
15 ani de la congresul al IX le a al P. C. n.

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU,
ÎNDRUMĂRILOR DE PARTID,

MIȘCAREA SPORTIVĂ ROMÂNEASCĂ 
LE DATOREAZĂ AVÎNTUL IMPETUOS
La 19 iulie se împlinesc 15 

ani de la Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Român. 
Evidențele statistice afirmă și 
realitatea înconjurătoare atestă 
cu impresionantă putere că a- 
cești 15 ani reprezintă etapa cea 
mai fertilă din viața țării, cea 
mai bogată în realizări pe toate 
planurile, evidente în industrie, 
în agricultură, în știință și cul
tură, în domeniul sănătății, în 
ridicarea accentuată a nivelului 
de trai, în afirmarea României 
pe plan internațional. Cetățenii 
patriei noastre — români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități — mai uniți ca ori- 
cind în jurul partidului, al 
secretarului său general, nutresc 
o dragoste nemărginită și o pro
fundă recunoștință tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de numele 
și activitatea căruia sînt legate 
toate aceste mărețe realizări. 
Pentru că, este clar pentru ori
cine, de cînd tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost ales, prin vo
ința unanimă, în fruntea parti
dului și statului, țara noastră 
cunoaște un avînt fără prece
dent. fiind propulsată dinamic 
pe drumul mereu ascendent al 
progresului economic și social- 
cultural, . al edificării societății

După îurnsul internațional de volei masculin

MEDALIA OLIMPICĂ SE AFLĂ
PE... VIRFOL FORMEI SPORTIVE!

Plasată cu 3 sâptămîni îna
intea Olimpiadei ’80, cea de a 
19-a ediție a turneului inter
național masculin de volei al 
României, dotată cu „Cupa 
F. R. Volei" și .,Trofeul Felix", 
a avut la start cîteva repre
zentante ale unor școli de re
nume pe plan mondial. Păcat 
că nu toate și-au trimis cele 
mai bune garnituri a căror 
prezență ar fi ridicat și mai 
mult ștacheta valorică a com- 
petiției — care s-a bucurat de 
un remarcabil cadru organiza
toric — și ar fi stîrnit un și 
mai mare interes în rindul pu
blicului amator de sport din 
Oradea și Zalău, pentru prima 
oară gazde ale tradiționalului 
turneu.

Oricum, cele 5 zile de con
curs au prilejuit primelor re
prezentative ale României, 
Iugoslaviei și Bulgariei un bi
nevenit test în vederea apro
piatei participări la J.O., iar 
echipelor secunde ale Poloniei 
și Cubei șansa creșterii valori
ce a „schimbului de mîine". 
Dună cum prima reprezentativă 
a Ungariei (aflată la începutul 
unui important proces de re
construcție) și selecționatele 
din R. P. Chineză și R.S.S. U- 
craineană au avut posibilitatea 
să evalueze cu această ocazie 
capacitatea de joc a unor vo
leibaliști de perspectivă.

Desigur, în acest context, 

socialiste multilateral dezvolta
te și înaintării spre comunism.

Neobosita activitate teoretică 
și practică, plină de spirit revo
luționar, de cutezanță și clarvi
ziune, desfășurată de secretarul 
general al partidului, președin
tele țării, puternica sa persona
litate, manifeste în întreaga po
litică internă șl internațională 
a partidului și statului nostru, 
sînt prezente deopotrivă și în 
mișcarea sportivă românească. 
Creație a partidului nostru, miș
carea sportivă din România a 
cunoscut în drumul ei ascen
dent un avînt cu totul deosebit 
in ultimii 15 ani. Sportul de 
masă șl de performantă dato
rează cele mai de seamă reali
zări preocupării permanente șl 
sprijinului prețios de care se 
bucură din partea conducerii 
partidului, personal a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. Orientă
rile și indicațiile secretarului 
general al partidului au dat noi 
valențe activității de educație 
fizică și sport, stabilindu-Ie un 
statut clar și un rol de majoră 
importanță în societatea noas- 

(Continuare in pag 2-3)

victoria ..olimpicilor" noștri — 
care realizaseră în actualul se
zon o serie de rezultate valo
roase — cu greu putea fi pusă 
la îndoială, deși adversarele 
din turneul final pentru locu
rile 1—4 se știa că au un po
tențial remarcabil Voleibaliștii 
români au cîștigat toate cele 
5 întîlniri cu 3—0, dar măsura 
exactă a stadiului de pregătire 
la care se află lotul antrenat 
de N. Sotir, FL Balaiș și Șt. 
Tudor (lot în care au figurat 
14 sportivi : Oros, Dumănoiu, 
Pop, Enescu, Gîrleanu, Stoian, 
Macavei, Sterca, Chifu, Chiți- 
ga, Manole, Mina, Hînda și A- 
lexaudru) au dat-o partidele 
finale cu echipele Iugoslaviei și 
Bulgariei Firește, nid una 
dintre cele 3 calificate la J.O. 
nu ni s-a părut destul de a- 
proape de vîrful de formă (pe 
care fiecare dintre ele urmă
rește să-l atingă la Moscova). 
Atît antrenorii bulgari cit și 
cei iugoslavi au folosit turneul 
pentru stabilirea unor sextete 
cit mai competitive și pentru 
integrarea principalelor rezer
ve dar și pentru încercarea 
randamentului acestor sextete 
in sistemele 5+1 și 4+2. Tre
cerea de la sistemul cu un ri
dicător la cel clasic, cu doi 
ridicători, ne-a impresionat

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. a 4-a)

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCARE FIZICA Șl SPORT

ANUL XXXVI - Nr. 9515 |4 PAGINI - 30 BANI | Miercuri 2 Iulie 1980

In aceste zile, intr-o atmosferă entuziasta

ȘTAFETA FLĂCĂRII OLIMPICE 
STRĂBATE MELEAGURILE PATRIEI NOASTRE

Moment solemn pe Podul Prieteniei, la Giurgiu, la preluarea de 
flăcării olimpice

Ieri, la Podul Prieteniei de 
la Giurgiu, sportivii români au 
preluat de la prietenii lor bul
gari Ștafeta flăcării olimpice a 
celei de a XXII-a ediții a 
Jocurilor Olimpice de la Mos
cova.

Dimineața, la ora 10, în a- 
plauzele unei numeroase asis
tențe, alcătuite din tineri spor

Pe pista stadionului Dinamo. Maestra emerită a sportului Io- 
landa Balaș-Soter preia flacăra olimpică de la Constantin Gre- 
cescu Foto : Vasile BAGEAC

tivi și iubitori ai sportului, in 
sunetele sirenelor vapoarelor 
care treceau pe Dunăre, co
loana Ștafetei flăcării olimpice, 
venind dinspre Russe, însoțea 
ultimul schimb pe teritoriul 

R. P. Bulgaria. Torța era pur
tată de campioana olimpică 
Iordanka Hristova. Flancată de 
doi sportivi, Hristova, în în- 
timpinarea căreia venise, pe 
teritoriul românesc, campionul 
olimpic Dumitru Pîrvulescu, 
insoțit de doi sportivi, a urcat 
pe podiumul pe care se afla o 
mare torță olimpică, pe care a 

aprins-o de la flacăra adusă 
din Olimpia. Fanfara bulgară 
intonează imnul olimpic. Ră
sună apoi acordurile Imnului 
de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria. Tovarășul Anghel 

către sportivii români a Ștafetei
Foto : Dragoș NEAGU

Solakov, din partea Comitetului 
Olimpic Bulgar, rostește o scur
tă alocuțiune ; ia apoi cuvintul 
tovarășul Emil Ghibu. din 
partea Comitetului Olimpic Ro
mân. Răsună apod aoorduril* 
Imnului de Stat al Republicii 
Socialiste România.

Primul schimb «al Ștafetei 
flăcării olimpice pe teritoriul 
țării noastre pornește, torța fir- 
ind aprinsă și purtată de Du
mitru Pîrvulescu. Recunoaștem 
apoi printre, purtătorii flăcă
rii olimpice pe sportivul vete
ran Dinu Cristea, sportivi de 
frunte, ca Marin Maria — cam
pion al Crosului Tineretului din 
cadrul „Daciadei" — ediția 1978, 
Nicolae Dogaru, performer «I 
Crosului Pionierilor sau Adri
an Bălot, campion național șl 
balcanic de juniori la lupte li
bere.

Călugăreai, localitate cu am
plă rezonanță în istoria glori
oasă a poporului român. Are 
loc o emoționantă ceremonie de 
intîmpinare a flăcării olimpice. 
Primarul comunei, tovarășul 
Nicolae Hader, adresează un 
cuvint de salut. Din partea 
Comitetului de organizare a 
Jocurilor Olimpice de la Mos
cova ia cuvîntul Boris Lagutin, 
cunoscutul boxer, campion o- 
limpic.

în releul viu al Ștafetei pre
iau flacăra olimpică alți și alți 
tineri și tinere. Ceremonie de 
primire și în comuna „30 De-

Mircea COSTEA
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Sportul
LOTURILE OLIMPICE DE LUPTE
© Atmosferă de muncă și încredere la ambele grupe ® Ștefan Rusu : „Cînd sînt 
bine pregătit, nu are, cred, cine să mă învingă" © Tînărul Gheorghe Minea și-a 
cîștigat locul în echipă ® Antrenorul Vasile lorga lucrează cot la cot cu sportivii
Odată încheiată perioada ve

rificărilor, marcată de numeroa
se participări la turnee interna
ționale peste hotare (Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.D.G.. R.F.G.,
Poionia, Ungaria. U.R.S.S.) și 
în tară, luptătorii noștri frun
tași s-au reunit pentru un scurt 
stagiu de pregătire, în care o- 
bicetlvul principal îl constituie 
obținerea celei mai bune forme 
sportive în vederea participării 
cu succes la turneul olimpic de 
la Moscova.

Am urmărit imul dintre an
trenamentele lotului de lupte 
greco-romane, în rindul căruia 
sînt prezenți numeroși campioni 
mondiali sau europeni, meda
liat! ai marilor concursuri in

ternaționale : Constantin Ale
xandru, Nicu Gingă, Mihai Bo- 
țilă, Ion Păun, Ștefan Rusu, 
Ion Draica, Petre Dicu, Vasile 
Andrei, Roman Codreanu, Vic
tor Dolipschi. Alături de ei, 
cîțiva sportivi mai tineri, dar 
talentați și ambițioși, în fruntea 
cărora se situează Gheorghe 
Minea (74 kg) și Ilie Matei (90 
kg), luptători care bat la por
țile afirmării. Dealtfel, primul 
dintre ei, realizînd un evident 
salt valoric, care i-a permis să 
obțină succese remarcabile in 
această primă jumătate a anu
lui olimpic, are toate șanse’e 
să „prindă" echipa ce va parti
cipa la Jocurile Olimpice de la 
Moscova.

