de rezolvat legate, mai ales, 
de concepția tactică a echipei, 
care in trecut nu s-a putut 
cristaliza deplin. • Față de lo
tul actual, in intenția antreno
rului stă păstrarea aceleiași idei 
de joc, cu „patru la mijloc", 
urmind ca în atac că fie men
ținuți M. Răducanu și Ad. Io- 
ncscu • O atenție specială i se 
acordă pregătirii virfului Adrian 
Ionescu. jucător cu mari dis
ponibilități ofensive. înzestrat 
cu un deosebit simț al porții, 
care are calitățile necesare unui 
veritabil vîrf de atac. In schimb,

Astăzi, In cadrul festivității de sosire a Ștafetei flăcării olimpice

DINAMO, 0 INTERESANTĂ PARTIDĂSTEAUA
INTRE DODĂ VECHI RIVALE SPORTIVE

Intilnirca de pc stadionul Dinamo va începe la ora 18
Astăzi, ta cadrul ceremoniei 

de sosire in Capitală a ștafetei 
flăcării olimpice, va avea loc 
pe stadionul Dinamo, cu Înce
pere de la ora 18, un intere
sant meci care va opune pe ve
chile rivale ale fotbalului nos
tru, Steaua și Dinamo. Parti
da va începe la ora 18 și con
ducerile tehnice ale celor două 
formații au anunțat următoa
rele loturi din care vor alcă
tui „distribuțiile" de Începere:

STEAUA : Iordache, Windt 
(portari), Anghelini, Andrei- 
cuți, FI. Marin, Sameș, Nițu

ȘTIRI... ȘTIRI...
• CONSFĂTUIRE CU AN

TRENORII DE JUNIORI. Astăzi 
se va desfășura la Deva o con
sfătuire cu antrenorii care acti
vează ta centrele de copii și 
juniori și ta cluburile sportive 
școlare cu secții de fotbal. Pe 
agenda dezbaterilor se află 
principalele probleme privind 
instruirea tinerilor jucători, 
precum și productivitatea pepi
nierelor fotbalului nostru.

(fundași), Stoica,. Iordănes
cu, I. Ion, Șt. Popa, Jurcă 
(mijlocași), Aelenei, Ad. Iones
cu, M. Răducanu, Prodan, Du
mitrașcu (atacanți).

DINAMO : Eftimescu, Ștefan 
(portari), Mărginean, Dinu, G. 
Sandu. I. Marin, Stăncscu, Lii- 
cuță (fundași). Dragnea, Au
gustin, Mulțescu, Custov (mij
locași), Țălnar, D. Georgescu, 
Iordache, Vrînceanu, D. Zam
fir (atacanți).

Cele două loturi au efectuat 
pregătiri în zilele precedente, 
iar selecționații convocați Ia 
lotul reprezentativ participă la 
această întîlntre to-cmai pen
tru ca ambele cluburi să ali
nieze cele mai bune formații 
de care dispun ta momentul 
de față. Ceea ce va face ca 
Întrecerea să se ridice la un 
bun nivel și să onoreze — ast
fel — festivitatea sosirii la 
București, ta drumul ei spre 
Moscova, a flăcării olimpice.

• „CUPA ORAȘULUI GA- 
EȘTI" LA JUNIORI. Sîmbătă și 
duminică s-au disputat in loca
litate meciurile din cadrul „Cu
pei orașului Găești". Competiția 
a fost cîștigată de echipa Chi
mia Găești, care 
vina pe Metalul 
3—0 (1—0). (M.
resp.).

in finală a
București 

Ionescu —

SALONTA

în- 
cu 

co

ț RECOLTA
BOCSKAI haidu SGOBOSZLO 
(Ungaria) 1—1 (1—1). La sfîrși- 
tul săptămtaii trecute s-a des
fășurat la Salonta meciul ami
cal dintre echipa locală. Recol
ta, și formația maghiară Bocskai 
Haidu Sgoboszlo. Așa cum a- 
rată și scorul, meciul a fost 
echilibrat, satisfăcînd exigențe
le spectatorilor. Scorul a fost 
deschis de formația gazdă, care 
a înscris, în min. 18, prin Csor- 
daș. 6 minute mai tirziu a fost 
rtadul oaspeților să marcheze 
prin Kadar. Și în repriza a 
doua cele două echipe și-au 
creat rtad pe rtad ocazii de gol, 
dar tabela de marcaj a rămas 
nemodificată. (Gh. Cotroaie — 
coresp.).

• VIITORUL 
POLAM 
După o 
Viitorul 
derea 
în min. 
dei, mai precis in min. 89. for
mația oaspete a reușit să în
scrie golul egalizator prin Ka- 
ciorovskt

VASLUI —
VARȘOVIA 1—1 (0—0). 
primă repriză „albă", 
Vaslui a reușit deschi- 
scorului, prin Mantale, 
52. Spre finalul parti-

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AȚI JUCAT LA PRONOEXPRESJ

Astăzi este ultima zi pentru 
procurarea biletelor de partici
pare la tragerea obișnuita Pro- 

noexpnes de miine. 2 iulie 1980, 
Nu pierdeți prilejul de a vă nu
măra și <lv. printre beneficia
rii acestui atractiv sistem de joc, 
ale cărui avantaje sînt ilustrate 
frecvent prin mari și numeroase 
succese I Printre marii cîștigă- 
tori al primelor trei trageri din 
această lună se numără Dumitru 
Munteanu din Călărași, Pastia 
Constantin din Focșani șl Alexe 
Vasile din București cu CÎTE 
UN AUTOTURISM „Dacia 1300", 
Dala Anton din Bala Mare șl

Lantoș Todora din Tg. Mureș cu 
C1TE 39 290 LEI etc. TYagerea 
de mîine vă poate aduce și dv 
satisfacții asemănătoare, bineîn
țeles cu condiția de a vă pro
cura de astăzi biletele.

