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Sosiți aseară la Buzău, purtătorii torțelor ajung azi la Bacău

ȘTAFETA FLĂCĂRII OLIMPICE ESTE PRIMITĂ 
PRETUTINDENI CU DEOSEBITĂ CĂLDURĂ

' Ieri dimineață, Ștafeta flăcării 
olimpice și-a continuat traseul 
prin țara noastră în aceeași 
atmosferă tinerească plină de 
entuziasm. In fata Casei Cen
trale a Armatei se adunase o 
numeroasă asistență. Torta, care 
a ars toată noaptea, era flan
cată de tineri sportivi ai clu
burilor bucureștene, de fete îm
brăcate în minunate costume 
naționale. La ora 8, maestrul 
sportului Constantin Călina, 
pentatlonistul. și-a aprins facla 
și. în aplauzele mulțimii. înso
țit de sportivi pe biciclete și

lui Popular județean Prahova, 
rostește un cuvînt de bun sosit 
și urarea de deplin succes Jocu
rilor Olimpice de la Moscova.

In piața din fața Palatului 
Culturii din Ploiești nu mai e 
loc să arunci nici un ac. Pe 
un mare panou se află, ca în 
atîtea alte locuri, urarea „Bun 
sosit Ștafetei flăcării olimpi
ce !“. Ropote de aplauze salută 
sosirea purtătorului Flăcării 
olimpice, maestrul emerit al 
sportului Mihai Mocanu, care 
urcă pe treptele Palatului Cul
turii și aprinde torța mare in-

dcscu adresează un cald și 
prietenesc bun sosit oaspeților 
și purtătorilor Ștafetei, care 
mulțumesc din inimă pentru 
această caldă primire.

La intrarea în județul Buzău, 
Ștafeta flăcării olimpice este 
salutată de prof. Nicolae Dragu, 
prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S. 
în piața Dacia, din centrul mu
nicipiului Buzău. Ștafeta este 
întimpinată de un numeros pu
blic, care tocmai asista la un 
deosebit de frumos spectacol 
sportiv, executat de sute de 
copii și tineri, în cinstea pur-

Din fața Casei Centrale a Armatei pentatlonistul Constantin Călina continuă Ștafeta flăcării olim
pice in drumul său spre Buzău.
motociclete, a pornit în pas 
vioi in primul schimb al celei 
de a doua etape. Piața Roma
nă. Piața 
viatorilor, 
uniformă 
aviație, 
Gadju, președintele de onoare al 
Federației române de șah, preia 
flacăra olimpică. Cu pași vigu- 
roși. la cei 83 de ani pe care 
i-a împlinit chiar ieri, profeso
rul Gudju se apropie de debar
caderul Pescăruș și predă Șta
feta flăcării olimpice maestru
lui emerit al sportului Leon 
Rotman — dublu campion olim
pic la Melbourne, pentru a tra
versa apele poleite de soare ale 
Herăstrăului. La podul Băneasa 
primește Flacăra olimpică unul 
din veteranii sportului călare. 
Felix Țopescu, drept în șa, 
strunind cu aceeași Plină sigură 
calul, se apropie de tînărul că
ruia îi predă flacăra olimpică.

Pc șoseaua ce duce spre Plo- 
în alergare sau pe bici

cletă, releul Ștafetei ajunge la 
Potigrafu, unde are loc cere
monia de primire în județul 
Prahova. Venit în întîmpinarea 
ștafetei, tovarășul Ion Vîlsan, 
prim-vicepreședinte al Consiliu-

Victoriei, Statuia A- 
Lacul Herăstrău... în 
de general maior de 
profesorul emerit Ion

iești.

stalată acolo. Corurile reunite 
ale instituțiilor ploieștene in
terpretează un fragment din 
Simfonia a IX-a de Beethoven. 
Tovarășul Ion Paraschiv, pri
marul municipiului Ploiești, 
urează bun sosit ștafetei. Ur
mează un splendid program ar
tistic, în cadrul căruia este 
evocată, prin cîntece și dansuri, 
însăși Ștafeta flăcării olimpice. 
Sint premiați cîștigătorii com
petiției de masă dedicată Ștafe
tei, după care se dă startul 
unui cros la care participă a- 
proape 1000 de tineri și tinere. 
Din partea delegației Comite
tului de organizare a J.O. de la 
Moscova, tovarășul Mihail Ma- 
karîcev mulțumește cu emoție 
în glas pentru primirea caldă 
ce s-a făcut Ștafetei.

Maestra sportului 
Constantin, gimnasta 
cu argint la J.O. de 
real, aprinde facla șl 
continuă drumul spre Buzău.

In orașul . Mizil are loc, 
apoi, o impresionantă ceremo
nie de primire a Ștafetei, în 
prezenta a mii de copii și ti
neri, de cetățeni ai orașului. 
Din partea Consiliului popular 
orășenesc, tovarășul Mielu Co-

Mariana 
medaliată 
la Mont- 

ștafeta își

Foto : Dragoș NEAGU 
tătorilor Flăcării olimpice. Tova
rășul Ilie Călugăru, prim-vice
președinte al Consiliului popu
lar municipal Buzău. urează 
bun sosit Ștafetei. Cuvîntul de 
răspuns este rostit de tovarășul 
Valeri IIozov, din partea 
mitetului de organizare a 
de la Moscova.

Orașului Buzău i-au fost 
rite o cupă pentru buna orga
nizare a Ștafetei din partea o- 
rașului Belgorod și un fanion 
din partea Asociației sportive 
„Rezervele de muncă" din a- 
celași oraș.

Joi, la ora 7,30, Ștafeta își 
reia drumul, spre Bacău, unde 
va sosi la ora 21.05, trecînd prin 
Rîmnicu Sărat (9,46), Focșani 
(12,55), Adjud (17).

Mircea COSTEA

Co- 
J.O.

ofe-

FINALA r t CUPEI PIONIERUL* LA NÂTATIE

Carnet de vacantă

E VREMEA SPORTURILOR PE APĂ, 
E VREMEA SCHIMBULUI DE Ml'INE...

Pc Herăstrău steagul vacantei 
școlare de vară se ridică în 
vîrful catargelor la ora 9 fix. în 
clipa următoare, din umbra 
hangarelor încăpătoare ies la 
lumina zilei zeci de ambarcații 
strălucitoare. Bătrînul lac, tre
zit de mult de joaca neastîmpă- 
rată a crapilor ce fulgeră în 
soare, privește convoiul lung al 
bărcilor care-i alunecă pe unde. 
Un fir de vînt se zbate să 
scape din pinza albă a velelor 
întinse peste tot, dar „optimiș
tii" îi tin mereu calea, fug după 
el. E zi frumoasă de vacanță, 
cu sute de elevi aflați în tabe
re nautice. Pe Herăstrău. Bă- 
neasa, Tei — pe toate lacurile 
Capitalei.

De la pontonul Clubul spor
tiv școlar Triumf au plecat pe 
drumul lung al performantei 
canotorii selecționați cu grijă 
la asprele bacuri de iarnă. 
Vîslesc cu spor. Iar de pe mal 
echipajele par a fi de seniori. 
Ei, unde sint «vacanțele spor
tive" de altă dată, organizate 
pe lacul Herăstrău ? Unde sînt 
„normele" de „peste 1,50 metri 
înălțime", iar „forță" cit să 
meargă barca ? Au dispărut 
fără a fi văzute vreodată în lot, 
figurlnd doar în scriptele fără 
valoare ale campionatelor de 
juniori. Au apărut. în schimb, 
aceste tcam-url de frumoasă 
perspectivă, cu ecuson discret 
prins la pupa bărcii : „Bun 
pentru J.O. 1984".

De sub corturile albastre alo 
vacanței școlare ies, așadar, ele
vii de la „Triumf" pregătiți da 
profesorii Radu Nicolae, Marin 
Boia și Mircea Ispas. Ies, apoi, 
ramerii și vîslașii antrenorilor 
Doina Bălașa, Valentin Geor- 
goscu și Dan Toma de la C.S.Ș. 
1 — A.S.E. Ambarcații puterni
ce, cu adevărati atleti pe miș
cătoarele scăunele ale schifuri- 
lor-școală. Tabără nautică pe 
Herăstrău și-a ridicat și clubul 
Olimpia, cu program non-stop 
asigurat de tinerele profesoare 
Georgeta Ciomîrtan și Ileana 
Pavel. Ambarcații de tot felul 
părăsesc și pontonul albit de 
soare al clubului sportiv Me
talul. Valeria Cătescu e în lo
tul olimpic care se pregătește 
pentru apropiatele J.O. de la 
Moscova, dar antrenorul Ilie 
Ilusaretnco știe că „cu o barcă 
nu se face... primăvară". Pre
gătește, deci, împreună cu pro
fesoarele Doina Barcan și Anca 
Silvestru, noi tinere vîslașe, 
printre cele mal bune numărîn- 
du-se Viorica Tutunaru (clasa a 
IX-a, Lie. înd. Dîmbovița), Cor
nelia Tom eseu (cl. a X-a. Lie. 
ind. Al. Sahia), Luminița Cră
ciun (cl. a Xl-a. Lie. Ind. nr. 
21). Luminița e un fel de Sanda 
Toma, dar la junioare, la 
dublu, Insă nu pe ambarcația

Vasile TOFAN

(Continuare in naa

„Cupa Steaua" la tir

CORNELIU ION A CÎȘTIGAT,
LA BARAJ, PISTOLUL VITEZĂ

și eiTrăgătorii se pregătesc 
cu asiduitate pentru apropiate
le întreceri olimpice din capi
tala Uniunii Sovietice și pe
riodic se verifică în diferite 
competiții. Una dintre acestea 
a fost și „Cupa Steaua", orga
nizată pe Poligonul Tunari de 
clubul bucureștean, la startul 
căreia au fost prezenți sportivi 
reputați, candidați olimpici, re
prezentînd cluburi militare din 
unele țări socialiste. întreceri
le. desfășurate la un înalt ni
vel, au prilejuit cîteva* perfor
manțe remarcabile, care de
monstrează eficiența. pregătirii 
de pînă acum și arată ce mai 
este încă de făcut, în foarte 
scurtul răgaz de timp 
mai rămas pînă 
a XXII-a.

Olimpicii noștri 
teză, de pildă, au 
luție bună, promițătoare. Ast
fel, Comeliu Ion a reușit 597 p, 
tot atîtea cit și concurentul so
vietic Mitoslav Ignatienko — 
ȚSKA Moscova. (Pentru stabi
lirea câștigătorului a fost nece
sar un baraj în cadrul căruia 
campionul nostru a reușit 148 p 
față de cele 147 n ale trăgăto
rului sovietic). • Pe locul trei, 
Stan Marin (Steaua) cu 596 p.