Pe cele două saltele de an
trenament, perechile se succe
dau cu repeziciune pentru re
prize scurte de luptă în maxi
mum de viteză, efectuate la co
manda precisă a antrenorului 
emerit Ion Corneanu, în timp 
ce colaboratorii săi. Ion Cernea, 
Simion Popescu (foști campioni 
mondiali), Nicolae Pavel și Eu
gen Hupcă supravegheau în
deaproape modul de execuție, 
intervenind cu corectările ne
cesare.

Au urmat multe minute de 
repetări ale unor procedee 
„cheie" — cele prin care pot fi 
duși adversarii în situații peri
culoase („pod") — fiecare pere
che avînd o temă stabilită (în

Petre Dicu și Vasile Andrei (in prim-plan), sub supravegherea 
antrenorului Ion Cernea, exersează „podul"

funcție de particularitățile in
dividuale), rolul partenerilor 
schimbîndu-se după un anumit 
număr do repetări. Și nu de 
puține ori l-am văzut pe foștii 
campioni al lumii (acum antre
nori). transformîndu-se în exe
cutant!, demonstrînd cu precizie 
și îndeminare — ca în prima 

lor tinerețe — diferite procedee 
tehnice de atac sau contraatac.

Ne-a impresionat pofta de 
lucru . a singurului luptător ro
mân care a reușit și în acest

Mihai TRANCA
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Intr-o atmosferă însuflețită, specifică întrecerilor organizate sub egida „Dacladei" w V

0 ECHIPA DE CERTA VALOARE, CONSTANTA
CONCURSURILE SPORTIVE MILITARE DE VARA

AU CUNOSCUT UN FRUMOS SUCCES
în organizarea Ministerului 

Apărării Naționale, în ultima 
decadă a lunii iunie au avut 
loc Concursurile sportive mili
tare de vară desfășurate sub 

competiții 
„Daciada". 
în relief

Ș>

Însemnele marii 
sportive naționale 
întrecerile au scos 
excelenta pregătire fizică 
tehnică a concurenților, în toa
te disciplinele și îndeosebi in 
probele atletice în care, de
altfel, au și fost corectate eiteva 
recorduri de către sportivii din 
categoria I : la 400 metri, prin 
Mihai Boroiu (Dîmbovița) cu 
49,4 secunde, lungime — de că
tre Benedict Sindilar (Jiul) cu 
6,91 m și la înălțime, unde Că
tălin Galic (Prahova) a sărit 
1,98 m. Rezultatele sînt cu atît 
mai valoroase cu cît ele au 
fost înregistrate în condiții me
teorologice nefavorabile (ploa
ie rece și vînt în rafale, peste 
15 metri/secundă). Este de 
asemenea de subliniat omogeni
tatea valorică — la un nivel 
ridicat — a majorității echipe
lor. In probele atletice* o notă 
In plus pentru sportivii echipei 
Carpați.

Alte rezultate tehnice din 
categoria I...

GIMNASTICA LA APARATE. 
Individual compus : 1. Mihai
Prian (Carpați), 2, Damian Pri- 
ciu (Carpați) 3. Iosif Kart 
(Prahova). ECHIPE : 1. Carpați, 
X Prahova, 3. Dîmbovița.

JUDO, echipe : 1. Carpați, X

Jiul, 3. Dunărea. Cel mai teh
nic sportiv judoka a fost de
clarat Dragoș Zuz (Carpați), 
care a concurat la categoria 
86 kg. El a realizat 5 victorii, 
fără să cunoască înfrîngerea.

ÎNOT, echipe : 1. Carpați, 2. 
Jiul, 3. Prahova. Prima clasată 
a dominat cu autoritate între
cerea în majoritatea probelor 
(spate, bras, 3 X 100 mixt și 
echipat).

TRAGERE : 1. Șiretul, 2. 
Dîmbovița, 3. Jiul. Prima for
mație s-a 
maximum 
borind în 
țintele !

PLUTON : 1. Șiretul, 2. Jiul, 
3. Prahova.

TRIATLON MILITAR (tra
gere cu pistolul mitralieră + 
aruncarea grenadelor 
zic 4- alergare 3 000 m 
variat) : 1. Șiretul,
hova, 3. Jiul.

Clasamentul general

impus net, realizind 
de victorii (10), do- 
același timp toate

la preci
pe
X

teren 
Pra-

cate-la 
goria I : 1. Carpați, 2. Șiretul, 
3. Jiul.

Observații similare privind 
buna pregătire a oomcurenților 
și echipelor sînt de consemnat 
și în cadrul categoriei a II-a. 
Și aid, în probele atletice, un 
rezultat remarcabil : 1,95 m la 
înălțime, prin G. 
tul). Pe echipe, 
clasat astfel : 1. 
Mureșul, 3. Oltul

GIMNASTICA 
TE. Individual

Marin (Ol- 
afleții s-au 
Argeșul, X

LA APARA- 
compus: L

Gheorghe Ghiță (Mureșul), 2. 
Dan Aniței (Oltul), 3. Ion 
Constantin (Cibinul).
I. Mureșul, 2. Argeșul, 3. 
binul.

TRAGERE : 
Dîmbovița II,

PATRULA: 
Dîmbovița II,

TRIATLON MILITAR : 
lomița, 2. Oltul, 3. Dîmbovița
II. Prima echipă s-a detașat de 
la început (735 puncte, în fi
nal), disputa pentru celelalte 
locuri pe podium dîndu-se între 
echipele Oltul (695 p) și Dîm
bovița II (692 p).

Clasamentul general la cate
goria a II-a : 1. Argeșul, X 
Mureșul, 3. Dîmbovița II.

La reușita Concursurilor mi
litare de vară din acest an, o 
contribuție substanțială, pe 
plan tehnic, și-a adus-o Consi
liul Național pentru Educație 
Fizică și Sport, prin federațiile 
de specialitate, care au delegat 
arbitri dintre cei mai cunoscuți 
și mai competenți. Dealtfel 
ca șl în toate ocaziile asemănă
toare In Întrecerile sportivilor 
militari.

Numeroase premii și distinc
ții sportive oferite de Ministe
rul Apărării Naționalei de 
C.N.E.F.S. de alte instituții și 
organizații de masă au răsplă
tit concurenții și echipele cu 
rezultatele cele mai valoroase, 
pe toți sportivii care și-au a- 
dus contribuția la succesul a- 
cestor frumoase întreceri.

3.
Echipe : 

a-

MIȘCAREA SPORTIVĂ ROMÂNEASCĂ S5S3
” 1
(Urmare din pag. I)

tră. în acești ani ele au fost 
Investite cu atributul de activi
tăți de interes național și che
mate să contribuie la educația 
comunistă a tineretului, a tutu
ror cetățenilor, la întărirea să
nătății și puterii de muncă a 
populației, la reprezentarea 
demnă a patriei In arena spor
tivă internațională. Mărturie a 
Înaltei 
iui rol 
viata 
«portul 
tentia conducerii partidului,

prețuiri, a importantu- 
ce li s-a încredințat 
tării, educația fizică 
se află permanent In

In 
51 
a- 
a 

•ecretarului său general, princi
palele lor probleme fiind anali
zate in ședințele Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ale Secretariatului și
Comitetului Central al partidu
lui. Pe baza indicațiilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu, a 
ideilor sale novatoare, au fost 
elaborate importante documente 
de partid și de stat privind 
mișcarea sportivă. între acestea, 
Legea cu privire la dezvoltarea 
activității de educație fizică și 
aport, din anul 1967 — prima 
de acest fel din tara noastră —, 
elaborată pe temeiul unei hotă- 
rîri de partid. Legea sportului 
a creat cadrul organizatoric a- 
decvat progresului mai accen
tuat al mișcării sportive, spori
rii bazei materiale, pentru în
deplinirea sarcinilor de mare 
importantă socială ce revin 
activității de educație fizică si 
aport. Hotărirea Plenarei C.C. 
al P.C.R. cu privire la dezvol
tarea continuă a educației fizi
ce șl sportului, din anul 1973, 
Mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceausescu partldpanți- 
lor la Conferința ne țară a miș
cării sportive din anul 1975, 
euvîntarea rostită de secretarul 
general al partidului, președin
tele țării, cu nrflelul înmînăril 
unor înalte distincții sportivilor 
români care au reprezentat cu 
dnste patria la J.O. de la Mont-

real. Programul privind dez
voltarea activității de educație 
fizică și sport în perioada 1976 
— 1980 și pregătirea sportivilor 
români pentru J.O. din 1980, a- 
doptat 
Executiv 
sînt tot 
ocupării 
partidului, 
imprimat și acestui domeniu de 
activitate. Toate aceste docu
mente importante, cuprinzi nd 
deopotrivă idei noi, orientări 
dare privind activitatea curen
tă și perspectiva, și menite să 
imprime mișcării sportive rit
murile înalte ale întregii dez
voltări a țării, poartă pecetea 
puternicei personalități a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, a 
grijii și dragostei sale nemăr
ginite 
noștri.
triei.

Tot 
sată, din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. marea com
petiție sportivă națională ~ 
dada", care 
cele mai 
sportului 
tr-un tot 
masă cu 
încadrează lntr-un flux 
munca și sportul, scotînd preg
nant în evidentă rolul educativ 
al activității sportive și promo- 
vînd inițiativa creatoare a ma
selor.

Avem o orientare clară, un. 
program bine stabilit. Totul de
pinde de oamenii sportului 
pentru ca sarcinile trasate de 
conducerea partidului să fie în
tocmai șl la termen îndeplinite, 
astfel ca educația fizică și spor
tul să-și aducă contribuția, cu 
maximă efidență, la creșterea 
unui tineret viguros, la menți
nerea șl întărirea sănătății și 
capacității de muncă a popu- 
iațid, la consolidarea renume- 
hil pe care România fi are și 
pe plan sportiv în lumea în
treagă.

de Comitetul Politic 
al C.C. al P.C.R. ș.a., 
atîtea dovezi ale pre- 

atente a conducerii 
ale dinamismului

pentru copiii și tinerii 
pentru toti cetățenii pa-

în acești ani a fost lan-

,Da- 
pune in valoare 

bune tradiții ale 
românesc. Îmbină In- 
armonios sportul de 
cel de performanță, 

firesc

»
...obiectivul prioritar al tehnicienilor reprezentativei noastre le

1.
3.
1.
3.

Mureșul, 
Argeșul. 
Argeșul, 
Ialomița.

1.

2.

2.