Agențiile Loto — Pronosport 
au început vînzarea biletelor pen
tru tragerea excepțională Loto de 
duminică 6 Iulie 1980^ la care_se 
pot obține 
cia 1300“, 
de 50.000, 
precum și 
sau în R.
tați prospectul acestei avantajoa
se trageri și jucați din vreme 
numerele preferate 1

AUTOTURISME „Da- 
cTștiguri In bani 
25.000, 10.00 lei etc.,
EXCURSn In U.R.S s.
D. Germană. Consul-

Gh, Constantin a simțit că mai 
are mult de lucru cu Ad. lo- 
nescu ta privința tehnicii indi
viduale. Și Gh. Constantin se 
mindrește cu faptul că, datorită 
numeroaselor -antrenamente in
dividuale. Ad. Ionescu a pro
gresat mult în ultimii doi ani, 
dar așteaptă de la el o creștere 
valorică pe toate planurile • Cu 
ce lot de jucători a pornit la 
drum Steaua 1 Iată-1 : Iorilache 
și Windt — portari ; Anghelini, 
Andreicuți, FI. Marin, Sameș, 
Nițu, I. Gheorghe — fundași ; 
Stoica, Iordănescu, Zahiu, Aele- 
nei — mijlocași ; M. Răducanu, 
Ad. Ionescu și Prodan — înain
tași. Patru dintre jucătorii Ste
lei. internaționalii Iordache, Sa- 
meș, M. Răducanu și Ad. Iones
cu, se pregătesc ta aceste zile 
in cadrul lotului reprezentativ. 
Noutățile Stelei_: Dumitrașcu 
(de la Metalul 
Popa (Mecanică 
(Șoimii Sibiu). 
Mirșa) și Matefi 
năveni) — toți jucători 
care urmează a fi transferați ta 
aceste zile • Alte intenții ale 
celor doi tehnicieni : eliminarea 
comportărilor oscilatorii de la 
foarte bine la mediocru, apăru
te pe parcursul campionatului 
trecut și care au fost factori 
determinant ta ratarea titlului 
de campioană și pierderea Cu
pei • Acordarea unei atenții 
sporite «spectului educativo- 
disciplinar. prin ridicarea con
știinciozității profesionale ® In
tenții bune și frumoase 
Steaua, dar să nu 
lotul echipei, evident 
este în parte uzat, 
mulți dintre jucători au trecut 
anii. Tocmai din această cauză, 
la Steaua se simte 
nevoia 
pel. 
fost 
însă 
vor 
rile 
de joc a 
tradiție, mult stimată de marea 
masă a iubitorilor de fotbal.

Circuld Î7j fotbalul nostru» 
cu permis de liberă trecere în 
rlndurile antrenorilor, un soi 
de oameni specializați în bir
jă. Cam pe unde apucă, ei 
contestă cu qlas tare și cu 
vehemență, pe acela care 
caută să se depărteze de ve
chile și adeseori depășite ca
noane ale antrenamentelor, 
care se dovedesc îndrăzneți și 
cu idei novatoare pe drumul 
împlinirii actului de reală 
profesionalitate. Bîrfitorii tși 
dovedesc curajul opiniilor per
sonale chiar șl în scris, dar 
numai pînă la... semnătură.

De regulă, ei scot capul ort 
de cîte ori lumea fotbalului 
se agită în căutarea soluțiilor 
menite să înlăture starea de 
anchiloză prezentă în jocul e- 
chipelor. Așa cum s-a * “ 
plat cu cîtva timp în 
cînd antrenori harnici 
orei Mateianu, Nicolae 
și Mircea Lucescu își ,____
publice gîndurile despre pro
blemele spinoase ale 
reprezentative, sugerînd 
ce .................

tntlm- 
urmă, 

ca VI- 
Proca 

făceau

primei 
cam 

ar trebui făcut pentru Im-

București), Șt. 
fină). Rotaru 
Jurcă (Carpați 
(Chimica Tîr- 

tineri

la 
uităm că 

valoros, 
că peste

pregnant 
unei întineriri a echi- 

a 
de văzut 

„cele cinci noutăți" 
să confirme așteptă- 
se încadreze în Ideea 
unei echipe de mare

Un prim pas, pare-se, 
făcut, rămîne 
dacă 
reuși 
și să

Gheorghe NERTEA

bunătățirea Indicilor calitativi 
ai fotbalului 
internațional.
„gramofonul 
oprește ?) a 
acțiune. Pe 
și joasă frecvență s-au emis 
aprecieri cu totul și cu totul 
lipsite de cea mai elementa
ră obiectivitate, am putea 
spune chiar răutăcioase: „Uite 
dom’le unde erau descoperi
torii oului lui Columb...°, „Ia 
te uită unde ne erau înțelep
ții...0, „Dacă sînt așa de is
teți, federația ar trebui să le 
dea pe mînă echipa naționa
lă...0 sau „Iată cine ne dă 
lecții; dar ce mare perfor
manță au obținut acești sfă
tuitori ?... Alții, mai diplomațl, 
au zîmbit zeflemist...