Cu 2376 p în întrecerea pe 
echipe la pistol viteză, formația 
clubului Steaua a înregistrat un 
nou record național.

Țintașii de la Steaua au mai 
cucerit și alte două locuri i.ilîi :

care a 
la Olimpiada

la pistol vi- 
arătat o evo-

Ilie Codrcanu cu 596 p la pușcă 
liberă, 60 f culcat (pe locurile 
următoare Vladimir Livov — 
ȚSKA Moscova cu 595 p și 
Istvan Bielik — Honved Buda
pesta cu 595 p) și Romulus Ni- 
colescu la pușcă liberă 3 X 40 f 
cu 1159 p (a fost urmat de 
Zbygniew Henselek — Bydgoszcz 
și Vlad. Livov ambii cu 1158 p). 
La pistol liber trăgătorii sovie
tici au ocupat primele locuri : 
Vladimir Stolîpin 567 p, Serghei 
Sumatokin 567 p. Anatoli Egri- 
șin 562 p (pe locul 5 C-tin Țir- 
loiu — Steaua cu 555 p).

g
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Bazinul Olimpia din Sibiu a 
găzduit timp de două zile etapa 
finală a celei de a doua ediții 
a competiției de natație „Cupa 
Pionierul" — organizată în ca
drul „Daciadei" de către Consi
liul Național al Organizației 
Pionierilor și C.J.E.F.S. Sibiu, 

a startul celor două probe 
(100 m bras și 100 m liber) s-au 
prezentat 160 de copii din 16 
județe (fiecare județ fiind re
prezentat de cite 8 pionieri la 
cele patru categorii de vîrstă). 
în cadrul acestor finale, remar
cabilă a fost comportarea pio
nierelor Ligia Cosma și Stela 
Pura, care au obținut cele mai 
bune performanțe din concurs.

1980 ai 
următo- 
Mugurel 
Adriana 
în 1969

Cîștigătorii ediției 
„Cupei Pionierul" sînt 
rii : născuți în 1968 — 
lașinovschi (Brăila). 
Radu (Bihor) ; născuți
— Claudiu Nadiu (Maramureș), 
Maricica Culică (Maramureș) : 
născuți în 1970 — Marius Scga- 
rin (Arad), Ligia Cosma (Mara
mureș) ; născuți în 1971 — Ma
rian Sutnoianu (Brăila), Stela 
Pura (Maramureș).

Clasament general, final, pe 
județe : 1. Maramureș 228 p, 2. 
Brăila 209 p. 3. Caras Severin 
202 p, 4. Arad 180 p. 5. Muni
cipiul București, 6. Hunedoara, 
7. Brașov 8. Galați.

Ilie 1ONESCU — corcsp.

Internaționalii Oros 
și Duimănaiu ș'-au 
creat o binemeritată 
faimă in voleiul ac
tual prin perfecta sin
cronizare a intențiilor 
și acțiunilor. Dar su
dura acestui cuplu, e- 
fectuală pe parcursul 
a peste 10 ani de ac
tivitate împreună, la 
echipa de club sau la 
națională, înseamnă nu 
numai randament la 
nivel superior, ci deo
potrivă si creație în 
domeniul tacticii de 
joc în atac. Una din 
aceste contribuții ori
ginale, inimitabile, au 
prezentat-o cei doi și 
la Turneul internațio
nal al României, des
fășurat săptămina tre
cută la Oradea. Iată-l 
pe Dumănoiu în ac
țiune ravidă efectuînd 
atacul în cîrlig pe 
spate, pe lingă blocaj, 
la pasa 
scop de 
Oros...

Foto :

data in acest 
coordonatorii.

De azi, la Lugoj

CAMPIONATUL 
DE CĂLĂRIE

începînd de astăzi, 3 iulie, și 
pînă în 6 iulie, la Lugoj se 
desfășoară cea de a doua eta
pă a campionatului republican 
de obstacole și dresaj — se
niori — după care, între 8 și 

11 iulie, în aceeași localitate, 
se dispută prima etapă a cam
pionatului republican de ob
stacole și dresaj rezervat ju
niorilor (băieți și fete).

La startul celor două etape 
vor fi prezenți 80 de sportivi 
și 120 de cai. reprezentînd 14 
secții de călărie din cluburile 
Steaua, Dinamo, Olimpia — 
tonte din București. C.S.M. Si
biu, C.S.M. Craiova, C.S.D. 
Iași, C.S. Petrolul Ploiești, C.S. 
Agronomia Timișoara, precum 
și asociațiile Agricola Lugoj, 
Izvin Timiș, A.S.A. Cluj-Na- 
poca Bucovina Rădăuți. Agro
nomia Tg. Mureș, Ialomița — 
Jegălia.
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In judeful Harghita:

jgHz/ cuvdntul candidații olimpici
GHEORGHE MAFTEI haltere

9 Mă pregătesc să depășesc 260 kg la total, cifră cu care 
o medalie Ta J.O.se poate obține medalie Ta J.O.

Șl ÎN TABERELE DE VARĂ TO
SPORTURILE DE... IARNĂ SE V(

„Sigur, nici un antrena
ment, la nici un sport, nu 
este ușor. Iar halterele, a- 
tletica grea, nu se numără 
printre sporturile „de salon". 
Vreau să 
să lucrezi 
pentru a 
rea fizică 
faci din 
greutăți o 
Dar, cum

,meu antrenor: la 
cel mai greu lucru 
nu ridici I Adică, să 
faci, îndrăgostit fiind, atle
tică grea, de performanță.

Eu am avut sansa să fiu 
în lotul, nu prea numeros, 
de halterofili care vor re
prezenta țara la apropiatele 
Jocuri Olimpice de la Mos
cova O importantă verifica
re a gradului nostru de pre
gătire a fost întrecerea din 
cadrul campionatelor euro
pene din acest an de la Bel
grad. După rezultate, am 
făcut un pas inainte. In ul
tima perioadă, insă, am de
pășit si acest stadiu de pre
gătire. Respectiv, am muncit 
cu mai multă dăruire, reu
șind să depășesc cifra de 260 
kg la total. Este important, 
deoarece cu această cifră, la 
Moscova, se poate cuceri o 
medalie olimpică. Va fi, insă, 
de ajuns această pregătire ? 
Experiența de concurs spu-

spun că una este 
cu barele de oțel 
completa pregăti
și alta este să-ți 
ridicarea 

disciplină 
spunea

acestor 
în sine, 
batrînul 
haltere, 
este să 
nu mai

ne că nu. La haltere, stăpi- 
nirea emoției și puterea de 
concentrare au o valoare 
tot atit de mare ca inseți 
greutățile pe care le ridici. 
Deci, antrenamente — cum 
spun specialiștii — in condi
ții îngreunate, in atmosfera 
sălii de concurs, cu tumultul 
specific, cu atitea surprize... 
La Belgrad, de pildă, m-a 
despărțit de medalia de ar
gint o jumătate de pahar cu 
apă, 50 de grame pe care 
le-am avut în plus față de 
adversarul direct, la „total" 
fiind egali I

Desigur, voi fi mult mai 
atent, mai prudent si, bine
înțeles mai bătăios in lupta

mea cu Nunez (Cuba), Ste- 
fanovics (Ungaria) si ceilalți 
pretendenți la medalii, la 
categoria 56 kg. Voi fi tină- 
rul care va justifica speran
țele colectivului unde mun
cesc. voi fi halterofilul care 
va da totul 
sportivă

pentru gloria 
a patriei noastre".
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• Teritoriul vacanței de la Vlâhița ® Corturile și proviziile de s
• Perspectivele hocheiului, schiului, biallonului și patinajului h

Moestrul sportului Gheorghe
1955 in comune Cornul Luncii __ ,__ __________ ______ _ ,_ _
să practico halterele la C.S.M. Galați, sub îndrumarea antre
norului Gheorghe Gospodinov. Este de meserie sudor, lucrea
ză la Termocentrala Borzești, iar în prezent face parte din 
Clubul sportiv Onești (antrenor: Mugur Scran ciuc). In 1974 
cucerește titlul de campion republican de juniori, în 1977 - 
la cat. 52 kg — devine campion republican la senlo'ri. Iar în 
1978 (la cat. 52 kg) și 1979 (la cat. 58 kg) urcă pe prima 
treaptă a podiumului campionatelor Balcanice. Anul acesta, 
la oampionatele europene de Ic Belgrad se clasează pe locul 
5 la cat. 58 kg, depășind recordul țării la total cu 7,5 kg. 
Deci, 252,5 kg în loc de 245 kg. Tot la C.E. de la Belgrad 
la stilul aruncat, realizează un nou record al țării (145 kg), 
obținînd medalia de bronz, la egalitate totuși cu medaliatul 
cu argint, de care l-a despărțit doar greutatea (50 gr In 
plus!). Este necăsătorit. Pentru J.O. de la Moscova se 
pregătește sub îndrumarea antrenorului Ștefan Achim.

Maftei s-a 
din județul

născut la 1 aprilie 
Suceava. A început

I
Sub genericul „DACIADEI“, in cadrul Cupei U. G. S. R.

UN FRUMOS SUCCES AL MODELISMULUI

Zi to-ridâ de vară, în jur de 30 de 
grade la soacre la Miercurea Ciuc I 
In mașina care ne duce spre Odor* 
heiu-Secuiesc atmosfera de baie de 
aburi, șoseaua urca și coboarâ în- 
tr-o zonă deluroasă, traversează zone 
împădurite, dar nu se simte nici o 
boare de răcoare. „Ați prins tocmai 
vara la noi i“, ne spune secretarul 
CJ.E.F.S. Harghita, loan Sticlaru, și 
văzînd că n-am prins sub tex tul afir
mației adaugă, zîmbind: „Cum se 
spune prin părțile noastre, în Har
ghita, unde verile sînt foarte scurte, 
dacă întrebi un localnic despre se
zonul caid, îți va răspunde după o 
oarecare gîndire: „Pare-mi-se, că
âst an a fost intr-o marți, la amia
ză, cînd era zi de tîrg..."