Ia-

Tiberiu STAMA

După al 26-lea joc în noua ei 
alcătuire (realizată în octombrie 
1979), echipa reprezentativă fe
minină de handbal a României 
prezintă la această oră un bi
lanț (16 victorii. 2 meciuri în
cheiate la egalitate și 8 înfrîn- 
geri) pe marginea căruia se pot 
face comentarii și se pot des
prinde unele concluzii. Mai 
inainte de a le expune, să a- 
mintim că lotul lărgit, convocat 
de cei' doi antrenori ai echipei, 
Eugen Bartha și Remus Drăgă- 
nescu, are următoarea alcătuire: 
Viorica Ionică, Doina Copocz și 
Angela Ciobotă — portari. Ma
ria Bosi-Igorov, Rodica Marian, 
Ecaterina Marian, Maria Torok, 
Zoranca Ștefanovici, Elena 
Leonte, Elena Ciobotaru, Nicu- 
Iina Sasu, Rodica Grigoraș, La
risa Cazacu, Maria Dorgo, Ana- 
maria Răducu, Marioara Iones- 
cu, Laurica Lupsor, Eva Gaal 
și Angela Avădanei. înaintea 
celor două întilnirl susținute la 
Tîrgoviște în compania cam
pioanei lumii, echipa R.D. Ger
mane (încheiate cu o victorie și 
cu o înfrîngere), handbalistele 
noastre au participat la două 
puternice turnee în străinătate 
(Neubrandenburg : 13—11 cu
Bulgaria, 16—13 cu Polonia, 
6—18 cu R.D. Germană, 13—14 
cu Iugoslavia, 17—10 cu Franța 
— locul III tn clasamentul fi
nal. și la Szeged : 13—15 cu
Cehoslovacia, 20—12 eu Austria, 
15—16 cu Bulgaria, 11—16 cu 
Polonia și 12—18 cu Ungaria — 
locul V) care au oferit atît teh
nicienilor. cît și iubitorilor _ 
handbalului foarte puține moti
ve de satisfacție. Despre cau
zele acestor eșecuri, ca șl des
pre posibilitățile de ridicare a 
valorii echipei reprezentative,

am purtat discuții cu cei doi 
antrenori. „Pe fondul unei obo
seli reale, cauzate de tensiunea 
în care s-a desfășurat ultima 
ediție a campionatului Diviziei 
A — ne-a spus Eugen Bartha 
dar care nu justifică compor
tarea slabă a echipei, evoluția 
handbaliste'or noastre în tur
neele din R.D. Germană și Un
garia a fost slabă. Lipsa de 
concentrare, căreia i s-au adău
gat carențe de ordin tehnic (Ia 
prindere, pasare, precizie în 
aruncările la poartă) și tactic, 
mai ales Ia capitolul jocului în 
apărare, iată doar cîțiva dintre 
factorii care au facilitat adver
sarelor handbalistelor noastre 
obținerea victoriilor. Dacă în 
compania Iugoslaviei am pier
dut la limită. în meciul cu for
mația R.D. Germane sportivele 
noastre au cedat fără drept de 
apel". Referindu-se la această 
ultimă precizare a lui Eugen 
Bartha, antrenorul Remus Dră- 
gănescu ne-a spus : „In meciul 
cu R D. Germană tactica de joc 
a echipei noastre a fost defici
tară. în atac jucătoarele s-au 
grăbit să finalizeze și — pri- 
pindu-se — au ratat enorm. Dar 
lipsurile care se manifestă în 
rîndul echipei s-au văzut cel 
mai clar în turneul din Unga
ria. Se poate spune, fără nici 
o reținere, că sportivele noas
tre au evoluat total necores
punzător, atît în defensivă, cît și 
în atac, eomițînd multe gre
șeli. Numai In meciul cu Ceho
slovacia — pentru 
singur 
atacuri 
goluri, 
runcări 
portarul, barele sau 
din spatele porții".
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CARNET ATLETIC
La sfârșitul acestei săptămîni 

este programată la Pitești, pe 
primitorul stadion Mai“, etapa 
finală a campionatului republi
can de tineret. Competiția este 
rezervată, In principal, atleților 
care au terminat junioratul. Po
trivit regulamentului competiției 
au dreptul de concurs atleții năs- 
ouțdi In anii 1859—60 și mal tineri, 
atletele născute în anil 1B60—61 șl 
mai tinere. In program figurează 
probele obișnuite pentru întrece
rile de seniori. Concursul se des
fășoară simbătă de la ora 16,30 
și duminică de la ora 8,30. între
cerile de la Pitești constituie un 
bun prilej pentru atleții care vi
zează să concureze la J.O. ca 
să-și realizeze normele de parti
cipare.
• IN CINCI LOCALITĂȚI din 

țară s-au desfășurat, săptămîna 
trecută, întrecerile grupelor B și 
C din cadrul campionatului pe 
echipe dotat cu „Cupa Români el 
Iată, pe scurt, relatări de la des
fășurarea competiției: GRUPA B 
— SERIA I, BRĂILA. întrecere 
aprig disputată între echipele ju
dețelor Bacău șd Brăila. Cd mai 
bun rezultat al concursului: 6,31 
m ta lungime Anlșoara Cușmir, 
care confirmă astfel succesul său 
ta campionatele școlare de la 
Cluj-Napoca. Câștigătorii: BĂR
BAȚI: 100 m: Cr. Pascu (D) 10,7; 
200 m: Pascu 22,1; 400 m: Em. 
Adămoaie (Bc.) 50,1; 800 m: A-
dămoaie 1:53,0; 1500 m: C. Sava 
(Bc.) 4:00,2; 5000 m: E. Enăchldu 
(Sv.) 14:54,6, " ““ -----
14:55,9 ““
14,9; • 
54,8;
(Bc.) 
(BC.) 
naru 
Maftel ’ (iș) . 
Nițu (Ph.) 4.46
Stroie (D) 15,25
Dumbravă (Bc.) 
■* Roată (Br.)

Păun (Nt.) 63,48; 10 km marș 
Doniță (Sv.) 45:11,0 ; FEMEI 
m: 
m: 
m:

m; disc: Brenduc 39,28 m; suliță: 
M. Bordeianu (Bc.) 
samentU'l etapei: 1.
2. Brăila B09 p, 3. 
Dîmbovița 68 p, 5.
6. Prahova 58 p, 7.
8. Neamț 55 p. SERIA A II-a, 
SIBIU. Un concurs bine organi
zat pe stadionul Șoimii, dominat 
de atleții din Timiș (126 p), apoi: 
2, Brașov 93 p, 3. Hunedoara 84,5 
p, 4. Sibiu 81 p, 5. Bihor 63,5 p. 
6. Caraș Severin 62 p, 7. Arad 
46 p, 8. Matnamurdș 29,5 p, 9. Co- 
vasna 22 p. Rezultate: BĂRBAȚI: 
100 m: B. Bunta (T) 10,8; 200 in: 
Burta 22,2: 400 m: M. Damtan
(T) 49,7; 800 m: Gh. Vișinescu
(Bv.) 1:53.5, Damian 1:54,2; 1500
m: A. Niculescu (T) 3:51,0, Gh.
Vișinescu 3:52,6; 5000 m: Nicules
cu 14:30,4. C. Scurt (Bv.) 114:43,7; 
110 mg: N. Petcu (T) 14,2, M.
Bogdan (Bv.) 14,3; 400 mg: “
Negoiță (H) 54,7; 3000 m ob.: ȘL 
Beneș (Bh.) 9:15,7; 10 km marș:
Gh. Vădrariu (CS) 47:05,4; lun
gime: p. Cloarcă (T) 7,09 m;
triplu: C. AJupel (Bv.) 15,28 m;
înălțime: Al. Papi (Bv.) 2,02 m;
prăjină: C. Halichlas (Bv.) 4,00
m; greuiate: D. Drulă (CS) 13,03 
m; disc: I. Korpoș (ist>.) 51>,30 m, 
L Alexandru (CS) 50,80 m; su
liță: o. Șandru (T) 72,56 m; clo- 

lordache (Sb.) 64,30 m; 
100 m: L. Oană (IBv.)

47,ce m. Cla-
Bacău 138 p. 

Iași 79,5 p, 4. 
Suceava 65 p,
Galați 57,5 p,

RO-

I.

„SP(

V. Căpraru «51.) 
i; 110 mg: M. Popescu (Br.) 
400 mg: C. Irimescu (Bc.) 
3000 m. ob.: C. Huminiuc 
9:34,3; lungime: C. Manole 

: Ad. Tutu- 
tnălțime: L. 
prăjină: M. 
greutate: 'i. 
disc: Gh.

44,62 m; suliță: 
66,88 m; ciocan:

, ob.: C. 
, lungime: 

7,22 m; triplu: 
(ID) 15,38

“ ’ 2,06

ca.n: M.
FEMEI:
12,3; 200 m: M. Meiță (CS) 25,5; 
400 m: M. “ ' — — - -
Smirlcinschl (H) 57,2; 800 m: M. 
Radu (Bh.).................
West fH) 4:28,9; 100 mg: R.
Schladt (T) 14,3; lungime: M. Ucu 
(TT) 5,80 m; înălțime: M, Preda 
(Bh.) 1,75 m; greutate: D.
măiLan (CS) 13,74 m; disc: 
măilan 47,22 m; suliță: M.
drag (H) 44,00 m. O. IONESCU
— cores p,).

Budecan (H) 57,1, I.

i 2:13,4; 1500 m;
4:28,9; 100 mg:

ras

o.

GRUPA C — SERIA I,
ȘIORH DE VEDE. Echipa jude
țului Teleorman (U63 p) s-a Im
pus net in fața partenerelor sale: 
2. Vîleea 119 p, X Ilfov 81 p, 4. 
Mehedinți 70 p. 5. Gorj 57 p, 6. 
Olt 44 p. Cîteva rezultate: BĂR
BAȚI: 400 m: G. — ” —
51,4; 5000 m: C.
15:22,3; 800 m:
1:59,6; înălțime:
l, 98 m; femei: 
naru (Gj) 46,70 
CăSinescu (Ot) 61,2; 
Baraa (Gj) 5,37 m;
n-a, VASLUI. Selecționata jude
țului Vrancea s-a clasat prima 
cu Bl p, urmată de: 2. Botoșani 
101 p, 3. Vaslui 83 p, 4. Buzău și 
Ialomița 77 p, 6. Tulcea 55 p. La 
lungime Gabriela Coteț (Vn) 5,60
m, iar Vasiie Trică (Vn) a par
curs 800 m tn 2:02,0. SERIA A 
Etl-a, TG. MUREȘ. Organizare 
bună pe stadionul „23 August". 
Clasamentul: 1. Mures 146 p, 2. 
Satu Mare 126 p, 3. Alba 116 p, 
4. Sălaj 103,5 p, 5. Harghita 50,5 
p, 6. Bistrița Năsăud 44 p. In ge
neral. rezultate mulțumitoare: 
barbati: 100 m: * ‘ '
(SM) 10,5, V. Magyar 
ZOO m: Achim 21,6, D.
21,9; 400 m: R. Pofok 
V. Hohotii (SM) 50,6;
Nap (BN) 1:54,6, R. Pofok 1:55,1, 
C. Milaș (Sj) 1:55,3; 1500 m: Nap 
3:52,4. Milaș 3^7,6; 5000 m: Em. 
Stănilă (Ab) 15:37,0; 110 mg: I. 
Bartosl (M) 15,4; lungime: M.
Glodean (SM) 6,93 m: FEMEI:
100 m: C. Florescu (SM) 11,8, I. 
Szeles (M) 12,0; 200 m: Fior eseu 
24,9; 400 m: M. Ghile (Sj) 58,5, 
E. Kovacs (M) 58.8; 800 m: Ghile 
2:10,7 1500 m: R. Hoha (BN)
4:32,5; înălțime: A. Datu CM) 1,65 
m. (C. albu — coresp.).