Ne-au intrigat o asemenea 
atitudine, un asemenea „mod 
de angajare" în problemele 
controversate ale fotbalului 
nostru. Astfel de „luări de 
poziție” perpetuează racilele 
fotbalului, lenevesc gîndirea 
unor antrenori, cultivă dile
tantismul altora și mediocri
tatea campionatului.

Ne lamentăm în orice îm
prejurare că în fotbalul nos
tru trebuie întreprins ceva 
care să pună... căruța în miș
care. Moral este, în primul 
rînd, să li se strice acestor 
bîrfitorl culcușurile calde în 
care unii se lăfăiesc și să se 
încurajeze prin toate mijloa
cele posibile antrenorii har
nici, cu idei, pasionați

Stelian TRANDAFIRESCU

nostru la nivel 
Ei bine, atunci 

birjei'* (cine îl 
intrat imediat în 
tonuri de înaltă

VĂ PREZENTĂM NOILE PROMOVATE IN DIVIZIA „B“
Campionatul Diviziei C a luat sfîrșit, nu de 

mult. Se cunosc, așadar, echipele care au urcat 
în eșalonul secund, cele care de-a lungul între
cerii s-au dovedit mai bine pregătite. Tncepînd

Ceahlăul P. Neamf (seria
• Club de fotbal reînființat 

în anul 1978 (clubul Ceahlăul, 
cu secție de fotbal, a fost în
ființat în 1919) • A activat
in Divizia B în perioada 1961- 
79 ; în Divizia C — în cam
pionatul 1979—80 • Președin-

C. S. M. Borzești
• Clubul a luat ființă ta 

anul 1975 și este tutelat de 
Combinatul petro-chimic din 
Borzești • A activat în Divi
zia B ta perioada 1975—77 ; în 
Divizia C : 1977—80 • Preșe
dintele clubului : Constantin
Prăjîșteanu ; președintele sec
ției de fotbal : Ion Pălăngea- 
nu ; antrenoir : loan Sdrobiș, 
ajutat de Boșcov Kostapolos
• Are stadion propriu, cu ® 
capacitate de 10 000 de locuri
• Lotul : Gîrbea, Mititelu, 
Vasiliu — Mareș, V. Popa, Flo
rian, Iacob, Cernat, T. Moldo- 
veanu, P. Popa — Stere, Nae, 
Steț, Postăvaru, Nistreanu, Leu 
— Morărescu, Căpraru, Moroșa- 
nu, Dumea, C. Moldoveanu. Ar- 
hiri, Oprișor • Media de vîrstă: 
23 ani • Echipă bine pregăti
tă fizic, posedă forță de atac, 
avind ta Căpraru un finaliza- 
tor remarcabil : 33 de goluri. 
După cum arată 
vîrstă, majoritatea 
sînt tineri, dornici 
re, disciplinați. Ei

media de 
jucătorilor 

de afirma
ta cearcă în

CIȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES 

DIN 25 IUNIE 1980

Categoria 1: 1 varian- 
au tot lirism „DACIA
2: 5 variante 2s5u/0 a 

dat. 3: 21 variante a 
4: 72,75 a 813 lei;

FAZA I: 
tă 25% = 
1360“; cat. 
11.823 lei; 
2.815 Iei; cat. . 
cat. 5: 244 a 242 lei; cat. 6: 7.053.50 
a 40 lei; cat. 7: 192,25 a 200 lei; 
cat. 8: 3.525 a 40 lei.

FAZA A II-a: Categoria T: 15 
variante 100% = excursie de un 
loc la Jocurile Olimpice Moscova 
1980, In valoare de 12.000 lei. 
Report la categoria 1 : 161 667 lei.

Autoturismul „DACIA 1300“ a 
fost dștigat de PUIU CONSTAN- 
TINESCU din București.

cu acest număr al ziarului nostru, vă prezentăm 
noile promovate în Divizia B (în ordinea se
riilor în care au activat).

I)
clubului : ing. 

președinte 
Dimitriu :

• 
Are stadion propriu, cu o ca
pacitate de 12 000 de Jocuri • 
Lotul : Brețcanu, Chivorchian 

(seria a ll-a)
fiecare partidă 
drumul cel mai 
poa>rta adversă, 
pase reușind

te de onoare al
Ștefan Dumitru , 
retribuit : Vitalie 
antrenor : Mircea Nedelcu

să găsească 
scurt spre 

din două-trei 
— ___„___ să-șl con

struiască faze de gol. în me
ciurile susținute în 
C.S.M. Borzești a 
succes contraatacul.