$i aflîndu-ne tocmai spre amiază, 
într-o zi de. marți (la Odorhelu-Se- 
cuiesc am și văzut vacile minate 
printre autoturisme, era deci șl zi 
de tîrg) i-am dat dreptate hîtrului 
localnic, oricine o fi fost el, și am 
făcut primul popas la ștrandul ter
mal Vlâhița. Căsuțele și oorturile din 
camping, precum și bazinul (apă 
termală, 26 grade) erau luate în 
„antrepriză" de copii, fiind „decre
tat" teritoriu al vacanței. Căldura 
mare, șl cum nu aveam timp să ne 
răcorim și noi cu o baie neom mul
țumit cu... gheața. Sau mai bine-zis, 
cu o discuție purtată cu profesoara 
Ilona Biro de la Clubul sportiv șco
lar Miercurea Ciuc, aflată acolo cu 
grupa sa de elevi-pa ti na tori, discu
ție din care a reieșit că la bazo 
gheții se află înotul și plaja, din 
vară, precum și patinajul pe rotile 
sau pe foile de plastic, din sezonul 
de tranziție. Și, uitîndu-mă ha micii 
patinatori din Miercurea Ciuc, care 
se zbenguiau la ștrandul de la Vlă- 
hița, în primele zile călduroase ale 
vacanței, văzîndu-l pe copiii de la 
școala generală din Bălan cum fu
geau după soare ca... floarea soa
relui, iar pe cei din Vlâhița tăind 
drumul printre ierburile înalte pen
tru a ajunge mar repede în apa 
binefăcătoare, poposind apoi la ta
băra cu corturi de la Szeltersz, unde 
3â de eleve din clasele V și VI ale 
Școlii generale nr. 9 din Miercurea

Ciuc, sub îndrumarea prof. Ildiko 
Makfalvi (de biologie) și Elek Dosa 
(de educație fizică) dezlegau tainele 
naturii, ale auto-gospodăririj șl Jo
cului în aer liber, ne-am dat sea
ma, într-adevăr, că oamenii acestor 
locuri, înfrățiți luni de zile cu ză
pada, gerul și gheața, știu să ia de 
la soare toate cli-pele de căldură. 
Ca provizie pentru un an.

Și după ce ne-am mai răcorit cu 
apa Ho mo rod ului, ca nu cumva să 
credem că în plină vară cel din re
ședința hocheiului românesc — cum 
le place să-și spună, cu mîndrie ne
disimulată, cei din Miercurea Ciuc — 
pot uita' de gheață și de patinoar, 
președintele CJ.E.F.S. Harghita, Zsig- 
mund Balogh, ne-a invitat la o dis
cuție despre perspectivele sporturilor 
de iarnă pe aceste meleaguri.

Și președintele a ținut să preci
zeze de la început că, avînd în 
față un plan de măsuri concrete a- 
doptat pe plan local pentru urmă
torii patru ani, posibilitățile unei 
informări eronate sau a unor critici 
nefondate — așa cum s-a întîmplat 
cu nota critică „Am greșit, scuzați — 
trei cuvinte care costă...", apărută 
în ziarul nostru, la începutul lunii 
iunie — sînt practic excluse, l-am dat 
dreptate și dialogul s-a înfiripat, a- 
fllnd cu acest prilej cîteva Interesan
te șl definitorii trăsături ale perspec
tivelor sporturilor de iarnă harghitene. 
Astfel, accentul firesc pus pe tor-' 
marea viitorilor performeri se va ma
terializa prin înființarea unor forma
ții de juniori la toate echipele de 
hochei din județ (S.C. M. Ciuc, Pro
gresul M. Ciuc, Avîntul Gheorghenl 
și Tîrnava Odorheiu-Secuiesc), pre
cum și prin crearea unui club spor
tiv de hochei în mediul sătesc (co
muna Ciumani), cu sprijinul comite- 
tuluf Județean U.T.C. și U.J.C.A.P.,
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PUIN PROMOVAREA ELIME
Sîmbătă și duminică au avut 

loc la Craiova, sub genericul 
„Daciadei", întrecerile de aero 
și navomodeiism, dotate cu „Cu
pa Uniunii Generale a Sindica
telor din România". Ploaia, că
zută cu o noapte înainte de în
ceperea competiției, și vîntul, 
care a continuat să bată în rafa
le puternice chiar și în prima zi 
de concurs, au pus la grea în
cercare măiestria și priceperea 
orgaindzaitorilor și, în egală măsu
ră, a concurenților. în aceste 
condiții improprii au început în
trecerile de navomodele la cate
goria propulsate (cu motorașe e- 
lectrice) pe lacul din „Parcul po
porului". La această probă, în 
care fiecare model este de fapt 
un prototip, construit după cal
culele și fantezia sportivului șl 
care trebuie să străbată un cori
dor lat de 10 m și lung de 50 m. 
pentru a trece apoi obligatoriu 
printr-o poartă, au fost 8 concu- 
rerați, reprezentînd tot aitîtea aso
ciații sportive. Cu toate că su
prafața lacului era destul de agi
tata, navomodelele au evoluat, 
în general, bine. După patru star
turi executate de către fiecare, 
pe primul loc la categoria 
propulsate (Cl. Ex) s-a situat Ce
zar Marinescu (Dacia Pitești) c*u
73.33 p. pe locul 2 Elena Petra- 
che (Eraerg eticianul București) cu
63.33 p, iar pe locul 3 Costache 
Florin (Rovine Craiova) cu 50 p 
La cea de a doua categorie de 
navomodele din concurs — velie- 
rele — cei 7 concurenți au lan
sat „flecare cu fiecare" de cîte 
6 ori, pe un poligon (marcat cu 
balize) de 100 X 100 m. Deoarece 
trei concurenți obținuseră același 
număr de puncte, a trebuit să 
se lanseze din nou de cîte două 
ori pentru departajare. Publicul 
aflat în parc a urmărit cu inte
res întreaga desfășurare a probei 
și în special lansările de baraj 
care au fost foarte spectaculoase, 
răsplătindu-i cu aplauze pe spor

tivi. La veliere (cl. X) locul 1 
a fost ocupat de Teodor Nede- 
lea (Textila Păulești) cu 83,33 p, 
locul 2 de Victor Hack (Aeronau
tica București) cu 77,77 p și lo
cul 3 de Mircea Chira (Știința 
Pucioasa) cu 66.66 p. Dacă între
cerile de navomodele se termi
naseră — deși cu greu — în pri
ma zi a competiției, rămîneau 
aeromodelele, care n-au putut fi 
lansafte din cauza viratului. De a- 
ceea toată lumea (organizatori și 
concurenți) a respirat ușurată 
duminică dimineața cînd a văzul 
începutul unei zile excepțional 
de frumoase. întrecerile, pentru 
cele trei categorii de aeromodele : 
planoare A 2, propulsoare B 2 și 
motomodele C1, la care au par
ticipat -15 concurenți din 8 aso
ciații și cluburi sportive, s-au 
desfășurat pe aeroportul „Balta 
verde44 din apropierea orașului. 
Primele trei lansări (au fost în 
total 7 de fiecare sportiv) au 
mers foarte bine, după care vîn
tul, care a început să bată din 
nou spre jumătatea zilei, a stin
gherit mult evoluția aeromode- 
lelor. pe unele ducîndu-le foarte 
departe, la cîțiva kilometri dis
tanță. de unde erau greu de 
recuperat. Cu toate acestea, da
torită pregătirii sportivilor —

CARNET
Candidați! noștri olimpici la 

atletism iau parte, zilele acestea, 
la diferite concursuri internațio
nale de anvergură. Astăzi, de pil
dă, la Leyweg, în Olanda, con
curează Fița Lovin, Doina Beșliu, 
Cornelia Popa, Florența Țacu și 
Horia Toboc ; de astăzi și pînă 
vineri are loc, la Moscova, tra
diționala competiție „memorialul 
fraților Znamenski" la care sînt 
înscrise Ileana Silai, Maricica 
Puică și Eva Zorgo-Raduly. Vi-
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tragere excepțională POATE CÎȘT10A:

• Autoturisme 
„Dacia 1300“ •
50:000, 25.000. 10.000 
lei etc. • Excursii 
atractive în U.R.S.S. 
sau R.D. Germană

mulți dintre el foști sau actuali 
campioni republicani — am a- 
sistat la un concurs frumos, cu 
multe rezultate bune și foarte 
bune. Iată și clasamentul la aero
modele : propulsoare : 1. Petre 
Cucuianu (Avia București) 922 p,
2. Ion Eftenie (Rovine Cradova) 
633 p, 3. Mihai Colonescu (Dacia 
Pitești) 554 p ; planoare : 1. Vic
tor lancu (Rovine Craiova) 1 055 
p, 2. Dandu Petrescu (Avia Bucu
rești) 1 054 p, 3. ion Cioalcă (Me
talul Tîrgoviște) 1 008 p ; mo
tomodele : 1. Crîngu Popa (Avia 
București) 847 p, 2. Mihai Cune 
(Rovine Craiova) 769 p. 3. Ni- 

colae Petre (Metalul Tîrgoviște) 
120 p. Clasamentul pe echipe la 
aeromodele : 1. Avia București 
290 p. 2. Rovine Craiova 280 p,
3. Metalul Tîrgoviște 230 p Echi
pe navomodele : 1. Rovine Cra
iova 150 p. 2. Textila Păulești 
140 p, 3. Știința Pucioasa 140 p.

Trofeul pus în joc, ..Cupa U- 
niunii Generale a Sindicatelor", 
a fost cîștigat de asociația spor
tivă Rovine Craiova, care a to
talizat 430 p ; pe locul 2 în cla
samentul general se află Dacia 
Pitești cu 250 p, iar pe locul 3 
Oltul Rm. Vîloea cu 220 p.

Ion HOABAN

ATLETIC
raeri, la Pisa, în Italia, Natalia 
Mărășescu participă la o cursă 
pe 3 000 m. Lunea și marțea vii
toare, la Stockholm. Uie Floroiu 
se va alinia la startul unei curse 
pe 10 000 m, iar Vasile Bichea la 
3 000 m obstacole. în sfîrșit, 
marți, la Praga, la „memorialul 
Evzen Rosicki", vor fi prezenți 
numeroși atleți fruntași.

Nădăjduim că aceste concursuri 
vor demonstra o capacitate spo
rită de efort a atleților și un ni
vel ridicat de competitivitate, care 
va crește în zilele următoare, pe 
măsură ce ne apropiem de ma
rele eveniment sportiv al Jocu
rilor Olimpice.
• Campionatele naționale de 

tineret, programate sîmbătă și 
duminică la Pitești. înseamnă și 
prilej de selecționare a repre
zentativei naționale de juniori 
pentru Balcaniada de la Salonic, 
în luna august, și pentru Con
cursul prietenia, programat anul 
acesta în Cuba. Proba de 10 km 
marș din cadrul campionatului 
va avea loc duminică, la ora 7,30.

CARNET DE VACANTĂ
(Urmare din pag 1)

pe care i-o oferă clubul, schi
turi — în general — după care 
de mult umblă specialiștii de 
la Muzeul sportului.