Nicoară 
Văduva 

N. Dog-aru 
1. Buligă . 
disc:* S. Săpu
ni; 400 m: M. 

lungime: A.
SERIA A

(TI) 
fVl) 
Of) 

(Mh)

O. Achim 
(SJ) îo.î;

Susa (A.b) 
(SM) 49,9, 

800 m: T.

N.
FI.
Șt.
100
200
400
Modlga 
1:09,5;
4:33,0;
15,1; hn „ ______ _____ ....____
înălțime: M. Lăture (Gl.) 1,60 m; 
greutate : R Breniuc (Sv.) 14,13

G.
A. Cușmir (Br.j
L.

Tutiinaru (D) ii.i;
2d,6; 

șl G.
Modlga 

(Br.)

DIN NOU DESPRE COPII MINUNE
• In piscina băimăreanâ au apărut primele semne ale performanței ® Teodora 

Hauptricht și Anca Pâtrâșcoiu mai rapide ca Irinel Pănulescu la 13 ani I
Cu dod ani în urmă, subliniam 

apariția unul nou „ copil -minune* 
al Înotului românesc, plodeștean- 
ea Irinel Pănulescu. In vremea 
aceea, eleva Iul Mihai Mitrofan 
obținea performanțe rarisime 
pentru categoria sa de vîrstă. De 
atunci, Pănulescu a mal progre
sat, dar nu La tel de spectaculos 
șl acum a devenit o înotătoare 
cane se poate glndi, cel mult, ta 
o finală europeană.

La recentul concurs . internatio
nal din Capitală, cane a reunit 
speranțele Înotului din Bulgaria, 
Grecia, Turcia și România, jm- 
ttrenorul băimărean Gheorghe 
Dimeca ne-a oferit, după mulțj 
ani, o nouă surpriză plăcută. 
Teodora Hauptricht fee 4:35,31& 
și Anca Pătrășcolu (4 au
înregistrat cele mai bune perfor
manțe românești dta acest as ta

proba de 40D m Mber. Să notăm, 
însă, că ambele înotătoare nu au 
împlinit încă 13 ani, vîrstă La 
cane L Pănulescu (4 J0.97) abia 
reușise să coboare sub 4 .*40,0.

Așadar, ne aflăm ta fiața pri
melor semne că șl ta Bala Mare 
pot apare mari campioane. Teo
dora (1,69 m ți « kg) w năs
cut ta 5 octombrie 1967, iar Anca 
(1.72 m și 53 kg) — cu 12 rile 
mai Urziți. Ambele au învățat să 
înecate cu 4 ani ta urmă și sînt 
eleve în aceeași clasă Șa Vn-a) 
* Școlii generale nr. 4 d±n lo
calitate. Colecționare de recor
duri șd titluri ta tnitreoerfle cate
goriilor de verstă respective 
(Hauptricht a fost a 3-a șl ta 
cursa de MO m Uber a campio
natelor naționale todoor — de 
seniori — de ta Brașov) 
rencele etalează do pe

bâlmă- 
•cum

perspective dintre cele mal fru
moase. Dar cite asemenea cazuri 
nu ne-a oferit istoria 1 _ 
românesc in ultimele două 
cendi T...

Hauptricht ști Pătrășcoiu 
însă un mare tatu. învață __
preună, se antrenează împreună 
și se pot stimula reciproc. De pe 
acum, Intre cele două sportive 
există o frumoasă rivalitate. Iată 
o șans-ă de care nici Pănulescu. 
nici marea noastră Campioană 
Carmen Bumaclu nu au * 
ciat, la timpul respectiv, 
pe care antrenorul Gh. 
cu priceperea sa, nu are 
rateze, astfel ca elevele 
poată ajunge cît mai repede șd 
la performanțe competitive 
plan mondial în întrecerile 
nioanelor și senioarelor.

A. VASILIU

înotului 
<4e-

au
lm-

benefi
ci șansă 
Dlmeca, 
voie s-o 
sale să

pe 
Ju-

IONEL PAVEL, ÎNVINGĂTOR LA DIRT-TRACK
Pe pista de zgură a Stadionului 

municipal din Brăila s-a desfă
șurat cea de a II-a etapă a cam
pionatului republican de dirt-track 
— seniori, La care au luat parte 
motocicllști de la I.P.A. și Voin
ța Sibiu, Metalul București, Ra
pid Arad, C.S. Brăila. Etapa a 
fost câștigată de tânărul Ionel 
Pavel (Voința) cu 15 puncte, ur
mat de Gh. Sora (Tgetalul) — 14 
p, 3. AL Pîs (Voința) — 13 p, 
4—6. N. Rîureanu (LP.A.),. L Bo-

bftneanu (I.PA), E. Botezatu 
(C.S. Brăila) — toți 11 p. După 
două etape, în clasament conduc 
reprezcntamțil a două generații: 
L Pavel și Gh. Șora cu cîte 2S p.

în aceeași zl s-a disputat și o 
etapă din competiția rezervată 
tinerilor. Pe primele trei locuri, 
ta egialitate de puncte (6), s-tau 
clasat: 1. Iulian Popoviri (Voin
ța), 2. Endor Harold (Voința)» 3- 
Paveț Nicolae (Rapid Arad). (P. 
ENACELE, coresp.).
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portul „e~i CINE GĂSEȘTE DOSARUL,
Federația Română de Au

tomobilism și Karting se o- 
cupă, firește, de activitatea 
eompetițională in discipline
le respective. Mai mult de 
cea de automobilism (aici 
sînt și deplasări mai intere
sante), mai puțin de cea de 
karting, oarecum vitregită 
(afirmație susținută de ob
servațiile făcute mereu, pe 
această temă, in ședințele 
Biroului federal). Cit 
„stăpin" este F.R.A.K. 
activitățile desfășurate 
karting ne-am dat seama, 
din nou, zilele trecute. La 
Cluj-Napoca a avut loc o

de 
pe 
la

etapă a campionatului repu
blican de karting și am 
dorit să intrăm in posesia 
dosarului competiției. Nu era 
in federație ! L-am așteptat 
eiteva zile. Pină la urmă ni 
s-a dat... un număr de tele
fon (de 
tovarăș

el“ (!).
(fiindcă avea acest tovarăș 
Si el „centrala lui telefoni
că", treburile lui) dar pină 

la urmă am vorbit cu din- 
sul. Numai că... n-avea do
sarul la el, fiindcă U ținea 
acasă pentru a-l „lega și a-i 
pune șnur". Ni s-a recoman-

la serviciu) al unui 
care-l 
Multe

.ținea la 
telefoane

dat să 
acasă, ir 
Am dat, 
nimeni ; 
doua zi.

Persev 
tovarăsu 
concediu 
fi ne di 
dăm de 
derației 
eiteva d 
trebuie 1 
ciștigătOi 
campion- 
karting.
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I OBIECTIV SI SUBIECTIV
| ÎN CASETELE TEHNICE ALE CRONICARILOR
1 ® intre spiritul ofensiv și productivitatea reală ® Potențialul poate
| crește in primul rind prin curajul manifestat In jocurile din deplasare

I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I

u I

Cu concursul unui' minicalcu
lator, ara revăzut casetele teh
nice ale cronicarilor noștri, care 
preced cronicile meciurilor. Am 
extras, pentru cititorii noștri, 
două rubrici, pe care le vom 
comenta

Prima 
biective. 
șuturilor 
echipele 
campionatului 
Iată

1.
2.
3.
4. 

goviște 
456 ; 7. A.S.A. 
tehnica Timișoara 
S.C. Bacău —-421 
nica Iași — C. , _ 
lăți
— 410 ; 13—14. F.C. Olt și 
Cluj-Napoca — 399 ; 
pia — 386 ; 16. F.C. 
382 ; 17. Jiul — 342 ;
— 292.

Contrar 
Dinamo se 
Ia capitolul 
prin prisma 
O mare surpriză oferă F.C. Ar
geș, abia pe locul 16, ceea ce 
reflectă dealtfel predilecția e- 
chipei pentru jocul strîns, pe 
contraatac.

Pentru că veni vorba de pro-

in cele ce urmează : 
se referă la cifre o- 
Este vorba de totalul 
Ia poartă executate de 
noastre de-a lungui 

ediției trecute, 
cum arată acest clasament: 
Dinamo — 509 șuturi 
F.C. Baia Mare — 491 
Universitatea Craiova — 438 
Steaua — 486 ; 5. C.S. Tir-

— 458 ; 6. Chimia —
— — 433 ; 8. Poll-

- 431 ; 9.
__ , 10. Politeh-

— 419 ; 11. F.C.M. Ga-
411 ; 12. Sportul stud. " .. _ _ ... .

15. Olim- 
Argeș — 

18. Gloria

generale.impresiei 
află pe primul loc 
insistentei in atac, 
șuturilor la poartă.

(cazul F.C. Argeș),' 
și numele echi- 
înregistrat peste 
șuturi pe poartă 
general

ductivitate 
să menționăm 
pelor care au 
50 la sută de 
față de totalul 
riior. Aceste echipe sînt 
F.C. Baia Mare, S.C. 
F.C.M. Galați și F.C. 
care se află pe locurile . .
10, respectiv 13 in clasamentul 
șuturilor pe poartă.

Acestea sint cifre obiective, pe 
care casetele cronicarilor noștri 
le prezintă de la un meci la 
altul. Ele sugerează, în linii 
mari, orientarea ofensivă a di- 
namoviștilor, dar care a avut, 
din păcate, un mare coeficient 
de imprecizie, poate șl ca ur
mare a numeroșilor Jucători noi 
integrați in echipă. În al doilea 
rind se poate vorbi despre in
sistența și eficacitatea băimă- 
renilor, despre productivitatea 
de prim-plan a steliștilor — cu 
cel mai mare număr de goluri 
Înscrise — și, așa cum 'mențio
nam, despre „zgircenia" piteș- 
tenilor, clasați, la capitolul ape
titului ofensiv, după două din
tre echipele retrogradate, o si
tuație care pune in lumină însă 
si eficacitatea simplă a celor 
două săgeți (Radu II și D. Nl- 
eolae) pornite din arcul de 
mare precizie al lui Dobrin.