deplasare, 
aplicat cu

G S. U Galati
înființat în

pe
• Clubul a fost 

anul 1953 și funcționează 
lingă Universitatea din Galați.
• A activat în Divizia B ta 
perioada 1958—78 și în Divizia 
C în 1957—58 și 1978—1980.
• Președinte de onoare al clu
bului : 
Prudu ; 
Sirbu ; 
fotbal : 
loan Zaharia, ajutat de Nicolae 
Hustiuc • Are stadion propriu 
(Portul roșu), cu o capacitate 
de 7 000 de locuri • Lotul : 
Dumitrescu, Saulea — Petrescu,

prof. dr. ing. Ioan 
președinte : Dumitru 

președintele secției de 
loan Tusac ; antrenor

— Constantin, Vasiliu, Ti- 
cheli, Croitoru, Covrig — 
Gherghina, Niță, Giroveanu, 
Rusu, Ciocan — Catană, Ape- 
trei, Mironaș, Jelescu, Mura- 
riu, Racheru, Hetea • Media 
de vîrstă : 25 ani și 6 luni • 
Echipă matură, în componența 
căreia stat jucători cu expe
riență competiționaiă (Tichelî, 
Gherghina, Niță, Giroveanu, 
Apetrei, Jelescu, Mironaș), și 
care a dorit să revină imediat 
în eșalonul secund. De aceea, 
în toate partidele a mizat pe 
atac, pe victorie. Jocul ei se 
bazează pe o apărare sobră, 
pe combinații ofensive rapida 
pentru dezechilibrarea apără
rii adverse, la care participă 
componenți ai tuturor liniilor,

(seria a lll-a)
Tașnadi, Toader, Marla, Rota
ru, Tăune — Pascu, Seceanu, 
Zigler, Ploieșteanu, Prihac — 
David, Ene, Lala, Diaconescu. 
• Media de vîrstă : 23 ani și 
5 luni • De remarcat, ca dealt
fel la toate echipele studen
țești, este elanul. întregii for
mații ; un elan clădit pe coezi
unea sufletească, pe omogeni
tatea tehnico-tactică. Atuuri cu 
care antrenorul Zaharia a în
cercat și a reușit, in bună mă
sură, să imprime ta jocul echi
pei o concepție modernă.

TURNEUL FINAL AL JUNIORILOR II
SIGHIȘOARA

Vineri și sîmbătă s-au des
fășurat la Sighișoara meciurile 
din cadrul turneului final al 
juniorilor II. Pe primul loc s-a 
clasat formația Metalul Aiud 
(1—0 cu C.S.U. Brașovia Bra
șov. 1—1 cu Construcții Electro- 
metal Cluj-Napoca și 6—2 cu 
Lăpușul Tg. Lăpuș), care a to
talizat 5 puncte in clasamentul, 
general ai grupei. Cîștigătoarea 
va participa- la turneul de la 
Cimpulung Muscel, care va de
semna echipa campioană. Cu 
prilejul jocurilor de la Sighi
șoara s-au atribuit diplome și 
premii pentru : „Cel mai bun

portar“ — Dănuț Pascu, de la 
Metalul Aiud. ..Cel mai bun 
fundaș” — Alexandru Sania, 
de Ia Lăpușul Tg. Lăpuș și 
„Cel mai bun mijlocaș” — Ion 
Mandoca, de la C.S.U. Brașovia 
Brașov. (I. Turcu — coresp.).

VASLUI
Vineri și sîmbătă s-au desfă

șurat la Vaslui meciurile din 
cadrul turneului final al cam
pionatului juniorilor II. în fi
nală : Letea Bacău — Oțelul 
Galați 8—1 (2—1). Echipa din 
Bacău este antrenată de fostul _ 
internațional Sorin Avram. (AL 
Florea — coresp.).



BASCHETBALIȘTII ROMÂNI ÎNVINGĂTORI 
ÎN TURNEUL DE LA MISKOLC

BUDAPESTA, 30 (Agerpres).
— Turneul masculin de bas
chet de la Miskolc (Ungaria) 
a fost cîștigat de reprezentati
va României, care a terminat 
neînvinsă competiția, totabzînd 
6 puncte. Pe locurile următoa
re s-au clasat selecționatele 
Belgiei, Cehoslovaciei (B) și

SUCCESE ALE TINERILOR GIMNAȘTI ROMÂNI
ARAD, 30 (prin telefon). Pu

blicului iubitor de sport din loz 
calitate i s-a oferit prilejul ca, 
timp de 2 zile, sîmbătă și du
minică, să fie martorul unui 
plăcut și interesant spectacol 
sportiv la care au participat 
echipele de junioare și juniori 
ale României, Ungariei și Bul
gariei, care și-au dat întîlnire 
la Arad într-un concurs ami
cal. de verificare. S-au alcătuit 
clasamente atît pe echipe (bi
lateral), cit și la individual 
compus, atît la fete cit și la 
băieți. Cum era și firesc, gim
nastele și gimnașlii români s-au 
situat în permanență în prim- 
planul disputei sportive, ocu- 
pînd locuri fruntașe atît la in
dividual cit și pe echipe. In 
confruntarea România — Bulga-

ÎN 1981, PRIMA EDIȚIE 
A „EUROPENELOR" DE SCRIMĂ

Congresul Federației inter
naționale de scrimă a stabilit, 
la cererea unor federații na
ționale, să se organizeze un 
campionat european de scri
mă, anul 1981 urmînd să con
semneze o ediție experimen
tală.

Un aspect inedit în calenda
rul actual al scrimei interna
ționale, dar trebuie consem
nat faptul că înaintea lansării, 
în anul 1938, a campionatelor 
mondiale, suprema confrunta
re internațională a scrimei, în 
perioadele dintre două ediții 
ale J.O., erau campionatele 
europene.