Cele mai plăcute zile de va
cantă școlară rămîn însă dumi
nicile, cu atrăgătoarele lor con
cursuri organizate în cadrill 
„Daciadei". Atunci, lacul Herăs
trău își îmbracă haina de săr
bătoare, pe pista principală 
evoluează o întreagă flotilă de 
schifuri, în mijlocul lacului se 
leagănă yole grațioase, iar pe 
sub umbra malurilor trec dis
cret, cu mersul lor ușor săltat, 
caiacele și canoele programate 
a intra în concurs duminica ur
mătoare. Atunci, parcă bătrînul 
Herăstrău e mai frumos, mai 
animat. La „Pescăruș", bunăoa
ră, își fac tabără vremelnică 
așii padeiei și pagaei de pe Bă- 
neasa. Grupele de juniori caia- 
ciști și canoiști de la Rapid, a- 
dică, elevii „bătrînului" Leon 
Rotman, dublu campion olimpic, 
grupele conduse de mai tinerii 
antrenori Elena Banioti, Anghel 
Ivan și Constantin Cîrstoi. Vin 
la „Daciadă", In ambarcațiile 
lor ușoare, albe, pionierii din 
cartierul Herăstrău, elevii an
trenorilor Ecaterina Popescu și 
Adriana Vernescu de la C.S.Ș. 
nr. 2. Vin talentații juniori de 
la Olimpia, taberele de vară de 
la Străulești si Mogoșoaia. Vin 
secțiile nautice de pe Tei. vin 
oasneți din întreaga țară !

Sîntem în plină vacanță șco
lară, e vremea sporturilor pe 
apă. e timpul schimbului de 
mîine 1

„CUPA F.R.N." LA POLO
In „Cupa F.R.N « la polo s-au 

desfășurat noi partide : Voința 
Cluj-Napoca — Crișul Oradea 
22—6 (5—0. 4—2, 7—1. 6—3) ; Mu
reșul Tg. Mureș — Rapid Bucu
rești 3—9 (1—3, 1—1, 1—2. 0—3).

IA FORTIFICAREA BASCHETOEO
Analizînd evolu

ția din ultimii ani 
a echipei naționale 
de senioare. Birou! 
F. R. Baschet a a- 
preciat ca absolut 
necesară împrospă
tarea ei cu elemen
te tinere, dotate cu 
calități fizice și 
tehnice deosebite, 
doritoare să res
pecte un program 
de pregătire exi
gent, fără de care 
nu se concepe pro
gresul tehnico-tac- 
tic necesar unei e- 
voluții corespunză
toare în întrecerile 
internaționale ofi
ciale. Pentru a se 
asigura o pregătire 
superioară și altor 
jucătoare — de 
perspectivă — a 
fost format și lo
tul de tineret care 
va constitui prima 
rezervă a celui de 
senioare De men
ționat că „porțile" 
ambelor loturi sînt 
deschise pentru 
primirea baschetba
listelor evidențiate 
în viitorul apropiat, 
dar și pentru a ex
clude jucătoarele 
care nu vor cores
punde sau care nu 
vor manifesta am
biție șl conștiincio
zitate, așa cum s-au 
petrecut lucrurile 
cu Maria Roșianu, 
Doina Prăzaru-Mate 
Bălaș, din vechiul lot.

SIMPLU. 
AVANTAJOS

3 5 extrageri in 
2 faze, cu un to- 
al de 42 de nu- 
nerc ! • Biletele
le 15 lei varianta 
participă la toate 
extragerile • Se 
poate juca și in 
cotă de 25% 
Procurați din vre
me bilete cu nu
merele preferate ! 
Ultima zi de par
ticipare: simbătă 5 
iulie 1980.
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ÎN „RALIU! VETERANILOR44,
La București, în organizare® 

Filialelor A.C.R. din municipiul 
București, județul ilfov și a a- 
sociațiel sportive „Voi anul “ a 
Școlii de șoferi amatori, s-au 
desfășurat două competiții auto
mobilistice : „Raliul veteranilor" 
și „Raliul tineretului". în prima 
întrecere s-au prezentat 12 mașini 
produse între anii 1916—1941 care 
au străbătut distanța București — 
comuna 30 Decembrie și retur. 
După calcularea timpilor reali- 
zațl, pe primele 3 locuri s-au cla
sat : 1. Eugen Sîrbu (pe Steyer 
1927), 2. Valentin Coandă (Skoda 
1940), 3. Alexandru Temeni (Dod
ge 1931). La start au mai fost 
mașini Ford, Creysler, Mercedes, 
Opel kadet ș.a.

MAȘINI DE... 29-64 Of ANI!
în „Raliul tinerelului" s-au în

trecut echipaje care, în general, 
au avut sub 30 de ani. Partici- 
panții — în număr de 22 — au 
luat parte la o cursă de regu
laritate (pe 45 de km) și un con
curs de îndemînare. Calculîn- 
du-se punctajul obținut în ambele 
probe, s-a ajuns la următorul cla
sament : 1. Mircea Georgescu — 
Ion Tătaru („Volanul"), 2. Ana 
și Mihai Costea (A.C.R. Bucu
rești), 3. Mircea și Valentin 
Athias (A.C.R. București). La 
femei : Ella Vicivoci Diploma 
pentru cel mai tânăr concurent 
a revenit lui Fătu Simionescu, 
de 19 ani (locul 3 la îndemînare).
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Iată componența celor 
selecționate : SENIOARE : 
nia Popa (1.74 m — 18___
este legitimată la C.S.Ș. Mediaș), 
Magdalena Pal (1,80 — 17 — C.S.Ș. 
Brașovia), Constanța Foțescu 
(1,78 — 19 — Politehnica C S.Ș. 

2 București), Cornelia Hagiu (1,74
— 19 — Progresul București), 
Magdalena Szekely (1,69 — 24 — 
Crișul Oradea). ludîth Gross 
(1,79 — 21 — Universitatea Ti
mișoara), Camelia Filip (1,85 — 
22 — Politehnica C.S.Ș. 2 Bucu
rești), Alexandra Hegheduș (1,82
— 23 — Voința București), Came
lia Solovăstru (1,79 — 16 — C.S.Ș. 
Brașovia), Suzana Keresztesi (1,80
— 19 — C.S.Ș. Satu Mare) Adria
na Mangu (1,78 — 20 — „U" Cluj- 
Napo?a). Maia Cuțov (1,80 — 21
— Politehnica C.S.Ș 2 București), 
Mariana Bădinici (1,90 — 23 — 
Rapid București), Gheorghița Bo
lovan (1,86 — 25 — „U" Cluj- 
Napoca), Lucia Grecu (1,84 — 23
— Progresul București), carmen 
Tocală (1,83 — 18 — Politehnica 
C.S.Ș. 2 București), Maria Gri- 
goraș (1.83 — 24 — Crișul Ora
dea) ; antrenori : Traian Constan- 
tinescu (Crișul) — Grigore Cos- 
tescu (Politehnica C.S.Ș. 2) ; 
TINERET : Marilena Froiter (1.78
— 17 — Centrul școlar de baschet 
București), Mihaela Radu (1,70 —

Politehnica C.S.Ș. 2), Ro- 
19 — Progre- 
(1.68 — 19 — 
Iuiia Andreev
B. București),

ani

21 — 1_________
dica Pană (1,78 — 
sul). Mona Ciccio 
C.S.Ș. Brașovia), 
(1,68 — 19 — C. Ș.
Csilla IIoszu (1,78 — 18 — C.S.Ș. 
Satu Mare), Gydngy Gydrfy (1,80
— 18 — C.S.Ș. Satu Marc). Eu- bis)
genia Ivan (1,80 — 19 — Politeh- colac
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VĂ PREZENTĂM NOILE
PROMOVATE IN DIVIZIA „D“

A JUCĂTORILOR

--I
Co urmare a numeroaselor probleme ridicate de că

tre cluburile de fotbal de la data intrării in vigoare o 
regulamentului de transferări în anul 1977, Biroul Fe
derației române de fotbal, apreciind ca juste și efi
ciente măsurile luate cu trei ani în urmă în vederea 
lichidării mig rațiilor anuale (nejustificate) ale unui 
număr mare de fotbaliști, consideră că se impun unele 
modificări ale regulamentului în vigoare.

în acest sens, biroul F.R.F., după ce a studiat un 
mare număr de propuneri și selecționat pe acelea care 
pot aduce o contribuție la progresul fotbalului, le-a 
supus unei largi dezbateri. Astfel, proiectul regula
mentului a fost dezbătut cu președinții cluburilor (sec
țiilor) divizionare A și B, cu un mare număr de an
trenori și activiști din domeniul fotbalului.

Biroul F.R. Fotbal apreciază că regulamentul de 
transferări corespunde scopului creșterii valorii echi
pelor de fotbal divizionare, a întăririi disciplinei și 
educației și a asigurării promovării mai raționale a 
jucătorilor de perspectivă de kj categoriile inferioare 
la categoriile superioare, în scopul ca în primul eșa
lon al fotbalului să fie prezenți fotbaliști cu deose
bite calități sportive șl cetățenești.

Regulamentul este elaborat în conformitate cu nor
mele generale care dirijează activitatea sportivilor de 
performanță, pentru a se stimula o mai eficientă cir

culație a valorilor fotbalistice, pentru a întări poten
țialul echipelor divizionare A, al cluburilor care vor 
participa la cupele europene, pentru o reprezentare va
loroasă Internațională o fotbalului românesc.

Regulamentul ore Io bază următoarele principii:
— Asigurarea stabilității jucătorilor la cluburile și a- 

sociațilie sportive unde sînt legitimați prin obligativi
tatea de a activa minimum 5 (cinci) ani în cadrul 
aceluiași club (asociație).

— Promovarea jucătorilor celor mai (atentați și de 
perspectivă de la cluburile și asociațiile sportive de 
categorii inferioare la cele de categorii superioare.

— Echilibrarea valorică a loturilor echipelor divizio
nare in scopul creșterii calitative a potențialului aces
tora Și implicit a nivelului jocurilor din campionatele 
republicane.

— Ridicarea potențialului valoric al loturilor echipe
lor divizionare A care participă în competițiile orga
nizate de U.E.F.A.

— Transferarea jucătorilor se aproba numai în condi
țiile respectării stricte a normelor legale in vigoare 
(acord de transfer și consimțământul scris al jucăto
rului).

Regulamentul actual are ca scop principal asigurarea 
condițiilor necesare rldlcărH ca li'ta'tive a fotbalului ro
mânesc.
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ART. 1. — Jucătorii divizionari 
A și B se pot transfera la alte 
cluburi (asociații), indiferent de 
localitate, numai după o activi
tate de 5 ani în același club 
(asociație), considerată de la data 
împlinirii vîrstei de jucător se
nior sau de la data efectuării 
ultimului transfer.

Jucătorii echipelor divizionare 
C și de categorii Inferioare a- 
cestora se pot transfera numai in 
județul respectiv, la echipe de 
orice categorie.

Transferarea jucătorilor se face 
o singură dată pe an, in perioa
da de transfer, și numai cu a- 
cordul de transfer al clubului 
(asociației) respectiv (e).