Și acum, să trecem la nota
țiile subiective. Este vorba des-

al șutu- 
: Steaua, 

Bacău, 
Argeș,

1, 2,

pre mediile notelor obținute de 
cele 18 echipe ale campionatu
lui la jocurile în deplasare. 
(Am luat acest criteriu, pentru 
că jocul în deplasare continuă 
să rămînă un punct nevralgic 
în evoluția echipelor noastre). 
Așa cum se va vedea, însă note
le cronicarilor se vor dovedi 
foarte aproape de cifrele obiec
tive

1.
2.
3.
4. ivx<nv u,'rv , a. 

namo 6,38 ; 6. Sp. stud 6,37

ale clasamentului.
Universitatea Craiova 
F.C. Argeș
Steaua
F.C. Baia Mare 6,40 ; 5.

K/Z/M LA LOTURILE OLIMPICE DE LUPTE

mi
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potrivit. Lingă ce- 
europene si două 
care le-am cucerit, 
că i-ar sta foarte 
medalii olimpice, 

această Încercare.

in 
n- 
eu

ta 
iii 
e- 
ar

u, 
II- 
ip 
tă 
m 
er 
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în 
ră

la momentul 
le 5 titluri 
mondiale pe 
sint convins 
bine și unei 
Si voi face 
sper, reușită.

Opinii asemănătoare au ex
primat și Ion Draica (după spu
sele tehnicienilor, și el in re
venire de formă). Ion Păun, 
Petre Dicu șl Roman Codrea- 
nu. Nicu Gingă ne-a avertizat: 
„să nu uitați că eu sînt un spe
cialist al surprizelor. Am fost 
mereu in rindui fruntașilor ca
tegoriei 52 kg, dar de cele mai 
multe ori s-a intimplat să mă 
situez pe treapta a doua sau a 
treia a podiumului de premiere. 
Totuși, în 1973, la Teheran, și 
1977, Ia Goteborg, am cucerit 
două titluri supreme, spulberlnd 
speranțele adversarilor mei 
care, în alte situații, reușiseră 
să mă învingă. Vreau să le mai 
fac încă o surpriză..."

Seara, înaintea orei de cul
care, am discutat mal mult cu 
Ștefan 
cău al 
de un 
același 
cepe 
bine 
campionul 
nentului — nu cred că are cine 
să mă învingă. Și. rețineți vă 
rog, acum mă simt foarte bine 
Si capabil să-I „bat" pe oricare 
dintre cei mai redutabili adver
sari ai mei".

Am constatat atmosfera de 
muncă, seriozitate și Încredere 
care există la 
greco-rorhane și 
„olimpicii" de la 
convingerea că 
băieți. încercați 
întreceri 
cuvîntul...

Antrenorul Ion 
povici, asistat de metodistul 
Mihai Burlan, conducea pre
gătirile candidaților la un loc 
in echipa reprezentativă de 
„libere" ce urmează să partici
pe la turneul de la Moscova. 
Surprinși, mai tntîi. de linsa 
celuilalt antrenor al lotului, 
multiplul medaliat la J.O.,

Rusu. Acest vînjos flă- 
Rădăuților este stăplnit 

optimism tonifiant și, in 
timp, lucid. El nu con- 
înfrîngerea. „Cind sint 

pregătit — ne spunea 
,en titre“ al conți-

lotul de lupte 
am plecat spre 
stilul liber, cu 
acești 
in 

dificile.

harnici 
numeroase 

își vor ține

Vas cui Po-

C.M. șl C.E., Vasile Iorga, a- 
veam să-l observăm repede pe 
una dintre saltelele de antrena
ment, unde lupta cu unul din
tre principalii candidați la o 
medalie olimpică la acest stil, 

studentul ieșean Aurel Neaga. 
Explicația aveam să o primim 
de la conducătorul lecției. Vas- 
cul Popovici : .Iorga 11 cunoaș
te bine deficiențele tehnice _ și. 
lup tind cu el, il ajută mai bine 
să le corecteze. In plus, supor- 
tînd diferența evidentă de greu
tate (Iorga cîntărește peste 80 
kg, iar Neagu, aproape 60). 
sportivul efectuează un efort 
sporit In cadrul antrenamente
lor de acest fel".

Luptătorii de la categoriile 
mari (A. lanko, V. Pușcașu) 
efectuează antrenamente cu mai 
mulți parteneri, simultan. „Une
ori — ne spunea prof. M. Bur
lan — antrenamentele greilor 
se fac împreună eu cei de la 
lotul de greco-romane. înregis
trările execuțiilor tehnice cu 
videomaguetoscopul, sînt revă
zute, apoi, in comun, eviden- 
țiindu-se greșelile, in scopul 
corectării lor".

In timpul programului de 
antrenament, am remarcat ace
eași atmosferă de seriozitate și 
de muncă pe care am lntHnit-o 
și la colegii ior de la greco- 
romane. Componențil lotului de 
libere muncesc cu sirg pentru 
titularizarea in echipă (nu sint 
siguri de selecție declt A. Nea
gu — 57 kg. O. Dușa — 68 kg, 
V. Pușcașu — 100 kg, A. lanko 
— -1-100 kg șl, intr-o oarecare 
măsură, Gh. Rașovan — 48 kg), 
dar și pentru afirmarea lor 
olimpică, dorință pe care am 
citit-o pe chipurile marcate de 
efort ale tuturor luptătorilor 
noștri fruntași. Acesta este și 
țelul celor doi tehnicieni (V. 
Popovici și V. Iorga), mărturisit 
in discuția de la sflrșltul an
tren amentuluL Aceasta este și 
explicația faptului că antreno
rul V. Iorga, cel care a adus 
României numeroase medalii 
obținute in marile competiții 
internaționale, depune zilnic a- 
proape pe tot atlt efort la an
trenamente cit și elevii săi.

6,51 
6.50 
6,45 
Di- 

. ; 7.
Chimia 6,22 ; 8. S.C. Bacău 6,21; 
9. Jiul 6,19 ; 10. F.C.M. Galați 
6,18 ; 11. „U“ Cluj-Napoca 6,13 ; 
12. A.S.A. 6,12 ; 13. Poli. Iași
6,07 ; 14. Olimpia 6,06 ; 15. C.S. 
Tîrgoviște 6,05 ; 16. Poli. Timi
șoara 6,03 ; 17. F.C. Olt 5,95 ;
18. Gloria 5,82.

După cum se vede, pe pri
mele 6 locuri se află echipele 
clasate in sextetul din frunte al 
campionatului.

Ce demonstrează aceste note 
aprioric subiective, dar care, 
pînă la urmă, corespund unei 
clasări obiective ?

în primul rind, se poate 
vorbi despre medii destul de 
scăzute, ceea ce demonstrează 
că echipele noastre joacă spora
dic pe terenul adversarului, 
unde cultivă deseori tactica aș
teptării. Faptul că F.C. Argeș, 
de pildă, se află înaintea Stelei 
(e adevărat, la numai 5 sutimi, 
deci neglijabil) nu face decît să 
Întărească ideea că piteștenii au 
o anume viclenie pe terenurile 
din deplasare, în timp ce Steaua 
are citeva exemple de noncom- 
bat (exemplul meciului de la 
C.S. Tîrgoviște nu este izolat), 
cu toate că potențialul echipei 
este superior chiar celor 17 
puncte cîștigate de echipa lui 
Constantin pe terenuri străine, 

în rest, să menționăm cu 
surprindere evoluțiile slabe ale 
unor echipe cîndva experte în 
Jocul pe teren străin. Este vor
ba de A.S.A. și Politehnica Iași, 
care erau odinioară adversari 
de temut pentru orice echipă 
gazdă, dar care. acum, au rea
lizat doar cite 3 (!) puncte din 
cele 34 posibile.

DE MĂRIREA POTENȚIA
LULUI ECHIPELOR NOASTRE 
ÎN JOCURTT.E SUSȚINUTE IN 
DEPLASARE DEPINDE ÎNSĂȘI 
CREȘTEREA VALORII DE 
ANSAMBLU A JOCULUI.

loan CHIRILA 
Adrian VASILESCU

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AU MAI RAMAS DOUA ZILE...

Pentru tragerea Loto de vineri 
4 lud ie 1930, biletele cu numerele 
prefea-ate se mai pot procura 
doar astăzi și mîine. Este o tra
gere obișnuită, dar, după cum se 
ptle, numeroasele 'ciștiguri în 
AUTOTURISME și IMPORTANTE 
SUME DE bani ilustrează de 
fiecare dată avantajele acestor 
trageri, care se bucură de o tot 
mai largă popularitate. Este de 
subliniat, totodată, că în ultimul 
timp tot mai mulți pârtiei pan ți 
joacă pe bilete completate cu va
riante combinate sau combinații 
„cap de pod", pe care se obțin 
suite de cîști guri ta mal multe 
categ-orli. Desigur, nu sint de ne- 
glijat nici șansele variantelor 
simple, care aduc multor parti

cipant satisfacții <ftn±re cele mad 
frumoase. indiferent, însA. de 
forma șd cota de participare, un 
Lucru este absolut sigur: NUMAI 
ONE JOACA POATE ClȘTlGA 1

★
Tragerea Pronoexpres de aet&zl, 

2 iulie 1980, &e televtaează In 
direct incepîind de la ora

CIȘT1GURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 29
IUNIE 1980

Categoria 1 : (12 rezultate)
11 variante 25% a 4.933 let

Categoria a 2-a: (11 rezul
tate) 58 variante a 1.123 let

Categoria a 3-a : (10 rezulta
te) 581 variante a 168 lei.

Dudu Georgescu a încheiat cu șut la poartă o acțiune de atac 
a echipei sale, Iordache atent a reținut.

In cadrul icsliviirililor organizate In cinstea

sosirii ștafetei llâcâriî olimpice

DINAMO - STEAUA 2-1 (0 0)
Un meci Dinamo — Steaua 

reprezintă oricînd o invitație 
greu de refuzat pentru orice 
iubitor al fotbalului, un punct 
de atracție chiar și în condi
țiile unei întreceri cu caractef 
amical sau de pregătire. Și 
așa se explică afluența mare 
de public de ieri, de pe sta
dionul din Șoseaua Ștefan cel 
Mare, cifrată la aproximativ 
25-000 de spectatori, care au 
avut prilejul să urmărească o 
intîlnire' viu disputată, de un 
bun nivel tehnic, la capătul 
căreia victoria a revenit for
mației dinamoviste, ceva mai 
abilă și mai sigură la sprin
tul final. Aspectul partidei a 
fost destul de diferit în cele 
două reprize. In prima, în 
care ambele combatante au 
folosit, cu mici excepții, garni
turile de bază, s-a jucat oeva 
mai lent, mai prudent. eu 
atacuri mai mult poziționale 
ta urma cărora au rezultat 
puține faze periculoase de 
poartă și nu s-a înscris nici 
un gol. După pauză, Steaua a 
apărut în teren cu un „11“ 
complet inedit, alcătuit din 
jucători care în campionatul 
trecut au activat la diferite 
echipe din... eșaloanele inferi
oare. Dinamo a operat puține 
schimbări, menținînd, în gene
ral, formația din primele 45 
de minute, Și cu toate că, a- 
parent, echilibrul de forțe s-a 
modificat in favoarea gazde
lor, în teren „noul val" al e- 
chipei din Ghencea a fost a- 
cela care a dat tonul întrece
rii, aducînd în joc un plus de 
vigoare și chiar de fantezie,

cărora Dinamo le-a răspuns 
printr-un mod de acțiune mai 
calculat, mai simplu și mai 
realist, grație căruia a reușit 
să-și apropie victoria chiar 
pe... linia de sosire. Scorul a 
fost deschis de DRAGNEA in 
min. 60. în urma unei faze 
frumos construite de Augustin. 
A egalat Șt. POPA în min. 74, 
cu un șut puternic, la colț, 
din afara careului mare. În 
continuare, pe fondul unei do
minări insistente a echipei 
Steaua, atacantii acesteia ra
tează citeva bune ocazii de a 
înscrie. Cînd mai rămăseseră 
mai puțin de două minute de 
joc, AUGUSTIN marchează 
golul victoriei dinamoviste, 
încheind cu o lovitură, fără 
speranțe pentru Windt. o fru
moasă acțiune ofensivă.