S-a preconizat ca noua for
mulă a campionatelor europe
ne să se bazeze numai pe pro
bele individuale, la cele patru 
arme, fiecare țară participan
tă urmînd să înscrie cîte trei

RECORD EUROPEAN 

LA 200 m SPATE
Cu prilejul unui concurs 

desfășurat la Budapesta, îno
tătorul Sandor Vladar (Unga
ria) a stabilit un nou record 
european în proba de 200 m 
spate, cu timpul de 2:01,72. 
Vechiul record îi aparținea cu 
2:01,78.

SPORTIVII ROMÂNI 
FLĂCĂRII

(Urmare din nap D

Flacăra olimpică va fi purta
tă, din kilometru in kilometru, 
prin orașe și sate, de tineri 
muncitori și țărani, elevi și stu- 
denți — băieți și fete — frun
tași în muncă, la învățătură și 
în întrecerile marii competiții 
sportive naționale „Daciada", 
mulți dintre ei campioni repu
blicani, europeni, mondiali și 
olimpici. In alergare, pe bicicle
te sau motociclete, pe cai, în 
ambarcații sportive, purtătorii 
flăcării olimpice vor fi mesage
rii atașamentului tineretului 
nostru față de idealurile olim
pice, față de cauza scumpă tu
turor tinerilor, tuturor popoare
lor lumii — pacea.

Ia—-orașele — etapă (Bucu
rești, Buzău. Bacău și Iași), ca 
și în alte localități de pe tra
seu, la locuri evocînd glorioasa 
istorie a poporului român ș.a. 
vor avea loc ceremonii dedica
te Ștafetei flăcării olimpice.

Astăzi, prima etapă, flacăra 
olimpică va trece prin Giurgiu 
(ora 13). Remuș (13,15), Daia 
13,30. Buturugeni (14.50). Uzunu
(15.10) , Călugărcni (15,20), Adu- 
natii Copăceni (16.15). „30 De
cembrie" (16.40), Jilava (17,15), 
Sos. Giurgiului (17,35), Piața 
Progresul (17.55). Parcul Liber
tății (18.05), Parcul Tineretului
(18.10) , Piața Unirii (18,20). Pia
ța Universității (18,25), Piața 
Romană (18,30). Stadionul Di
namo 18,45. Aici va avea loc 
ceremonia primirii Ștafetei flă
cării olimpice, potrivit progra
mului din chenarul de la pagi
na întîi.

Ungariei — cu cîte 4 p. în 
ultima zi a turneului, baschet- 
baliștii români au Întrecut cu 
82—67 (39—39) formația Unga
riei, iar echipa Belgiei a dis
pus cu 84—72 (42—36) de se
lecționata secundă a Ceho
slovaciei.

ria, la fete, rezultatele au fost 
următoarele : România 186,70, 
Bulgaria 178,65, în timp ce Ia 
individual compus primele trei 
locuri au- fost ocupate de gim
naste românce : Aurelia Pînza- 
ru — 37,65, Mihaela Stănuleț 
37,45 și Adina Fărcuț 37,25 ; în 
meciul cu Ungaria punctajul 
a fost : România 186,70. Ungaria 
177,45, la individual fiind ace
eași ordine. In ce privește în
trecerea băieților, echipa Româ
niei a realizat 270,20. Ungaria 
268,85. iar Bulgaria 257,90. La 
individual, primii clasați au 
fost Dan Odorhean (România) 
cu 54,90, urmat de Moku* Lajos 
(Ungaria) 54,50. Emilian Nicula 
și Adrian Căpățînă (ambii 
România) 54,45.

Nicolae STREJAN — coresp.

concurenți de armă. Competi
ția va dura astfel doar 5 zile, 
în loc de 10 cît durează ac
tualmente o ediție a C.M., .ast
fel F.I.E. sperînd să găsească 
mai lesne candidați pentru or
ganizarea întrecerilor conti
nentale.

în ceea ce privește edițiile 
următoare ale C.M. de se
niori, s-a stabilit ca în anul 
1981 gazda să fie Clermont- 
Ferrand (Franța), în 1982 dis- 
putîndu-se în S.U.A., iar in 
1983 în Austria. Pentru C.M. 
’81 de tineret există candida
tura Elveției, iar Danemarca 
(care va sărbători în 1982 se
micentenarul federației)', s-a 
oferit să organizeze ediția ur
mătoare.

După o zi de repaus, la Wimbledon

OPTIMILE DE FINALĂ LA SIMPLU FEMEI
LONDRA, 30 (Agerpres). — 

După o zi de repaus, turneul 
internațional de tenis de la 
Wimbledon a fost reluat cu 
optimile de finală ale probei 
de simplu femei. Iată rczulta-

PREIAU ȘTAFETA 
OLIMPICE

De la stadionul Dinamo, Șta
feta flăcării olimpice va porni 
pe traseul Calea Dorobanți 
(19,05), Piața Romană — A.S.E.
(19,10),  Piața Universității (19,15), 
pînă la Casa Centrală a Arma
tei (19,20), unde va fi aprinsă 
torța care va arde pe timpul 
nopții.