ART. 2. — Cluburile divizionare 
A, B, C pot transfera, pe baza 
art. 1, maximum 3 jucători de 
Ia cluburile sau asociațiile de 
aceeași categorie, cu acordul de 
transfer al clubului respectiv.

Echipele calificate in Cupele 
Europene U.E.F.A. pot transfera 
maximum 4 jucători din aceeași 
categorie, chiar dacă jucătorii 
respectivi nu se Încadrează in 
prevederile art. 1, cu acordul de 
transfer al cluburilor respective.

ART. 3. —- Jucătorii care acti
vează in echipe de categorii in
ferioare se pot transfera tot 
timpul anului, la echipe care ac
tivează în categorii superioare 
numai în cadrul aceluiași județ.

Cluburile (asociațiile) diviziona
re A pot transfera jucători, în 
condițiile alineatului precedent, 
indiferent de județul de unde 
provin, chiar dacă aceștia nu au 
vechime de 5 ani la clubul (aso
ciația) de categorie inferioară.

ART. 4. — Jucătorii divizionari 
A și B, care sînt dați disponibili 
de către cluburile (asociațiile) 
lor, se pot transfera o singură 
dată într-un an competițional, cu 
avizul comisiei județene de fot
bal, la echipe de categorii infe
rioare numai în cadrul aceluiași 
județ

Sînt considerați disponibili acel 
jucători divizionari care au fost 
cuprinși în tabelele nominale de
puse la F.R. Fotbal cu loturile 
de 23 de jucători ale echipelor de 
Divizia A și, respectiv, 20 la Di
vizia B. Repromovarea acestora 
se poate face o singură dată pe 
an în perioada dintre campionate.

ART. 5. — Jucătorii de fotbal 
divizionari A, B și C Incorporați, 
pentru a~și satisface stagiul mi
litar în alte județe, se pot trans
fera numai pentru perioada sta
giului (cu legitimații speciale) la 
echipe din localitățile respective. 
Aceștia revin la clubul (asociația) 
unde erau legitimați înainte de 
a fi încorporați sau rămîn la 
clubul (asociația) la care au ac
tivat pe perioada stagiului mili
tar, cu condiția ca acesta să ac
tiveze într-o categorie superioară 
și cu, acordul clubului de origine.

ART. 6. — Jucătorii de fotbal 
care au absolvit un institut de 
învățământ superior la cursurile 
de zi și sînt repartizați prin ho- 
tărîre guvernamentală se pot 
transfera la echipe din județul 
unde au fost repartizați, numai 
in anul absolvirii.

[Ni-

LOTUL REPBEZENTATIV 
A PLECAI IERI 

LA CÎMPULUNG MUSCEL
Ieri au plecat la Ctmpulung 

Muscel componențil lotului re
prezentativ care, sub conducerea 
tehnică a antrenorului Ștefan Co
vaci, vor urma un stagiu de pre
gătire. La 6 și 8 Iulie lotul va 
susține și două jocuri de veri
ficare cu Muscelul, la câmpu
lung, șl F.CJM. Brașov. în de
plasare. Iată componența lotului: 
iordache și Cristian (portari), Li
es, Sameș, Tilihol, Ștefăncscu, 
Muntean u H, Nicolae, St&nescu 
(fundași), Țicleanu, Dinu, B613m, 
Bozeșan, Kleln (mijlocași), Cri- 
șan, FI. Grigore, M. Răducanu, 
Cămătaru, A. lonescu. Bălăci 
(înaintași).

O nouă transferare se face 
conform art. 1.

ART. 7. — Jucătorii de fotbal 
din județele care nu au instituții 
de învățămînt superior și devin 
studenți in anul I la cursurile 
de zi ale unităților de învățămînt 
superior din alte județe, se pot 
transfera la cluburile (asociațiile) 
din localitățile în care ființează 
acestea. O nouă transferare se 
face potrivit art. 1 sau 6.

ART. 8. Jucătorii juniori, 
care devin elevi la unitățile șco
lare pe lingă care își desfășoară 
activitatea cluburile școlare de 
fotbal, primesc drept de joc din 
oficiu Ia aceste cluburi, chiar 
dacă nu primesc dezlegare de la 
clubul (asociația) din care fac 
parte. Ei vor fi legitimați la clu
bul școlar numai pe perioada 
studiilor, după care se vor întoar
ce la cluburile (asociațiile) de 
unde au plecat.

ART. 9. — Echipele divizionare 
A și B. cu consimțămlntul scris 
al jucătorilor în cauză, pot 
transfera, sub formă de îm
prumut, pe .o perioadă de maxi
mum 3 (trei) ani, în cadrul ace
luiași județ, jucători care au 
terminat vîrsta junioratului, după 
care aceștia revin de drept la 
echipele de la care au fost îm
prumutați.

Jucătorii echipelor divizionare 
C se pot transfera potrivit preve
derilor art. 1, alineatul 2.

ART. 10. — Transferul Jucăto
rilor de fotbal se face pe baza 
următoarelor acte :

a) cerere de transfer (tip F.R.F.) 
semnată de jucător și clubul 
(asociația) care îl solicită ;

b) acordul scris (tip F.R.F.) a) 
clubului (asociației) Ia care ju-, 
cătorul este legitimat, valabil 
pentru anul In care acesta se 
eliberează ;

c) carnetul de legitimare al ju
cătorului ;

d) consimțămîntul scris al pă
rinților (tutorilor) pentru jucăto
rii Juniori și copii ;

e) chitanța de depunere a taxei 
de transferare de către clubul 
(asociația) care a solicitat-o ;

f) fișa personală aflată în evi
dența comisiei județene de fotbal, 
dacă se solicită transferarea de 
la echipe din campionatul jude
țean pentru echipe din Diviziile 
A, B, C și campionatul republi
can al juniorilor ;

g) adeverință de Încadrare In 
producție și acte doveditoare că 
Jucătorul are domiciliul în loca
litatea respectivă ;

h) jucătorul care se transferă 
pentru perioada satisfacerii sta
giului militar va prezenta 
In plus și două fotografii 
și o adeverință din care 
să reiasă data încorporării. Trans
ferarea acestora la echipele ci
vile se va efectua numai cu avi
zul organelor competente din 
M.Ap.N. și M.I. ;

i) Jucătorii care se reîntorc la 
cluburile (asociațiile) sportive 
după satisfacerea stagiului mili
tar vor prezenta obligatoriu car
netul de legitimare primit pentru 
perioada cît a satisfăcut stagiul 
militar ;

ȘTIRI • ȘTIRI
0 NORMELE DE CONTROL 

PENTRU JUCĂTORII DE DIVI
ZIILE A, B, C șl JUNIORI DIVI
ZIONARI se vor susține pe plan 
local, in prezența unor comisii 
organizate de C.J.E.F.S. Acestea 
vor avea loc In următoarele pe
rioade : 12—20 Iulie pentru jucă
torii din Divizia A ; 4—10 Iulie 
(Divizia B) ; 4—17 iulie (Divizia 
C). Juniorii divizionari vor susți
ne normele la aceleași date cu 
echipele de seniori.
0 CEA DE A 4-A ECHIPA 

CARE va participa — alături de 
Lotul reprezentativ, Dinamo Tbi
lisi și F. C. Magdeburg — 
la turneul de la București (12-15 
Iulie) este F.C. Argeș.

0 POLITEHNICA IAȘI — PO- 
LAM (R.P. POLONA) 2—1 (0—0). 
Au marcat : Cernescu și Nem- 
țeajiu, respectiv Wlzniewsky. (D. 
DIACONESCU-coresp.)

J) pentru Jucătorii care solicită 
transferul ca urmare a absolvirii 
cursurilor de zi ale învățămîntu- 
lui superior se va prezenta în 
plus și o copie lega'izată de pe 
repartiția guvernamentală pentru 
anul în curs, iar pentru cei care 
sînt admiși la cursurile de zi ale 
Invățămîntului superior se va pre
zenta un act doveditor ;

k) actele de transfer pentru 
echipele ce activează în Divizia 
A vor fi depuse la F.R. Fotbal, 
iar pentru echipele Diviziilor B, 
C și juniori republicani, printr-un 
delegat al C.J.E.F.S. care în pre
alabil va controla oportunitatea 
și legalitatea acestor transferări.

Perioada de transfer pentru e- 
chipele de Diviziile A, B, C este 
Intre 3—21 iulie.

ART. 11. — Cererile de transfer 
neînsoțite de toate actele men
ționate mai sus, ca și actele care 
prezintă ștersături sau corecturi 
nu vor fi luate în considerare.

ART. 12. — Cluburile (asociați
ile) care dau mai multe acorduri 
de transfer aceluiași Jucător vor 
fi sancționate cu interzicerea de 
a beneficia de transferări do ju
cători pînă la următoarea perioa
dă de transfer stabilită de F.R. 
Fotbal.

ART. 13. — Jucătorii care sem
nează două sau mai multe cereri 
de transfer, indiferent de modul 
de soluționare a acestora, vor 
fi sancționați cu ridicarea drep
tului de joc pe timp de un an 
competițional.

ART. 14. — Aprobarea trans
ferului și îndeplinirea formalită
ților cerute de acestea sînt de 
competența exclusivă a F.R. Fot
bal pentru toți jucătorii care so
licită transferarea la unul din 
cluburile (asociațiile) ce activează 
in Diviziile A, B, C, camniona'1 
republican al juinoriior și a co
misiilor Județene de fotbal pentru 
celelalte categorii.

ART. 15. — Transferările Jucă
torilor de fotbal se efectuează, la 
orice nivel, în condițiile prevăzu
te de prezentul regulament, cu 
excepția ultimelor 6 (șase) etape 
de campionat cînd se sistează 
orice transferare.

ART. 16. — In cazul litigiilor, 
cluburile (asociațiile) de fotbal 
pot face contestație la Biroul 
F.R. Fotbal în termen de 5 zile 
de la data încheierii perioadei de 
transfer. Biroul F.R. Fotbal va 
cerceta și dispune soluționarea 
contestației, cu respectarea regu
lamentului in vigoare, și va co
munica în scris hotărîrea sa în 
termen de 5 zile.

ART. 17. — Nerespectarea pre
vederilor prezentului regulament 
atrage după sine anularea trans
ferului și sancționarea persoane
lor in cauză.

Prezentul regulament Intră în 
vigoare odată cu publicarea lui, 
dată la care se abrogă orice altă 
dispoziție privind transferarea ju
cătorilor de fotbal.

LOTO PRONOSPORT INTORMEAZÂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN
2 IULIE 1980

EXTRAGEREA I : 26 17 32 40 14 7
EXTRAGEREA a II-a : 16 4 8

3 21 13
Fond total de cîștiguiri : 954.039 

lei din care 161.667 lei report la 
categoria 1.

CÎȘTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE LOTO DIN 22 IU
NIE 1980

FAZA I : Categoria 2 : 1 va
riantă 100% a 25.000 lei sau la 
alegere o excursie de 2 locuri 
în R. D. Germană sau R. P. 
Polonă și diferența în numerar 
șl 2 variante 25% a 6.250 lei ; 
cat. 3 : 7,50 variante a 14.081 le^ 
sau la alegere o excursie de 1 
loc în R. D. Germană sau R. P 
Polonă și diferența în numerar ; 
cat, 4 : 31.50 a 3.353 lei; cat. 5 : 
93,50 a 400 lei; cat. 6 ; 136,25 a

MINERII ItPENI
(scrii) a VII a)

• Asociația a luat ființă in
anul 1921 șl activează în cadrul 
întreprinderii miniere Lupenl 0 
A activat in Divizia A : 1959—63: 
în Divizia B : 1916—59, 1963—66 și 
1976—78 ; în Divizia C : 1966—76
șl 1978—80 • Președinte de o- 
noare al asociației : îng. Gheor
ghe Marchls ; președintele asocia
ției: Mihail Moisescu; președintele 
secției de fotbal : ing. Gheorghe 
Varlionic ; antrenor : Mihai Ba- 
sarab, ajutat de Constantin Co- 
troază 0 Are stadion propriu, cu 
o capacitate de 6 000 de locuri 0 
Lotul : Homan, Grigore — Leor- 
dean, Truică, Burdagiu, Dumitru,
I. Popa — Boioș. M. Marian, P. 
Popa, Dosan, Moraru — Voicu, 
Leca, Covaci, lacob, Tudor, Săt- 
mărcanu, Burghel, Bălosu 0 Me
dia de vîrstă : 24 ani și 5 luni 0 
Echipa a început greoi, dar apoi 
a avut o comportare constant 
bună. Lotul este omogen șl punc
tul forte 11 constituie apărarea 1- 
mediată. Linia de înaintare a a- 
vut o comportare mai slăbu
ță, datorită accidentărilor Iul 
Leca. Dosan și lacob, jucători de 
bază. Surprinzător, echipa a evo
luat mai bine în partidele susți
nute în deplasare.

C. r. R. TIMIȘOARA
(scria a VIII a)

• Clubul a fost înființat în a-
nul 1933 • A activat în Divizia 
A : 1946—56 ; în Divizia B : 1940— 
41, 1957—65 ; 1966—79 ; in Divizia 
C : 1935—38, 1965—66 și 1979—80 0 
Președintele clubului : Dan
Muschlci ; președintele secției de 
fotbal : ing. Ovldiu Vlad; antre
nor : Aurel Bojan 0 Are stadion 
propriu, cu o capacitate de 
10 000 de locuri 0 Lotul : Ba- 
thori I, Icobescu — Dosan, An- 
drovlcl, Bocănici, Moiseev, Da
mian, Torneanu — Chimiuc,

UN „RECORD" UNIC IN FOTBALUL NOSTRU:
30 0 0 30 3-184 0 PUNCTE’.?!

Campionatul I de juniori, cel 
al „republicanilor" — cum i se 
mad spune — nu a fost nici mai 
bun, nici mai slab decît cele care 
l-au precedat. Marele lui Cîștig 
este acela că s-a desfășurat cu 
regularitate de ceasornic, după 
uin program biine stabilit, cu eta
pe intermediare în perioada va
canței de primăvară a elevilor, 
lucru firesc și necesar, atunci 
existând mai mult timp liber pen
tru pregătire și jocuri.

Printre cîștigăftoarele de serii 
găsim din nou, ca în edițiile 
trecute, reprezentantele unor cen
tre de copii și juniori în care so, 
muncește cu pasiune, cu entu
ziasm, cu abnegație. S.C. Bacău 
a fost pregătită în tur de N. 
Radu, iar în retur de D. Chiriță. 
Metalul București s-a clasat prima 
sub bagheta lui V. Nedelcu. Harnic 
și tenace, V. Florescu a reușit să 
tranșeze în favoarea „Argeșului" 
său disputa cu juniorii craioveni 
și vîlceni. Trei cluburi școlare, 
C.s.ș. Timișoara (T. Brîndescu), 
C.S.Ș. Sighet (M. Rusniac) si 
C.S.Ș. Brașovia (M. Iancu), și-au 
cîștigat cu mari emoții dreptul 
de a evolua în turneul final. In 
sfîrșit, meritele celor două _ echi
pe care au Jucat finala, Dinamo 
și Corvinul, și ale antrenorilor 
lor, C. Frățilă și D. Pătrașcu, au 
mad fost subliniate cu ocazia ul
timului act al competiției. Prin
tre cele opt cîștigăiboare de serii 
s-a aflat doar o... surpriză, echi
pa din Sighet, cea care a lăsat 
în urma ei formații ca F.C. Bi
hor, C.F.R. și Universitatea din 
Cluj-Napocâ, A.S.A. Tg. Mureș, 
F.C. Baia Mare, Gloria Bistrița, 
Olimpia Satu Mare.
Victoria sîghetenilor a fost 

prima surpriză a întrecerii. A 
doua, la fel de mare, o consti
tuie comportările unor echipe ca 
Flacăra Moreni, Minerul Anina

300 lei ; cat. 7 : 292 a 200 lei ; 
cat. 8 : 1.688.25 a 100 lei.

FAZA a II-a : Categoria A :
1 variantă 100% a 50 000 lei sau 
la alegere o excursie de 2 locuri 
în R. D. Germană sau R. P. 
Polonă și diferența în numerar ; 
cat. B : 5 variante a 10.000 lei 
sau o excursie de 2 locuri în 
R. D. Germană sau R. P. Polonă 
și diferența în numerar ; cat. C : 
6,25 variante a 10 000 lei sau la 
alegere o excursie de 1 loc în 
R. D. Germană sau R. P. Polonă 
și diferența în numerar ; cat. D : 
53,75 a 1.541 lei ; cat. E : 650,50 a 
100 lei.

FAZA a IlI-a : Categoria T : 
34 variante 100% - 1 excursie
la Jocurile Olimpice de la Mos
cova 1980 în valoare de 12.000 
lei.

Cîștigul de categoria A In 
valoare de 50.000 lei a revenit

Dulan, Truț, Mirza, Grigorcscu, 
Hart — Iancu, Iuga, Petrescu, 
Chincu, Roșu 0 Media de vîrstă : 
24 ani 0 Echipa a fost animată 
de dorința revenirii în Divizia 
B șl a luptat exemplar pentru 
împlinirea acestui obiectiv. Are o 
concepție ofensivă, dovadă fiind 
cele 60 de goluri marcate în edi
ția recent încheiată. De aseme
nea, are o apărare ermetică, ea 
primind doar 20 de goluri. De 
remarcat și faptul că din etapa 
a 10-a feroviarii timișoreni n-au 
mal pierdut nici o partidă. La 
reușitele formației o contribuție 
însemnată au adus-o jucătorii cu 
mal multă experiență, Bathori 1 
șl Chimiuc. , ț

RAPID ARAD
(scria a IX a)

• Asociația a fost înființată 
în anul 1912 și este integrată în
treprinderii de vagoane Arad • 
A activat în Divizia A sub de
numirea de Vagonul Arad în ediția 
1968—69 ; în Divizia B : 1964—63
și 1969—71 ; în Divizia C : din a- 
nul 1971 • Președintele asociației: 
Pavel Pascal ; președintele sec
ției de fotbal : Cornel Pleșu ;
antrenor : Radin Dușan, ajutat 
de Petru Schweilinger • Este co
proprietară a stadionului C.F.R. 
— Rapid, care are o Capacitate 
de 10 000 de locuri • Lotul 5 
Butaru. Szabo — Ardelean, Ber- 
mozer, Bolugă, Hamza, Drăucean, 
Conradi — Simon, Broșovscht, 
Matiș, Domide. O. Mureșan — 
Stoenescu, Draia, Nerteș, San
dor • Media de vîrstă : 24 ani 
• Cei doi jucători cu îndelungată 
activitate în primul eșalon, Do
mide și Broșovschi, dau consis
tență jocului. O evoluție constant 
bună a avut-o și extrema StQe- 
nescu. Echipa a reușit să depă
șească momentele critice și să 
cîștige întrecerea pe „linia de so
sire". De aceea, conducerea aso
ciației dorește ca în Divizia B 
echipa să fie bine pregătită șl 
să practice din start un fotbal 
de calitate.

șl C.S.Ș. Sf. Gheorghe. Flacăra 
nu a reușit decît două victorii și 
o egalitate în 28 de meciuri. A 
marcat 15 goluri și a primit exact 
100 1 Minerul Anina a cîștigat un 
med și a terminat două la ega
litate, a marcat 14 goluri și a 
primit 98 (în 24 de partide) !! 
Și ambele echipe reprezintă (se 
vede cum) asociații divizionare 
B I Dar un „record" unic al 
campionatului l-a realizat, în 
ediția trecută, C.S.Ș. Sf. Gheor
ghe. lată-i bilanțul la sfîrșitul 
întrecerii : 30 0 0 30 3—184 0 !? 
Adică : nici un meci cîștigat, nici 
o egalitate, nici un punct ! Trei 
goluri înscrise (unui la zece me
ciuri) și 184 primite (în medie șase 
de fiecare partidă)! ? I Cifrele aces
tea frizează penibilul și nu cre
dem că vom m-aii avea • curînd 
prilejul de a sublinia asemenea 
contraperformanțe. Nu știm cită 
vină poartă pe umerii lor jucăto
rii care au susținut cele 30 de 
meciuri. „Cert este, însă, că prin- 
cipailii autori ai înfrîn gărilor — 
ai 1NFR1NGERII ECHIPEI — sînt 
cei clare au hotărit înscrierea ei 
în campionat.

Afirmam l.a începutul acestor 
rînduri că întrecerea, în ansam
blul ei. nu a fost nici mad spec
taculoasă, nici mai scăzută ca 
nivel tehnic decit edițiile prece
dente. Pentru că ea s-a desfășu
rat, din păcate, în același CA
DRU, în aceleași condiții impro
prii. Meciurile s-au jucat pe te
renuri necorespunzătoare. într-un 
anonimat deprimant, sub arbitraje 
desieori părtinitoare etc. Cluburile 
noastre continuă să creadă că 
juniorii bund... cad din cer. Nu 
cad. Șl nu vor apărea de ni
căieri. Ei vor răsări tot din pro
priile ogrăzi. Dar așa CUM SÎNT 
CRESCUȚI. Iar deocamdată sînt 
lăsați să crească la voia întâm
plării.