Arbitrul R. Stîncan — ajutat 
la linie de G. Dragomir și V. 
Măndescu a condus următoa
rele formații : DINAMO — 
Eftimescu (min. 46 Ștefan) — 
I. Marin, Dinu, Mărginean, 
Stănescu (min. 60 Stredie) — 
Mulțescu, Augustin, Custov 
(min. 52 Dragnea) — Țălnar 
(min. 67 Vrînceanu), D. Geor
gescu, Iordache (min. 52 Zam
fir) ; STEAUA — Iordache 
(min. 46 Windt) — Anghelini 
(min. 46 Rotaru), Agiu, Sameș 
(min. 46 Andreicuți), Nițu 
(min. 46 Dumitrașcu) — Stoica 
(min. 46 Prodan; min. 76 Mi- 
nea), Zahiu (min. 46 Șt. Popa), 
Aelenei (min. 46 I. Gheorghe) 
— Matefi, A. Ionescu (min. 
46 Verigeanu), M. Răducanu 
(min. 46 Jurcă).

Mihai IONESCU

VĂ PREZENTĂM NOILE PROMOVATE ÎN DIVIZIA „B“
I. M. U. MEDGIDIA

(scria a IV a)
• Asociația a luat ființă în 

anul ij&â2 și aparține întreprin
derii mecanice de utilaje din 
Medgidia • A activat in Divizia 
B In ediția 1961—«2 și în Divizia 
C: 1966—61 și 1962—80 • Președin
tele asociației: ing. Aurel Cior- 
iMuru; președintele secției de fot
bal: Voicu Drăgoi; antrenor: Va- 
sile JLuban • Are stadion pro
priu cu o capacitate de 6 006 de 
locuri O Lotul: Baubec, Bucu- 
reci — Barbu, Derviși, Sibiuneac, 
Teodorescu, Duțu, Panalt — 
Braec, Horga, China. Voicu, Băr- 
buș — Fior ea, Catrina, Leu, Tu
dor, Moșieanu, Cos or, Trifu, C. 
Vasile • Media de vîrstă: 23 ani 
și 6 luni • De remarcat faptul 
că 90% dintre component! sînt 
localnici, tar ceilalți din comune 
învecinate. Nucleul format din 
Sibiuneac, Baubec, Braec, Horga, 
Teodorescu șl Duțu a atras și pe 
ceilalți la efort, la depășirea 
momentelor dificile în întrecerea 
pentru promovare. Dorința de a- 
ttrmare s-a împletit cu o mane 
putere de luptă, cu o deplină 
Încredere în posibiltățile echipei 
de a juca la un bun nivel. Pu
blicul, atașat de echipă, speră 
într-o bună comportare a forma
ției în Divizia B.

SIRENA BUCUREȘTI 
(scria o va)

• Asociația a fost înființată în 
anul 1939 șl aparține întreprin
derii de pompe Aversa din Bucu
rești • Activează în Divizia C 
din anul 1963 • Președintele a- 
soeiației: Tudor Baran; președin
tele secției de fotbal: Dumitru 
Vișan; antrenor: Haralambie Ef- 
timie, ajutat de Viorel Sălceanu
• Ane stadion propriu cu o ca
pacitate de 5 000 de locuri • Lo
tul: Crăciun, Cos tea — Bălteanu, 
An g hei, Costache, Petrescu, Be- 
lodi, Bobelnicu, Grigore, Manea 
— Cristache, Achim, Rîșniță, 
Balaur, Șutru — Rai cea, Rontea, 
Stoica, Stamen, Somănescu • 
Media de vlrstă: 23 ani și 9 Juni
• Echipa, avînd sprijinul condu
cerii întreprinderii și comitetului 
sindical, a efectuat pregătirile la 
Baia Mare, unde a „furat" dte 
ceva din secretele antrenorului 
Viorel Mateianu. Jucătorii cu 
mai multă experiență, ca Rîșniță, 
Șutru, Rontea, au dat tonul în 
aplicarea stilului băimărean și 
astfel în tuirul campionatului 
și-au surprins adversarii. S-a re
marcat, de asemenea, apărarea 
bună, care în retur a primit doar 
I goluri. La această realizare o 
contribuție însemnată a avut-o 
portarul Crăciun, care s-a remar
cat în fiecare partidă.

ROYA ROȘIORII DE VEDE 
(scria a VI a)

• Asociația a luat ființă în 
anul 1947 și aparține întreprin
derii mecanice de material ru
lant • A activat in Divizia B 
în perioada 1960—67 și în Divizia 
C între 1976 și 1980 (în perioa
da 1967—70 a activat în campio
natul județean) © Președintele a- 
sociației: Marin Delcescu; pre
ședintele secției de fotbal: Gheor- 
ghe Szasz; antrenor: Viorel
Kraus ® Are stadion propriu cu 
o capacitate de 4 000 de locuri • 
Lotul: Stoian — Țane, D îmi cea - 
nu, Marinccl, Șerban, Ioniță, Do- 
bre — Eftimie, Drăgan, Lecoviște, 
Alexandru, Mustățea — Tudosie, 
Petre, Tinț, Guracu, Gheorghe, 
Vlad • Media de vîrstă: 23 ani 
și 4 luni • Echipă tînără, dis
ciplinată, majoritatea componen- 
ților avînd o tehnică bună. Me
rită de amintit faptul că în în
treg campionatul a primit doar 
patru cartonașe galbene. Jucăto
rii sînt preocupați să ofere spec
tatorilor un fotbal de calitate, 
ceea ce, dealtfel, au șl reușit. In 
componența echipei sînt doi ju
niori, Eftimie și Mustățea, care 
au fost convocați la lotul națio
nal de juniori

MECIURILE DE BARAJ PENTRU PROMOVAREA ÎN DIVIZIA C
Ieri, la sediul FJR.F., a avut 

ioc împerecherea meciurilor de 
baraj pentru promovarea în Di
vizia C, partide care se vor dis
puta tur-retur la 6 și 13 iulie. 
Bată programul celor 16 întîlniri 
care vor avea loc duminică pe 
terenul primei echipe: Minerul
Baia Borșa (Jud. Maramureș) — 
Soda Ocna Mureș (jud. Alba), 
Textila Timișoara (Timiș) — Șoi
mii Lipova (Arad), Unirea Răcari 
(pDimbovița) — Petrolul Basoov 
(Argeș), Unirea Cristuru Secu
iesc (Harghita) — Victoria I.R.A. 
Bacău (Bacău), Unirea Valea lui 
Mihad (IBihor) — Un io Satu Mare 
(’Satu Mane), Olimpia Gherla

(Cluj) — Textila Năsăud 
(Bistrița Năsăud), Unirea Săveni 
(Botoșani) — TEPRO Iași (lașă). 
Cimentul Hoghiz (Brașov) — E- 
lectro zahăr Tg. Mureș (.Mureș), 
Metalul Mangalia (Constanța) — 
Victoria Rm. Sărat (Buzău), Tex
tila Cisnădie (Sibiu) — C.F.R. 
Caransebeș (Caraș Severin), Ra
pid Piatra Olt (Olt) — Victoria 
Craiova (Dolj), Constructorul O- 
dobești (Vrancea) — Avintul 
Matca (Galați), Constructorul Tg. 
Jiu (Gorj) — Minerul Paroșeni 
(Hunedoara), Constructorul Călă
rași (ialomița) — Petrolul Roata 
de Jos (Ilfov), Unirea Șiret (Su
ceava) — C.P.L. Piatra Neamț

(Neamț) și I.C.I.M, Ploiești (Pra
hova) — Granitul București (Mu
nicipiul București). Ora de înce
pere a meciurilor de baraj este 
18 (duminică 6 iulie) și 17 (13
iulie). Au promovat direct în Di
vizia C următoarele 8 echipe cam
pioane ale județelor cu un nu
măr mai mic de reprezentante în 
cel de al 3-lea eșalon: Tractorul 
Viziru (Brăila), Constructorul Sf. 
Gheorghe (Covasna), Mecanizato
rul Simian (Mehedinți), Rapid 
Jibou (Sălaj), Cetatea Tr. Măgu
rele (Teleorman), Viitorul Mah- 
mudia (T ulcea), F.E.P.A. „74“ 
Bfrlad (Vaslui) șl Hidroenergiia 
Rm. Vil cea fVîlcea).



fINIȘ SIRÎNS ÎN TURNEUL
INTERNATIONAL OE ȘAH

OE IA TIMIȘOARA
Foarte disputată a fost reu

niunea din dimineața de marți, 
afectată reluării partidelor în
trerupte. Din cele cinci întîl- 
niri neterminate (în rundele a 
IV-a, a V-a și a VI-a) s-au 
încheiat doar trei. Gisela 
Fischdik și Gabriela Olteanu 
au înscris puncte prețioase la 
Amalia Pihajlici și Maria Gros. 
Eugenia Ghindă a remizat cu 
Rita Kas. S-a întrerupt pentru 
a treia oară (!) partida dintre 
Amalia Pihajlicî și Margareta 
Teodorescu, din runda a IlI-a. 
Nu s-a reluat partida Gordana 
Markovici — Margareta Teo
dorescu, din runda a Vl-a.

După șase runde pe primul 
loc al clasamentului se menți
ne Gordana Markovici (Iugo
slavia) cu 3V2 puncte din cinci 
partide (o întreruptă). Tot cite 
3lA puncte, dar din șase par
tide, au acumulat Rita Kas 
(Ungaria) și Gisela Fischdik 
(R.F.G.). Ele sînt urmate de 
Gabriela Olteanu și Ligia Jic- 
man cu cile 3 puncte din 5 
partide și Maria Gros (Unga
ria) cu 2l/j puncte din 5 par
tide.