Mîjine, miercuri, la ora 8,00, 
Ștafeta va pleca în cea de a 
doua etapă, pe traseul C.C.A., 
Piața Universității, Piața Ro
mană (8,10). Piața Victoriei 
(8,15). Statuia Aviatorilor (8,20), 
Parcul Herăstrău - debarcader 
Bordei (8,31). podul Bâneasa
(8.46) . Otopeni (9,16), Săftica
(9.47) . Snagov (10,13). Ciolpani 
(10,38). Potigrafu (11,00). Puche- 
nii Moșneni (11,20). Românești 
(11,50). Băreăneșli (12,00), și va 
ajunge la PLOIEȘTI la ora 
12.45. După ceremonia primirii, 
va urma traseul Bucov (13,30), 
Valea Călugărească (14,00). Al
bești (14.40), Loboiasca (15.10), 
Mizil (16,05). Săhăteni (16.58). 
Ulmeni (17.43). Merei (18.09) și 
BUZĂU (18.46), unde va înnop
ta. Din Buzău ștafeta va pleca 
joi, la ora 7.30. urmînd să trea
că prin RÎMNICU SARAT la 
9.46. FOCSANI 12.55 MARA- 
ȘESTI 15.13 ADJUD 17 BA
CĂU 21.05.

sV
Radionmatorii au posibilita

tea să lucreze la o nouă sta
ție de radio emisie-recepție, 
stația mobilă a ștafetei Flăcă
rii olimpice, cu indicativul 
YO0OOOhn care funcționează 
zilnic, între 1 și 5 iulie.

Pirecfătiiri oentru J.O.Mosco\A31980 A"te— -FU;' ■ .

TRANSPORTUL AERIAN LA OLIMPIADA '80
în perioada J.O. de vară, liniile 

Aeroflotului, care este organi
zația de transport oficială a 
Olimpiadei ’80, vor fi folosite 
zilnic de aproape 60 000 de pa
sageri. Pe întreagă această pe
rioadă, de serviciile sale vor 
beneficia aproximativ un milion 
de oameni. Pentru a se realiza o 
înaltă regularitate a zborurilor, 
pentru a se îmbunătăți servicii
le puse la dispoziție participan- 
ților și numeroșilor oaspeți ai 
sărbătorii sportului. Aeroflotul 
a întreprins un vast program 
de construcții și de rcamenajări 
a aeroporturilor și aerogărilor. 
In speță, s-a extins și s-a mo
dernizat aeroportul Șeremetievo 
din Moscova, care va primi 
fluxul principal de pasageri 
străini în această vară olimpi
că. Aici a intrat în exploatare 
o a doua pistă de decolări și 
aterizări care permite primirea 
oricăror tipuri de avioane. Re
cent, și-a deschis porțile noul 
pavilion pentru sosiri, capabil să 
deservească un număr de 1 200 
de pasageri pe oră.

Tot aici s-a încheiat construc
ția aeroportului internațional 
Șeremetievo-2, cu suprafața de 
85 000 m.p. El va fi înzestrat cu 
cele mai moderne sisteme de 
rccepționare a bagajelor pentru 
6 milioane de pasageri pe an. 
în noua clădire cu șapte etaje 
funcționează o sală pentru pa
sagerii sosiți, alta pentru cei ce 
pleacă, una pentru pasagerii în 
tranzit, patru restaurante, o sală 
de recepții, baruri, patiserii cu 
capacitatea de 1600 de pasageri,

C. M. DE CICLISM
LA 31 IULIE

IIAGA, (Agerpres). — Cam
pionatul mondial de ciclism pe 
șosea rezervat profesioniștilor 
va avea Ioc la 31 iulie la Sal- 
lanches (Franța). în vederea a- 
cestei competiții federația olan
deză a selecționat printre alții 
pe Jann Raas, campionul lu
mii, Joop Zoetemclk. Gerrie 
Knetemann, Hennry Kuiper etc.

tele : King — Shriver 5—7, 
7—6, 10—8 ; Austin — Holla
day 6—2, 6—3 ; Evert — Russel
6—3, 6—2 ; Goolagong — Man- 
dlikova 6—7, 6—3, 6—1; Stevens 
— Fromholtz 6—2, 6—2 ; Tur
nbull — Forood 6—0, 6—2 ; 
Navratilova — Jordan 6—4,
6— 2 ; Jaeger — Wade 6—2,
7— 6.

în Turul Franței

BERNARD HINAULT A ÎNCEPUT 
SĂ RECUPEREZE HANDICAPUL

PARIS, 30 (Agerpres). — E- 
tapa a 4-a a Turului ciclist al 
Franței, disputată contracrono- 
metru individual, la Francor- 
champs, pe distanța de - 33,400 
km. a revenit francezului Ber
nard Hinault în 47:28.30 (me
die orară 42,673 km). în clasa
mentul general conduce belgia
nul Rudy Pevenage, urmat de 
Bazzo (Franța) la 1:04 și Hi
nault la 5:41.

ATLETISM • In concorsui des
fășurat la Porsgrunn (Norvegia), 
sprinterul ghanez Emest Obcng 
a fost cronometrat în cursa 
de 109 m cu timpul de 10.20. Alte 
rezultate: 800 m — Warren (An
glia) 1:46,20; disc — Hjeltnes 
(Norvegia) 65,30 m; 100 m femei 
— Sonia Lannaman (Anglia) 11,10. 
• Englezul Criistopher Garfort a 
terminat învingător în concursul 
de maraton desfășurat la Varșo
via fiind cronometrat pe 42,195 
km in 2h 13.27. L-au urmat Szin- 
ko (Ungaria) — 2h 1'5:14 si No- 
gada (Polonia) — 2h 16,23.