Laurențiu DUMITRESCU

participantului MIRCEA BARBU 
din București, iar cel de 25 000 
lei participantului GRIGORE 
POSTOLACHE din Constanța. 4,

PRONOSTICURI...
Pentru partâcipanții la con

cursul Pronosport de duminică 6 
iulie 1980, redăm — ca sursă su
plimentară de inspirație — pro
nosticurile antrenorului secund al 
echipei C.S.M. Suceava, Ion Bu- 
zoianu ;

1. A.S.A. C-lg — C.S.M. Sv. X,2
2. Minerul G.H. — Foresta 1
3. Met Rădăuți — Av. Frasin 1
4. Dacia Pitești — Met. Mija 1,X
5. Sticla Tr. — C.F.R. Cj-N. X,2
6. md. sîrmei — Arm Zalău .X
7. Min. Orav. — F.C.M. R-ța 2
8. Min. Anina — C.P.L. Cr. 1
9. Gl. Reșița — Min. M.N. 1,X,2

10. Gl. Bistrița — Chimica 1
11. Av Reghin — Min. Rodna 1
12. St. Tiro. — Met Sighișoara 1
13. Prog, Od. — Ot. Sf. Gh. X,2



Inlerviu-fulger cu Florin Gheorghiu
di

PROIECTE ȘAHISTE 220 DE SPORTIVI IUGOSLAVI PRIMELE ACTIVITĂȚI IN SATUL OLIMPIC

PENTRU MARILE TURNEE
LA OLIMPIADĂ

MOSCOVA, 2 (Agerpres). — 
La Jocurile Olimpice de vară 
de la Moscova, Iugoslavia va fi 
reprezentată de un lot de 
circa 220 de sportivi.

Echipa cea mai numeroasă 
este cea de atletism, din care 
se remarcă recordmanul euro
pean la săritura în lungime cu 
8,45 m, 
cătorul 
Milici, 
obținut

Sportivii iugoslavi se mai nu
mără printre favoriți la sportu
rile pe echipe : fotbal, polo pe 
apă, handbal și volei.

Nenad Stekici, și arun- 
de greutate Vladimir 
care în acest sezon a 
performanta de 21,14 m.

Satul olimpic, în care vor 
locui sportivii și antrenorii, este 
una din cele mai mari dintre 
noile construcții ridicate special 
pentru Olimpiada ’80. Pe un 
spațiu de peste 100 hectare se 
află 18 blocuri de 15 etaje, care : 
pot găzdui 14 000 de locatari. în 
structura sa este prevăzut tot 
ce e necesar pentru odihna și 
antrenamentul sportivilor.

Pentru a-și putea petrece 
timpul liber în mod cit mai 
plăcut, sportivii vor avea la 
dispoziție două cinematografe, 
discoteci, săli de lectură etc.

Trebuie notat că satul olim
pic a fost planificat ca un mi- 
croraion aparte de locuințe al 
Moscovei, dotat cu toate obiec
tivele social-cullurale necesare 
populației : școli, creșe și gră
dinițe de întreprinderi

comerciale și de 
servicii, un 
grafic și de 
ții sportive, 
moscoviților 
aici imediat 
va asigura numaidecît 
cuvenit de servicii urbane.

prestări de 
complex cinemato- 
concerte, construc- 

în felul acesta, 
care se vor stabili 
după Jocuri li se 

nivelul

Soliști de la „Bolșoi Teatr“ 
din Moscova au inaugurat pro
gramul de manifestări artistice 
din satul olimpic unde, după 
cum se știe, au sosit primii 
participanți la întrecerile celei 
de-a XXII-a ediții a J.O. Sala 
de concerte de aici are o capa
citate de 1 200 de locuri. Pe 
scena ei. vor mai evolua și ce
lebrele ansambluri „Piatnițki" și 
„Igor Moiseev", ansamblul li
tuanian „Trinitas" ’ „Bahor" 
din R.S.S. Uzbecă.

ATLETISMUL MASCULIN ÎNAINTEA MARELUI START ■ ■

— Care sînt pro
iectele, din viito
rul apropiat, pentru 
primul șahist al 
României ? Asupra 
acestui subiect ne 
oferă amănunte în
suși cel în cauză, 
marele maestru in
ternațional Florin 
Gheorghiu. Iată-le, 
foarte pe scurt (ca 
într-o partidă de 
;,șah-fulger“): „Pen
tru mine, ca și 
pentru toți echi
pierii reprezentati
vei de șah a tării, 
obiectivele princi
pale vizează in 
special ultima pe
rioadă a anului. 
Este vorba, în pri
mul rînd, de Olim
piada șahlstă, pro
gramată in luna 
noiembrie, in Malta,
o precedează de puțin Balcania
da, care va avea loc în Turcia, 
în octombrie. Personal, doresc 
să-mi reînnoiesc bunele rezulta
te obfinute la ultimele ediții 
ale acestor prestigioase compe
tiții, in care am fost neînvins 
la prima masă a echipei.. La 

. Buenos Aires, in precedenta O-
■ limpiadă, am terminat printre 

fruntași, în compania celor mai 
puternici adversari, iar la ulti
mul turneu balcanic, procenta
jul meu s-a apropiat de 90 la 
sută. A te menține mereu la 
nivel ridicat este mai greu de
cît a ajunge acolo — iată un a-

. devăr cunoscut în sport. Voi
■ încerca, așadar, să înving greu

tățile, iar pentru aceasta este 
nevoie mai întii de o bună pre
gătire, de antrenament susținut. 
In cadrul acestuia, un loc deo
sebit îl ocupă participarea mea 
la turnee, școala cea mai bună 
a șahiștului. Îmi reiau itinera-

' rul competițional odată cu luna 
iulie, dind curs la. două invita
ții în America. Este vorba de 
„World-Open“ din Philadelphia 
și opdn-ul S.U.A. de la Atlanta 
(Georgia), competiții in care îmi 
apăr laurii ciștigați anul tre
cut. Obstacolele principale în 
calea recuceririi lor se vor nu
mi, probabil, Browne. Tarjan. 
Kavalek, Shamkdvic, Seirawan

din partea gazdelor, sau Miles, 
Larsen, Gligorici, Ilajkevici de 
pe continentul nostru. Partici
pările mele dincolo de Ocean 
se vor încheia probabil cu un 
turneu la New York, iar la în
toarcere cu altul la Londra, 
ceea ce mă va aduce în prag 
de țoamnă. De ce consider a- 
ceste participări ca foarte uti
le ? Fiindcă este vorba, cum 
am arătat, de turnee „open", cu 
sistem elvețian (la Philadelphia 
iau startul 1000 de participanți 
in total), care te obligă să joci 
mereu activ, la cîștig, deci să 
fii permanent in căutare de 
idei, de soluții tactice îndrăzne
țe. Iar, cifric, pentru mine a- 
ceasta înseamnă de a forța me
reu plafonul punctajelor de 70 
— 80 la sută, ceea ce mi-ar per
mite să rămin printre „primii 
10“ din lume in clasamentul 
Elo. Dar, repet, in toamnă va 
fi greul pentru mine, ca si pen
tru colegii mei din reprezenta
tivă, cu care abordăm întrece
rile balcanice și olimpice. Voi 
avea alături, presupun, pe Șubă, 
Ciocâltea, Ghindă, Ghițescu, 
Stoica, jucători buni, cu care 
am împărțit pînă acum multe 
satisfacții în dificilul nostru 

. sport, al mintii".

Rd. V.

ULTIMELE RUNDE-DECISIVE IN TURNEUL
INTERNAȚIONAL DE ȘAH DE LA TIMISOARA

Runda a Vll-a a turneului 
internațional feminin de șah 
de la Timișoara a programat 
cîteva întâlniri importante în 
lupta pentru primele locuri. 
Partida centrală, disputată în
tre Gisela Fischdik și Gorda- 
na Markovici, s-a încheiat re-

Turul franței
PARIS, 2 (Agerpres). — Des- 

. fășurată pe traseul Lille — 
. Compiegne (219.500 km), etapa 

a 6-a a Turului ciclist al Fran
ței a fost cîștigată de Jean 
Louis Gauthier în 5h 57:11.

în clasamentul general indi
vidual se menține lider 
gianul Rudy Pevenage, 
de Bazzo (Franța) — la
Hinault (Franța) — la 3:30 
Kuiper (Olanda) — la 6:49.

bel- 
urmat 

1:04, 
Și

ÎNOTĂTOARELE
NOASTRE LA LIUBLI AN A

miză la mutarea a 17-a. O 
victorie rapidă și spectaculoa
să, în 23 de mutări, a obținut 
Ligia Jicman la Amalia Pi
hajlici. Gertrude Baumstark, 
deși în criză de timp, a reușit 
să cîștige la Maria Gros, în
scriind ~~
turneu. ---------- —
Gabriela Olteanu — Margareta 
Mureșan, 
Margareta Teodorescu 
genia Ghindă s-a întrerupt în 
poziție egală.

Iată clasamentul înaintea ul
timelor 4 runde (alcătuit pe 
bază de puncte cîștigate și 
pierdute, deoarece jucătoarele 
au un număr inegal de parti
de susținute) : Markovici (Iu
goslavia) 4—1 (1), Jicman 4—2, 
Fischdik (R.F.G.) ‘ " "~~
(Ungaria), Olteanu 
Baumstark 3—3, 
3*/2, Gros ( 
Ghindă 2—4 
l’/a—2*/a (3), 
(D.

In runda a 
de asemenea, . _ _
fi decisive pentru configurația 
părții superioare a clasamen
tului : Markovici — Olteanu, 
Mureșan — Jicman, Ghindă — 
Fischdik, Kas — Teodorescu, 
Pihajlici — Baumstark.

prima sa victorie. în 
Remiză în întâlnirea

în timp ce partida
Eu-

Kas4—3,
______ 1 3*/2—2*/2,

2, Mureșan 2*/2- 
(Ungaria) 2V2—4*/2,

(1), Teodorescu
Pihajlici */2—4*/2

VIII-a figurează, 
partide care pot

BELGRAD, 2 (Agerpres). — în 
concursul internațional de înot 
d» la Ijiubliana, proba feminină 
de 200 m bras a fost cîștigată de 
Liao (R. P. Chineză) cu 2:40,88, 
urmată de Brigitte Prass (Româ
nia) — 2:43,60 și Porența (iugo
slavia) — 2:50,96. Sportiva ro
mâncă Luciela Mihăilescu s-a 
clasat pe locul 3 în proba de 100 
m spate cu rezultatul de 1:10,93. 
In această probă victoria a fost 
obținută de Bartolinl (italia) cu 
1:10,02, urmată de Frangipani 
(Italia) — 1:10.32. Proba feminină 
de 100 m liber a revenit înotă
toarei italience Loccl cu 1:02,88 
urmată de iugoslava Aubelj — 
1:03.39 și de românca Ema Vasile 
— 1:03,80

Atletismul va fi, ca de obicei, 
punctul de atracție maximă al 
Jocurilor Olimpice. Anticipări 
în privința unul spectacol de 
calitate, care va umple, zilnic, 
tribunele stadionului V. I. Lenin 
se pot face nu numai în vir
tutea tradiției, ci și prin pris
ma numeroaselor 
de mare valoare 
prima parte a 
către cei oare aspiră la laurii 
olimpici.