DUPĂ TDRNEUL INTERNATIONAL MASCULIN DE VOIEI
(Urmare din pag I)

mai ales la formația Iugosla
viei, care a servit o replică 
superioară volebaliștilor noștri 
atunci cînd a avut în teren, și 
pe Bogoevski și pe Mitici — 
ambii iscusiți dirijori, dar și 
ou tehnica atacului bine pusă 
la punct, în timp ce echipa 
bulgară se află, de fapt, in 
căutarea și stabilizarea coordo
natorului de joc, încercîndu-i 
(pe rînd sau cite doi) pe Di
mitrov, Țanov și Gunțev. In 
confruntarea directă „plavii" 
au cîștigat cu 3—0 în fața 
bulgarilor, victoria lor fiind în 
principal dată de clasa superi
oară a ridicătorilor echipei lui 
Lazar Grozdanoviei.

Ce putem spune despre echi
pa noastră la capătul acestui 
important test ? în primul rînd 
că, fără a evolua la posibili tă- 
țile-i maxime, și-a impus su
perioritatea prin existența unui 
sextet de bază mai bine con
turat și mai echilibrat, printr- 
un plus de tehnică în execuțiile 
de atac și la blocaj și printr-o 
din ce în ce mai bună orientare 
în teren. Deși destul de omo
gen, din acest sextet s-au deta
șat, după părerea noastră, E- 
nescu (mereu sigur în atac, 
bun la blocaj și cu ameliorări 
importante în execuțiile de a- 
părare), Gîrleanu (omul nostru 
de bază la blocaj, eficient în 
atac, mai, ales pe centru, dar 
deosebit de activ în linia a 
doua) șl Pop („universal11 la
borios). Oros a trebuit să a- 
lerge mai mult după mingi și 
în final a resimțit oboseala, ca 
și Stoian (în ultimul meci) in 
timp ce Dumănoiu nu a forțat, 
deoarece acuză o ușoară durere 
la tendon (medicul echipei Pe
tre Bendiu ținîndu-1 în trata
ment intensiv la Oradea, ame- 
liorîndu-i starea). îmbucurător 
este faptul că principalele re
zerve, Macavei, Sterea, Chifu 
și Chițiga, își conturează mai 
clar personalitatea de... titulari, 
încadrîndu-se, la nevoie, sufi
cient de bine în sextet.

Chiar dacă în acest moment 
al ascensiunii spre forma spor
tivă echipa ne satisface în ge
neral, nu putem să nu des
prindem și scăderi și defecți
uni în jocul tricolorilor. Așa, 
de pildă, în partidele finale 
serviciul nu a pus probleme 
deosebite adversarilor decît ra
reori, permițîndu-le acestora să 
construiască acțiuni la fileu

SUCCESE ALE SPORTIVILOR NOȘTRI 
LA REGATA HOLSTEBRO (Danemarca)

cîștigatSportivii români au 
patru probe la regata interna
țională de caiac-canoe 
Holstebro (Danemarca) : Lipat 
Varabiev la C 1 — 1 000 m, 
5:16,8 (2. Serghei Postrehin,
U.R.S.S., 5:17,9), Ivan Patzaichin 
— Petre Capusta la C 2 — 1 000 
m, 4:50,2 (2. Vasili Iurcenko —

de la

FILME OLIMPICE
In cadrul pregătirilor ce se 

fac pentru cea de a XXII-a 
ediție a J.O. de vară, au fost 
realizate mai 
cumentare cu 
Dintre acestea 
va se pregătește pentru Olim
piadă", „Reportaj preolimpic", 
„Olimpiada pentru oaspeți", 
„Baladă despre sport", „Satul 
olimpic* ș.a. De asemenea, în 
studiourile sovietice a fost rea

multe filme do- 
subiect sportiv, 
amintim „Mosco-

lizat filmul „Acolo unde s-au 
născut Olimpiadele", un docu
mentar despre Jocurile Olimpi
ce din antichitate și cele ale 
edițiilor moderne.

mai greu de oprit prin blocaj 
Sau linia a doua. Preluarea a 
dezvăluit discontinuitate în 
concentrare. Și, de aici, impre
cizia unor execuții, tracasarea 
și obosirea coordonatorului de 
joc, anularea multor șanse de 
combinații derutante. De ase
menea, cu toată faima sa, blo
cajul a avut perioade cînd n-a

Da festivitățile de închi
dere au fost decernate mal 
multe cupe. La Oradea (locu
rile 1—4): „Trofeul Felix" șl 
..Ouipa F.K. volei" — echipei 
României, Cupa popularității 
— lui Corneliiu Oros, cupa 
pentru cel mal complet jucă
tor — lui Nicolae Pop, cupa 
ziarului „Faklya" pentru cel 
mal buin trăgător — lui Gun
ter Enescu, cupa ziarului 
„Crlșana" pentru cel mai ttnăr 
jucător — iul Serghei Abra
mov (5R.S.S. Ucraineană). La 
Zalău (locurile 5—8) au primit 
cupe voleibaliștii chinezi': 
Ling Yu Ting — cel mal com
plet jucător. Lin Wu Y1 — 
cel mal bun ridicător șl po
lonezul Andrzei Martyniuk — 
cel mal bun trăgător.

reușit să ghicească ,,timpii" lo
viturii de atac a adversarului 
sau combinațiile efectuate în 
maniere noi de către iugoslavi 
pe zona centrală. Desigur, sînt 
scăderi (dfe atenție îndeosebi) 
care pot fi — și trebuie — a- 
nulate. pînă la turneul olimpic.

Ceea ce însă ni se pare e- 
sențial în etapa de pregătire 
care urmează este realizarea 
formei sportive, prezentarea e- 
chipei la Moscova la cota maxi
mă a randamentului, așa cum 
s-a aflat la turneul de califi
care de la Pernik și Sofia. 
Acest lucru, care înseamnă o- 
perații de bijutier, pretind de 
la colectivul tehnic și de la 
voleibaliști o grijă deosebită in 
efectuarea ultimelor pregătiri, 
in individualizarea antrenamen
telor, în ridicarea tonusului 
jucătorilor, în păstrarea spiri
tului de echipă care domnește 
de o bună bucată de timp în 
lot. Spunea unul dintre tehni
cienii invitați la Oradea că 
grupa preliminară a turneului 
olimpic din care face parte re
prezentativa României (mai cu
prinde pe Polonia, Brazilia, 
Iugoslavia și Libia) are 4 pre
tendente serioase la bătălia 
pentru podium șl că forma 
sportivă va decide calificarea 
a două dintre ele în semifi
nale.

Iuri Lobanov. U.R.S.S., 4:52,5), 
Nicușor Eșeanu — Marian Din
eu la K 2 — 500 m 1:46,2 (2. 
Aleksandr Avdeev — Serghei 
Nagomîi, U.R.S.S. 1:46,5) și Ion 
Bîrlădeanu la K 1 — 10 000 m, 
47:26,5. La C 2 — 500 m Pat- 
zaichin — Capusta s-au clasat 
pe locul doi cu 1:58,1 (după 
Serghei Petrenko — Aleksandr 
Vinogradov, U.R.S.S., 1:57,0, ca 
și Eșeanu — Dineu la K 2 — 
1 000 m,’ 4:11,7, după Vladimir 
Parfinovici — Serghei Ciuhral 
(U.R.S.S.) 4:09,9.

în preajma, marelui start olim
pic al anului 1930, atletismul In
ternational se prezintă, gata, pen
tru întrecerile <ie la Lujnlki cu 
o scrie de realizări deosebite și, 
poate paradoxal, cu destul de 
puține semne de întrebare. Este 
vorba în primui rînd de atletis
mul feminin, a cărui prezentare 
face obiectul rîndurilor de față. 
Lupta pentru întâietate la cele 14 
probe olimpice se va da, în prin
cipal, între atletele din Uniunea 
Sovietică și cele din R.D. Ger
mană, în disputa pentru podium 
intrând, însă, și un mănunchi de 
sportive din alte țări, în special 
din Bulgaria, Cehoslovacia, Italia, 
Marea Britanic, Polonia, Româ
nia ș-a.

La coa de a XXn-a ediție a 
Olimpiadei, în program figurează 
aceleași probe ca și La trecutele 
Jocuri, adică 100 m, 200 m, 400 
m, 800 m, 1500 m, 100 mg, 4X100 
m, 4X400 m, lungime, înălțime, 
greutate, disc, suliță șl pentatlon. 
Precum se vede, cursele de 3000 
m și 400 mg, programate de' 
acum la campionatele europene, 
n-au fost încă adoptate și la J.O.

în răstimpul celor patru - ani 
care au trecut de la precedenta 
ediție a Jocurilor, la majoritatea 
probelor au fost marcate salturi 
impresionante de calitate, pe pla
nul performanțelor obișnuite și, 
mai ales, pe planul recordurilor. 
Numai anul acesta, spre exem
plu, au fost corectate recordurile 
mondiale la jumătate dintre pro
bele olimpice: 100 m — 10,87
Ludmila Kondratieva (U.R.S.S.), 
800 m — 1:54,9 Nadejda Olizaren- 
k» (U.R.S.S.) — egalat, 100 mg
— 12,36 Grazyna Ra-bsztyin (Polo
nia), greutate — 32,36 m șl 22,45 
m Bona Slupihnek (R.D.G.), disc
— 71,50 m Evelln Jahl (R.D.G.), 
suliță — 69,96 m Ruth Fuchs 
(R.D.G.), pentatlon — 4685 p Olga 
Kuragina (U.R.S.S.) șl în gene

ȘTAFETA FLĂCĂRII OLIMPICE
(Urmare din pag. 1) 

cembrie". unde rostesc scurte 
alocuțiuni primarul comunei, 
tovarășa Alexandrina Spiță și 
Vadim Panaev, din delegația 
C.O.J.O. Preia apoi Ștafeta cam
pionul olimpic Gheorghe Ber- 
ceanu, boxerii Gabriel Pometcu, 
Camei Hoduț și Ion Monea, 
handbalistul Gheorghe Goran, 
atleta Virginia Ioan alături de 
tineri care aspiră la gloria 
sportivă. Tn ritm susținut. Șta
feta flăcării olimpice intră în 
Capitală, străbătînd frumoasele 
cartiere ridicate in ultimii ani, 
largile bulevarde care o conduc 
printre culoare de spectatori, 
pînă la Stadionul Dinamo. O 
mare de oameni aplaudă apa
riția pe pista stadionului a pur
tătorului Ștafetei, atletul Con
stantin Grecescu. ti întimpină 
maestra emerită a spartului, 
Iolanda Balaș — Soter, campi
oană olimpică și multiplă re- 
cordmenă mondială, care aprin
de aperi torța stadionului.

Are loc ceremonia de tntlm-

BASCHETBALISTELE SOVIETICE ÎNVINGĂTOARE LA BUDAPESTA
BUDAPESTA. 1 (Agerpres). 