AUTO • Desfășurat pe circui
tul de la Le Castellet, ..Marele 
Premiu" al Franței (proba con- 
tînd pentru C.M. formula T) a 
revenit australianului Alan Jones 
(..Williams"), cu o medie orară 
de 203.016 km. Pe locurile urmă
toare s-au situat concurentii fran
cezi Didier Pironi șl Jacques Laf- 

o sală de conferințe cu 300 de 
locuri, și instalații pentru tra
ducere sincronă. In apropierea 
noii aerogări se va deschide un 
hotel cu 500 de locuri pentru 
pasagerii în tranzit.

La alt aeroport al capitalei 
sovietice, cel de la Vnukovo, s-a 
construit o nouă aerogară 
care va putea deservi 4 200 de 
pasageri pe oră. S-a reconstruit 
și aerogara de la Tallin unde 
se vor desfășura regatele olim
pice. Capacitatea acestei aero
gări va fi de 700 de pasageri, 
pe oră.

S-a stabilit, totodată, lista 
preliminară de aeroporturi care 
vor realiza transporturi olimpi
ce : Moscova (Șeremetievo și

BREVIAR • BREVIAR O BREVIAR
ECHIPA MASCULINĂ DE VO
LEI A ROMÂNIEI PRINTRE 

FAVORITE

Intr-un interviu acordat zia
rului „Komsomoilskaia Pravda", 
antrenorul principal al echipei 
masculine de volei a U.R.S.S.. 
Viaceslav Platonov, a declarat, 
printre altele : „Principalii con
tracandidat ai selecționatei 
U.R.S.S. la turneul olimpic vor 
fi echipele Cubei, României, 
Poloniei) Iugoslaviei și Brazi
liei. Mai mult ca sigur că din
tre aceste echipe va fi desem
nată campioana olimpică".

SPORTIVII ROMÂNI PE LOCU
RI FRUNTAȘE IN CONCURSUL 

DE CAIAC-CANOE DE LA 
DUISBURG

MtlNCHEN, 30 (Agerpres). — 
tn ultima zi a cone ursului inter
naționali de caiac-canioe de la 
Duisburg (R.F. Germania) spor
tivii rcxmând au obținut două vic
torii!. Proba de canoe dublu (1, 900 
m) a fost cîștigată de frații 
Gheorghe și Toma Simionov, 
3:50,56, urmați de Buday — Frey 
('Ungaria) — 3:34,24 și Titu —
Munteanu (România) — 3:54,96. In 
proba de calac-4 (1 000 m), pe 
primul loc s-a situat echipajul 
României — 3:19,61, urmat de e- 
chlpajele Franței — 3:19,31, An
gliei — 3:26,57, R.F. Germiania, 
Olandei și Austriei.

Agafia Buhaev (caiac simplu, 
femei), Maria ștefan — Eiisabeta 
Bâbeanu (caiac duMu femei) și 
Dobre Nencta — Tonta Simionov 
(canoe dublu) s-au clasat pe lo
cul doi in probele respective.

BRAZILIA - POLONIA 1-1

Peste 90 OOO de spectatori au 
urmărit pe stadionul din Sao 
Paulo meciul amical dintre se
lecționatele Braziliei șl Poloniei, 
încheiat la egalitate: 1—1 (6—1).
Fotbaliștii polonezi au deschis 
scorul in min. 7 prin Lato, go
lul egalizator fiind înscris de 
Ziico (min. 52).

ÎN PRELIMINARIILE C.M.

La Tunis, in meci con tind pen
tru preliminariile campion.atu.lui 
mondial (zona africană), Tunisia 
a învins cu 2—0 (1—0) echipa 
Nigeriei. Golurile au fost înscri
se de Liman (min. 31) și Temime 
(min. 52).

STEAUA ROSIE - 
CAMPIOANA IUGOSLAVIEI

Campionatul Iugoslaviei a fost 
cîștigat de formația Steaua Roșie 
Belgrad cu 46 p (un joc mai pu
țin disputat), urmată de echipele 
Sarajevo — 41 p, Radnicki Niș, 
Napredak — cîte 33 p și Hajduk 
Split — 38 p. Rezultate în ulti
ma etapă (a 34-a): Dynamo za
greb — Sarajevo 2—2; Vojvodina 
Novi Sad — Borac Banja Luka 
1—0, Buducnost — Celik Zendca 
0—0; Zelezniciar — Sloboda Tuz
la 1—1; Olimpia Liubliana — Ve-

TELEX • TELEX
fite (ambii pe mașini „Ligier**). 
tn clasamentul general, după 7 
probe, conduce Alan Jones — 
28 p, urmat de Nelson Piquet 
(Brazilia) — 25 p, Rene Arnoux 
și Didier Pironi (ambii Franța.) 
— cîte 23 p.

BASCHET • Echipa masculină 
a Iugoslaviei a susținut un joc de 
verificare la B-osanski Brod cu o 
selecționată universitară din 
S.U.A., în fața căreia a cîștigat 
cu 126—125 (după prelungiri).

NATAȚIE • Rezultate înregis
trate în concursul internațional 
de înot desfășurat la Edinburgh: 
feminin: 100 m spate: Verbauwen 
(Belgia) — 1:05,42; 200 m spate: 
Rodahl (Norvegia) — 2:10.33: 100 
m liber: Mas (Spania) — 58.98; 

Vnukovo), Leningrad, Tallin,’ 
Vilnius, Kiev (Borispol), Minsk, 
Odessa. Lvov, Erevan, Tbilisi* 
Tașkent, Irkutsk și Habarovsk. 
Transporturile se vor realiza cu 
aeronavele IL-62, TU-154, TU- 
134 și cu aerobuzul sovietic da 
350 de locuri IL-86.