Ce ne va oferi, deci, atletis
mul masculin la J.O. de la 
Moscova ? Vom încerca să răs
pundem în rândurile următoare, 
făcînd un sumar panoramic al 
probelor și al favoriților lor.

SPRINTUL are un mare fa
vorit pe italianul Pietro Men- 
nea. Chiar dacă el nu s-a ma
nifestat spectaculos în acest an, 
preferind să se pregătească în 
liniște, peninsularul pare greu 
de bătut dacă se va afla în for
ma din perioada Universiadei 
1979. Nu vedem cine îl poate 
întrece, mai ales la 200 m (19,72, 
record 
sa. La 100 m 
serioși 
Leonard (10,16), polonezul Ma
rian Voronin (10,22) și englezul 
Alan Wells. Campionul de la 
Montreal, Haslcy Crawford, n-a 
arătat nimic de multă vreme, 
dar nici în 1976 nu arătase prea 
mare lucru. Oricum, este greu 
de crezut într-un bis, mai ales 
că el nu s-a petrecut pînă a- 
cum în istoria Jocurilor.

La SEMIFOND toată lumea 
așteaptă cu mare interes duelul 
celor doi britanici, Sebastian 
Coe, recordman mondial la 800 
(1:42,4) Și 1 500 m (3:32,1), li
niștit și amabil, și Steve Ovett 
(3:32,2), challangerul. belicos în 
declarații, incomod pentru ga
zetari. Părerea noastră este că 
Coe are prima șansă la 800 m, 
iar la 1 500 m — probă in care 
recordul mondial poate cădea 
în finala olimpică — cotele sînt 
egale. în oricare din cele două 
probe victoria altui atlet ar 
constitui o mare surpriză. Nu
mai dacă Alberto Juantorena...

Alergările de FOND se află 
din nou în fața „enigmei Viren". 
Finlandezul, de două ori dublu 

a 
în 
a- 
că 
de

performanțe 
realizate în 

sezonului de

mondial), specialitatea 
contracandidați 

sînt cubanezul Silvio

învingător, în 1972 și 1976, 
stat, ca de obicei, la cutie 
intervalul olimpic și abia în 
ceasta primăvară a anunțat 
urmează un program special 

pentru a-și reedita 
la Moscova. Ar fi, în-

pregătire 
isprăvile

tr-adevăr, ceva senzațional, dar 
planurile ii pot fi compromise 
de un accident recent care i-a 
întrerupt antrenamentele chiar 
atunci cînd Viren începuse să-și 
pregătească furibundul finiș... 
Numărul mare de victorii în 
curse importante atrage atenția 
asupra etiopianului Miruis 
Uter (peste 35 de ani), pe care 
presa mondială îl consideră 
mare favorit. Yftcr a și decla-

Sebastian Coe in formă : 2:13,4 
la 1 000 m ! Steve Ovett răspun

de cu 3:48,8 pe o milă...

nu 
și 
în

rat. dealtfel, că va cîștiga 
numai 5 000 și 10 000 m ci 
maratonul, la fel ca Zatopek 
1952. Să vedem... Deocamdată, 
fondiștii, spre deosebire de co
legii lor din alte probe, nu s-au 
exprimat cu performanțe de 
mare valoare.

Și probele de SĂRITURI ofe
ră un candidat la o performanță 
de excepție. învingător în 1968, 
1972 și 1976, triplusaltistul so
vietic Viktor Saneev speră să 
cucerească, pe teren propriu, a 
patra coroană consecutivă. Va 
fi greu, are 35 de ani, a și fost 
accidentat o vreme, iar în de
butul sezonului a fost destul de 
discret (16,54 m), Saneev a do-

ANGOLA VA FI REPREZENTATĂ LA TREI DISCIPLINE
Președintele Comitetului olim

pic al Angolei, Augustus Lopez 
Texeira, a declarat că sportivii 
țării sale participă la Olimpia
dă însuflețiți de dorința de a 
contribui la apropierea tinere-

sportiv, la succesul celei 
XII-a ediții a Jocurilor 

Olimpice de vară de la Mosco
va. Sportivii angolezi vor fi 
prezenți în concursurile olim
pice de atletism, natație și box.

tului 
de-a

NOI RECORDURI MONDIALE ATLETICE
OSLO, 2 (Agerpres). — Cu pri

lejul unui concurs international 
atletic desfășurat la Oslo, cunos
cutul campion englez Steve Ovett 
a stabilit 
al milei 
de 3:48,8. 
3:49,0 șl . ____ ___ . ____
lui său Sebastian Coe. In cadrul 
aceluiași concurs, 
(Anglia) a cîștigat 
m cu timpul de 
constituie un nou 
mil (v.r. era de 
parținea americanului 
Wohlhuter).

un nou record mondial 
(1 609,32 m) cu timpul 
Vechiul record era de 
aparținea compatriotu

Sebastian Coe 
proba de 1 000 
2:13,40 
record 
2:13,90

care 
al lu- 
șl a-
Rick

Alte rezultate : masculin : pră
jină — Porter (S.U.A.) 5,45 m ;
ciocan — Riehm (R. F. Germa
nia) 72,12 m ; suliță — Paragi 
(Ungaria) 90,22 m ; greutate — 
Pauletto (Canada) 20.24 m ;
mg — 
400 mg 
feminin : 3 000 m 
vegia) 8:40,23 ; 400 m 
(Anglia) 50,88 ; 800 m — Manning 
(S.U.A.) 
(Anglia) 
(Anglia) 
riksen (Norvegia) 6,15 m.

lui
13.34 :
49.10 ;

Nehemlah (S.U.A.)
— Moses (S.U.A.) ;

Waitz (Nor-
Smith

2:02,97 ; 100 m -
11,26 ; 100 mg — 
13,20 ; lungime —

Hunte 
Booth 
Fred-

vedit însă de-atîtea ori că are 
resurse dincolo de limitele co
mune. iar o victorie a sa — 
repetăm, greu de realizat —nu 
va trebui, totuși, să surprindă. 
Principali adversari îi vor fi 
compatrioții Jaak Uudmae (16,82 
m) și Ghenadi Valiukevici.

Săritura cu prăjina promite 
un meci U.R.S.S. (Volkov 5,6"' 
m, Poliakov și Prohorenko) — 
Franța (Vigneron 5,75 m, llou- 

înălțimi 
singurul 

tocmai

viou 5,70 m), la
foarte mari, în care 
intrus posibil — poate 
in vîrf !. — este polonezul Wla- 
dislaw Kozakiewicz (5,72 m). La 
înălțime, Jacek Wszola (2,35 m) 
traversează cea mai bună peri
oadă a carierei, înfrângerea Iui 
ar fi o surpriză. Dar și victoria 
polonezului n-ar fi tocmai un 
lucru obișnuit, pentru că sări
tura în înălțime a desemnat, la 
fiecare ediție, un alt campion. 
Or, Wszola a cîștigat la Mont
real... Nu se știe nimic despre 
condiția lui Iașcenko, care nu 
a mai concurat din vara lui 
1979, și nu va participa, aproa
pe sigur, la J.O. Repetând evo
luția de la ...........
numai așa ! 
tru Adrian 
ra la o 
Adrian ?

La lungime Frank Paschek 
(R.D.G.) deține cel mai bun re
zultat al anului (8,32 m), dar 
veteranii Nenad Stekici (8,11 
m) și Valeri Podlujnii (8,14 m) 
au și ei argumente solide. Sigur 
este însă că la lungime recor
dul olimpic va rămîne neclin
tit...

La ARUNCĂRI Udo Baycr 
domină autoritar greutatea, a-* , 
proape că nu se mai știe de cînd ; 
n-a pierdut un concurs, și este 
puțin probabil că-1 va pierde 
tocmai pe cel olimpic. La 21,80 — 
22,00 m nu-1 poate incomoda 
nimeni. Aruncarea discului este 
mai echilibrată decît orieînd. 
Prima șansă trebuie acordată 
totuși recordmanului mondial 
Wolfgang Schmidt, deși acesta 
a concurat mai puțin și nu la 
nivelul ultimilor 2—3 ani. La 
aruncarea ciocanului sportivii 
sovietici sînt, desigur, principa
lii candidați la medalii. Anatoli 
Bondarciuk a avut probleme cu 
selecția din... abundență de 
mari valori. Și-au cîștigat pînă 
acum locul Iuri Sedîh. campio
nul de la Montreal (80.64 m în 
acest an) și Serghei Litvinov, 
actualul recordman al lumii 
(81,66 m). între ci se va decide, 
aproape sigur, campionul pro
bei. în sfîrșit, aruncarea suliței, 
proba care a refuzat mai întot
deauna împlinirea pronosticuri
lor, are din nou un mare favo
rit, ungurul Ferenc Paragi, care 
a reușit două aruncări peste 
96 m.

Sindelfingen — dar 
— recordmanul nos- 
Proteasa poate spe- 
medalie. Ce zici.

Vladimir MORARU

TURNEUL DE LA WIMBLEDON
LONDRA, 2 (Agerpres). — In tu

rul III al probei de dublu femei 
din cadrul turneului internațional 
de tenis de la Wimbledon, cuplul 
Virginia Ruzicl (România) — 
Chris Evert-Lloyd (S.U.A.) a în
vins în două seturi, cu 6—4, 6—1, 
perechea Pam Teeguarden 
(S.U.A.) — Bettina Bunge (R. F. 
Germania).
In sferturile de finală ale pro

bei de simplu femei : Navratilo
va — King 7—6, 1—6, 10—8 ;
Goolagong — Turnbull 6—3, 6—2; 
Austin — Stevens 6—3, 6—3 .

La simplu bărbați fa optimi de 
finală, BJOrn Borg l-a eliminat 
cu 6—1, 7—5, 6—1 pe Balasz Ta-

roezy, iar Peter Fleming (S.U.A.) 
l-a învins cu 6—3, 6—2, 6—7, 7—6 
pe Onny Parun (Noua Z-eetan- 
dă).

Au început și partidele 
sferturile de finală. Brian 
(fried l-a eliminat cu 6—4. 
6—2 pe Wojtek Fibak, iar 
McEnroe l-a întrecut _ cu 
6—2, 6—2

din 
Got- 
7—6, 

John 
_______ _____________ 6—3, 
Z~~Z, C pe Peter Fleming.

în prima semifinală a probei 
de simplu femei, Evohne Goola- 
gong a învins-o cu 6—3. 6—6,
6—4 pe Tracy Austin, urmînd 
să tntîtnească ta finală pe cîs- 
tigâtoarea dintre Navratilova șl 
Evert.
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