La Budapesta s-a disputat în- 
tilnirea internațională amicală 
de baschet dintre echipele fe-

ATLEȚI1 SPANIOLI
MADRID, 1 (Agerpres). — 

Federația spaniolă de atletism 
a anunțat echipa care va face 
deplasarea la Jocurile Olimpice 
de la Moscova. Din selecționată 
fac parte, printre alții, Peramau

ATLETISMUL FEMININ - NUMEROASE PERFORMANȚE RECORD
ral, la multe probe, au fost ob
ținute, „ln serie", rezultate cu to
tul remarcabile.

Kondratieva este recomandată 
de cele 1'0,87 a ale recordului 
său ca favorita nr. 1 în între
cerea sprinterelor pe 100 m, dar 
replica lui Mariics Gohr (10,93 
ta 1980), fosta recordmană (10,88 
— 1977), trebuie neapărat luată
ta seamă. La 400 m, in mod nor
mal Catît ctt poarte fi normalul 
în sport, ta general și la atle
tism, ta special I) Marita Koch 
recordmană a lumii cu 48,60 s — 
1979, 49,15 în acest sezon, se pre
zintă ca principală favorită la 
medalia de aur. La 800 m o ade
vărată . sarabandă de mari perfor
manțe anunță la J.O. un nou re
cord ta o valoare pînă mal ieri, 
alaltăieri, doar la îndemlna băr
baților 1 Bilanțul anului este, 
în această privință, pe deplin e- 
bocvent: 1:54,9 Olizarenko (UJt.SJS), 
1:56,7 Lovin (România), 1:57 f0 
Vakrușeva (UJLS.S.) și Kazanki- 
na (U.R.S.S.), aceasta din urmă 
campioană la Montreal ou 1:54,9, 
1:57,6 Veselkova (UJR.S.S.), 1:57,7 
MIneeva (U.B.SJ3.). Grea treabă, 
precum se vede, pentru selecțio
nerii sovietici să aleagă doar 3 
alergătoare pentru J.O., așa cum 
pretinde regulamentul competiției 
olimpice. Excelent rezultatul Fi- 
ței Lovin pe care îl apreciem, to
tuși, ...tranzitoriu, ea avind po- 
slbillăți încă și mal mari. La 
1500 m, deocamdată, sub 4 minu
te n-au alergat decît atletele so
vietice Potkopaeva 3:58,3. Zaițe- 
va 3:58,5, Sorokina 3:59,5 și Ka- 
zanl<ina 3:59,5, dar zilele acestea 
intră în arenă Natalia Mărășescu, 
Ileana Silal, bulgăroaica Totka 
Petrova care, firesc, se vor ală
tura actualelor fruntașe.

în cursa peste garduri pe pri
mele locuri ta statistica anului, 
două sportive poloneze Grazyna

pinare a Ștafetei flăcării olim
pice în municipiul București, 
capitala României. Tovarășul 
Nicolae Ganea, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului popular al 
municipiului București, a- 
dresează un călduros bun ve
nit oaspeților din Comisia de 
Organizare a Jocurilor Olimpi
ce de la Moscova șl purtători
lor Ștafetei flăcării olimpice. 
Cuvintul de răspuns a fost a- 
dresat de tovarășul Mihail 
Makarlcev, vicepreședinte al 
C.O.J.O., conducătorul delega
ției sovietice care însoțește 
flacăra olimpică. A urmat un 
splendid program sportiv, sus
ținut de șoimi ai patriei,, elevi 
și studenți sportivi, care au 
stîmit admirația asistenței.

Maestra emerită a sportului 
și campioană olimpică Mihaela 
Peneș a reaprins flacăra de la 
torța stadionului și a predat-o 
următorului purtător.

De la stadionul Dinamo 
ștafeta s-a îndreptat spre cen
trul orașului, unde fosta cam
pioană olimpică de la Ciudad 

minine ale Ungariei și U.R.S.S. 
Baschetbalistele sovietice au 
terminat învingătoare cu scorul 
de 118—66 (62—44).

GATA DE START
(2,21 la înălțime), Prieto (28:15,1 
la 10 000 m). Salonaș (8,00 m 
la săritura in lungime), Eleu- 
terio (creditat cu 2 h 14:32 la 
maraton), HorniUos (46,7 la 400 
m) etc.

Rabsztyn cu 12,36 s — record 
mondial și Lucyna Langer ou 
12,51 s și una din R.D.G., Betina 
Gartz cu 12,67 s. La înălțime, re
cordmana lumii italianca Sara 
Simeoni (1,98 m anul acesta) este 
nr. 1 In bilanțul mondial dar și 
pe lista favoritelor, pe cane mai 
figurează, bineînțeles, Roși Aker- 
mann (1.94 m) șl sovietica Ni na 
Serebina (li,96 m — record unio
nal) . Lungimea, lată o probă în 
care alegerea favoritei este greu 
de făcut chiar dacă, să zicem, 
Tatiana Skatciko are un 6,88 m 
Iar Si grid Heimann și Siegrun * 
Siegel 6,85 m, pentru că record
mana mondială și campioana eu
ropeană Vilma Bardauskiene poa
te sări, așa cum a mai făcut-o, 
din nou peste 7 metri.

La greutate, mare favorită 
Ilona Slupianek, anul acesta», 
cum am arătat, cu două necor- 
duri mondiale, dar și cu o con
stanță remarcabilă în performan
țe foarte înalte. Dar peste 21 d* 
metri au mal aruncat Margitt» 
Bufe (KD.G.) 21,22 m, Helena Fi- 
bingerova (Cehoslovacia) 21.18 m, 
Zvetlana Kracevskala (U.R.S.S.) 
21,04 m, Vergini» Ves elino va 
(Bulgaria) 21,29 m. O situație a- 
semănătoane și la disc, unde cam
pioana de la Montreal E velin 
Jahl cu 71,60 m pare fără pro
bleme ; dar am văzut-o aruneînd 
69,00 m pe bulgăroaica Maria 
Vergova, și dacă va* da, să zicem, 
73—74 m. nu ne-ar mira ! In 
sfirșit. sulița, probă la care 
Ruth Fuchs va lupta să-și men
țină superioritatea olimpică, dar 
cert că va avea o împotrivire 
foarte puternică din partea celor
lalte aruncătoare, între oare șd 
Eva ZOrgO-Raduly a noastră. Ou 
69,96 m, firesc, Fuchs este fa^- 
vorită, dar concursul este... con
curs șl în timpul Iul se pot In- 
tîmpla destule...

Romeo VILARA

Cu prilejul sosirii ștafetei 
flăcării olimpice la Bucu
rești, lori a avut loc la se
diul Comitetului olimpic ro
mân o conferință de presă, 
la care au participat re
prezentanți al Comitetului de 
organizare a Jocurilor Olim
pice de la Moscova, ziariști 
sportivi de la presa centra
lă, radio și televiziune.

In cadrul unei ezpunerl 
făcute de oaspeți, s-a arătat 
interesul manifestat de-a lun
gul traseului parcurs pină 
In prezent șl » fost e«l- 
dențiată frumoasa și entuzias
ta primire a flăcării olimpi
ce la intrarea pe teritoriul 
României șl la ceremonia 
desfășurată pe stadionul Di
namo din Capitală.

de Mexico, atleta Viorica Vis- 
copoleanu, a aprins „focul o- 
limpic" care a ars în tot curstd 
nopții într-o cupă metalică am
plasată pe platoul din fața 
Casei centrale a armatei.

Astăzi dimineață (ora 8) Șta
feta flăcării olimpice își va 
continua drumul pe teritoriul 
țării noastre pe traseul Plo
iești (ora 12.45) — Buzău (ora 
18,46) unde va Înnopta.

în „Turul Franței'1

B. HINAULT, PRIMUL 
ÎN ETAPA A 5-a
PARIS, 1 (Agerpres). — Dis

putată pe traseul Liege — Lille 
(249,300 km), etapa a 5-a a 
Turului ciclist al Franței a re
venit lui Bernard Hinault. în 
8h.03:29 (medie orară de 30,945 
km).

Tricoul galben este purtat 
în continuare de belgianul 
Pevenage.

Turneul de tenis de la Wimbledon

CHRIS EVERT ÎNVINGĂTOARE ÎN „SFERTURI-
LONDRA, 1 (Agerpres). — 

în sferturile de finală ale pro
bei de simplu femei a turneu
lui internațional de tenis de la 
Wimbledon, Chris Evert a în
vins-o cu 6—1, 6—1 pe Andrea

Jaeger. Rezultate din optimile 
de finală la simplu băr
bați : Fibak — Gerulaitls 3—6, 
4—6, 6—3, 6—3, 8—6 ; McEnroe 
— Curren 7—5, 7—6, 7—6.

ARBITRUL MECIULUI DE TENIS ROMÂNIA — CEHOSLOVACIA
Federația cehoslovacă de te

nis a definitivat echipa repre
zentativă care între 11 și 13 
iulie va întîlni la București 
selecționata României, în cadrul 
finalei zonei europene (grupa

B) a „Cupei Davis“. Echipa 
este formată din Ivan Lendl, 
Stanislav Birner, Pavel Slozil 
și Jan Kodes. Arbitrul întîlniril 
este Carlo Martini (Italia).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
CICLISM • Turul Irlandei a^a 

încheiat la Dublin eu victoria 
rutierului irlandez Billy Kes-r. în 
Clasamentul generai Kerr a fost 
urmat la 54 sec. de vest-germa- 
nul Petersen șl la 2:34 de com
patriotul ’său Nulty. Pe echipe 
victoria a revenit selecționatei 
Scoției.

FOTBAL • în ultima zl a tur
neului final al campionatului 
Elveției, F. C. Basel a dispus 
de F C. Zilrich cu 4—2. Pe pri
mul loc s-a clasat F. C. Basel 
cu 33 p, urmată de Grasshoppers
— 31 p. Servette Geneva — 31 p. 
Slon — Mp.

HANDBAL • în prima zl a 
„Trofeului Iugoslaviei" care are 
loc la Titograd : Iugoslavia — 
R. P. Chineză 34—13 ; Bulgaria
— Elveția 21—1».

NATAȚIE • Concursul de Înot 
de la Edinburgh a fost cîștigat 
de echipa Norvegiei cu 235 p, ur
mată de Spania — 210 p. Sco
ția — 184 p, Tara Galilor — :5» 
p etc. In ultima zi, la masculin, 
proba de 1500 m a revenit spa
niolului Escalas cu 16:05,51, cea 
de 400 m mixt lut Brew (Scoția) 
cu 4:31,34, iar la feminin pe 200 
m liber a cîștigat Mas (Spania) 
— 2:06,88 șl pe 100 m fluture a 
Învins IJelrvaag (Norvegia) — 
1:03.41.

TENIS • A început turneul 
pentru juniori de la Londra. 
Primele rezultate : Nishtno — 
Castellan 7—8, 6—2, Rensberg — 
Winner 6—4, 6—3, Junioare :
Villlger (Elveția) — Nadia Be- 

chenescu (România) 6—1, 6—0.
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