Programul turistic cuprinde 56 
de „trasee olimpice" prin URSS. 
Ele cuprind vizitarea cîtorva 
centre olimpice, dar și a altor 
orașe de mare interes turistic 
din Asia Centrală, Siberia* 
Transcaucazia, Crimeea, Baltica 
și Extremul Orient. Desigur, 
toate acestea vor fi deopotrivă 
apreciate de către participant^ 
și oaspeții Olimpiadei ’80.

In prima zi de întreceri, spor
tivul român Vasile Diba a termi
nat învingător in proba de caiac 
simplu (5D0 m), cu timpul de 
1:53,28.

FLORETISTA ELENA BELOVA, 
PENTRU A 4-A OARĂ 

PREZENTĂ
Cunoscuta floret istă sovietică 

Elena Belova, deținătoare a 11 
titluri olimpice și mondiale, a 
cîștigat, recent, pcmt.ru a 5-a oa
ră, titlul de campioană unională. 
In urma acestui succes, Elena 
Belova (în vîrstă de 32 de ani), 
a fost selecționată și va parti
cipa, pentru a patra oară, la
Jocurile Olimpice de vară. In
prestigiosul său palmares olim
pic figurează patru medalii c
aur (una la individual — Ciudat 
de Mexico, 1068, șl trei cu cehi-» 
pa U.R.S.S. — Ciudad de Mexk 1 
Munchen și Montread) și o me
dalie de bronz la individual, cu
cerită Ia J.O. de la Montreal.

Initr-un recent interviu acordat 
unul corespondent sportiv al ar 
gențiel „TASS“, Elena Belova a 
declarat, printre albele: „La J.O. 
de la Moscova, scrimercle sovie
tice vor trebui să dovedească 
prin evoluția lor că nu intîmplă- 
tor, în ultimii ani, ocupă poziții 
de frunte în ierarhia mondială. 
La ultimele trei ediții ale J.O., 
echipa noastră a cucerit titlul 
olimpic și sper ca și la actuala 
ediție să ne dovedim cele maâ 
bune. In ceea ce privește turneul 
individual, lupta pentru medalii 
va fi foarte dirză și nici un spe
cialist nu se încumetă să desem
neze o favorită certă. Practica 
marilor concursuri internaționale 
ne-a dovedit că tinerele sertmerc^ 
dornice de afirmare, produc de 
fiecare dată mari surprize barînd 
calea spre medalii a marilor fa
vorite*.

loz Mostar 3—1; Hajduk Split — 
Partizan Belgrad 4—1 ; Vardar 
Skoplje — Napredaik 2—1; Rad- 
nlcki Niș — Rijeka 2—0. Meciul 
Steaua Roșie Belgrad — Osijek 
s-a întrerupt în minutul 35, la 
scorul de 3—0 în favoarea primei 
echipe.

TURNEUL FINAL ÎN CAMPIO
NATUL ELVEȚIEI

Au continuat meciurile din 
turneul final al campionatului 
Elveției: Grasshoppers Zurich — 
Lucerna 8—0; Basel — Servette 
Geneva 2—0; Sion — F.C. Zurich
3— 2. In clasament, pe primul loc 
se află Basel cu 31 p, urmată de 
Grasshoppers — 30 p și Servette 
- 30 p.

„CUPA DE VARĂ"

Rezultate înregistrate în compe
tiția internațională „Cupa de 
vară*: Rapid Viena — Sparta 
Praga 0—1; Polonia Bvtom — 
Piastika Nitra 1—0: Marek Stan- 
ke Dimitrov — 1FK Goteborg 2—3; 
Halms tad — Young Boys Berna
4— 2; Inter Bratislava — Voest 
Linz 2—2; Bohemians Praga — 
Kastrup (Danemarca) 2—0; Lil- 
lestroem (Norvegia) — Werder 
Bremen 1—1; Malmo — Duisburg 
4—1; Dusseldorf — Nouchatel (El
veția) 5—1.

100 m bras: Campbell (Scoția) — 
1:14,97; masculin: 100 m liber: 
Bnask (Norvegia) — 52,30; 100 m 
bras: Torrijos (Spania) — 1:07,49; 
200 m spate: Carter (Scoția) — 
2:09,46.

ȘAH • După consumarea a 
trei ruode, în turneul internațio
nal de Ba Amsterdam conduc 
marii maeștri Anatoli Karpov 
(U.R.S.S.) și VLastimil Hort 
(Cehoslovacia) cu cîte 2 p, urmați 
de Sosonko (Olanda) — iy2 p. 
în runda a 3-a. Van der Wlel 
l-a învins pe Ribli, iar partidele 
Karpov — Sosonko și I-arsen — 
Hort s-au încheiate remiză.

VOLEI • Competiția feminină 
disputată la Lodz a fost cîștiga
tă de selecționata Bulgariei, ur
mată de formațiile Poloniei șl 
Ungariei. în ultima zi a turneu
lui: Bulgaria — Polonia CB) 3—0, 
Cehoslovacia — Ungaria 3—2.

pcmt.ru

