
ȘTAFETA FLĂCĂRII OLIMPICE 
VA AJUNGE, AZI, LA IAȘI

Simbătă, torța olimpică va fi preluată 

de sportivii sovietici, la punctul

de frontieră Albița
BACAU, 3 _

Ștafeta flăcării
(prin telefon). — 

_____ T olimpice a
parcurs joi o etapă lungă, tre- 
cînd prin județele Buzău, 
Vrancea și Bacău, cale de 183 
de kilometri. Startul s-a dat 
dimineața, la ora 7,30, și pînă 
spre ora 11 s-a mers pe un 
timp răcoros, apoi s-a făcut 
foarte cald. Purtătorii Ștafetei 
din cele trei județe s-au dove
dit, ca și colegii lor de pînă 
ariim, bine pregătiți fizic, 
fiind șl ei sportivi fruntași sau 
practicanți activi ad exerci- 
țiilor fizice și sportului. Cele 
maț multe schimburi au par
curs traseul în alergare, iar 
pe alocuri au participat ci
cliști și motocicliști.

Pe tot traseul, Ștafeta flă
cării olimpice a constituit, ca 
și în etapele precedente, un 
eveniment sportiv de mare a- 
tracție. Copii, tineri și vîrst- 
nici au venit în număr mare 
să-i aplaude pe alergători și 
pe ceilalți participanți la ca
ravana Ștafetei.

Asemenea imagini au carac
terizat și festivitățile de pri
mire a Ștafetei, la care au 
luat cuvîntul reprezentanți ai 
consiliilor populare municipa
le, ăi consiliilor locale pentru 
educație fizică și sport, ca și 
reprezentanți ai Comitetului 
de organizare a Jocurilor O- 
limpice de la Moscova. An
sambluri de gimnastică avînd

EXPOZIȚIE DEDICATĂ JOCURILOR OLIMPICE
O dată cu apropierea Jocurilor, 

Be înmulțesc, pe toate planurile, 
acțiunile de propagare a oltm- 
pismulul. lată o recentă veste de 
la Brașov: clubul sportiv „Trac- 
terul“ a organizat la Casa de. cul
tură a studenților din oraș o In
teresantă expoziție fotografică 
dedicată Jocurilor Olimpice anti
ce, moderne și apropiatei ediții 
de la Moscova. Sint expuse afișe

Sportul
LOTUL OLIMPIC DE ATLETISM

• Trei loturi $1 un factor comun—munca • fva
ZdrLjo lNiiliilij $j fila Lovin marile performere 

sezonului • Creșterea nivelului de
competitivitate — sarcina cea mai importantă!

Aproape de „fază", la Pitești, antrenoarea 
federală Mihaela Pencș (campioană olimpi
că la Tokio, locul II la Mexico), este prima 
care o îmbrățișează pe Eva Zorgo-Raduly 

pentru noul său record de 68.68 m.
Pentru că reportajul de față 

ne-ar fi fost greu să-l fi reali
zat în vizită la... atletism, am 
găsit că e mai bine să-l reali
zăm cu atleții, în deplasare, la 
Pitești I Nu de alta dar lotul 
de atletism, la noi și oriunde 
în altă parte, nu este unul ca 
la box sau la lupte, ca la volei 
sau la scrimă, ci avem de-a 
face cu... mai multe asemenea 
loturi pentru că. evident exa- 
gerînd puțin lucrurile, atletis
mul are, la modul general, vreo 
treizeci și ceva de sporturi! 
De aceea și lotul a fost grupat 
pe specialități de „sporturi" : 
sprintul și săriturile date în 
grija antrenoarei federale Eve
lina Caraman, alergările de se- 
mifond și fond se află sub în
drumarea antrenorului federal 
Dragoș Hadîrcă și, în sfîrșit, 
de aruncări se ocupă antrenoa
rea federală Mihaela Peneș, 
cîndva medaliată cu aur și ar
gint la Jocurile Olimpice.

Ștafeta purtată 
Gabriela Trușcă, 
echipei Româ- 
cu argint Ia O- 

a 
și

ca temă Jocurile Olimpice, in 
alte locuri formații de dansuri 
românești, susținute de șoimi 
ai patriei, pionieri și tineri au 
conferit trecerii ștafetei un ca
racter festiv. Așa a fost la Km. 
Sărat, în Piața Unirii 'din Foc
șani, la Mausoleul de la Mă- 
rășești și în centrul orașului 
Bacău, unde 
de gimnasta 
componentă a 
niei medaliată _ _ .
limpiada de la Montreal, 
fost primită <-u entuziasm 
urări de succes adresate parti- 
cipanților la Olimpiadă.

★
în cursul nopții flacăra 

limpică rămîne la Bacău, 
unde vineri dimineață își 
continua drumul Ia Iași, tre- 
cînd prin Roman (ora 11.50), 
Tg. Frumos (16.35). în Piața 
Unirii din Iași, unde va sosi 
la ora 20,30, maestrul sportului 
Dan Irimciuc, * medaliat o- 
lîmpic, va aprinde torța ce va 
arde pină simbătă dimineața 
cînd ștafeta olimpică va ple
ca spre Albița, punct de fron
tieră cu U.R.S.S.

flăcării olimpice 
apariția unor plicuri 
și a unor ștampile 
care sînt aplicate la 

pe

Ștafeta
prilejuit 
omagiale 
speciale, 
diferite oficii poștale. de 
traseu.

Mircea COSTEA

odim-pdice din boaite timpurile, re
produceri după celebre lucrări de 
artă, fotografii ale campionilor 
olimpici români și ale laureați- 
lor olimpici brașoveni, machetele 
marilor stadioane olimpice, ima
gini din Moscova olimpică de azi 
etc. Vizitatorii — sportivi șl acti
viști din Braișov — au putut ur
mări șl trei inspirate filme din 
lumea olimpică.

Fiecare lot are 
un program aparte 
de pregătire, un 
grup de antrenori 
propriu, ca și un 
medic de speciali
tate și un loc a- 
parte de antrena
ment. De fapt, un 
factor comun este 
dorința tuturor a- 
tleților — alergă
tori, săritori și a- _
runcători — de a 
face ceva deosebit 
la Olimpiada mos
covită, de a-și a- 
duce contribuția la 
îndeplinirea obiec
tivelor pe care atle
tismul, la modul
general, și le-a 
propus să le înde
plinească în între
cerile de la Lujnikl, 
pentfu a șterge ast
fel amintirea unei 

comportări, sub așteptări, la 
Jocurile trecutei Olimpiade de 
la Montreal. Pentru aceasta nu 
este însă suficient doar să do
rești o bună comportare la J.O. 
’80. ci trebuie s-o pregătești, 
sub toate aspectele, pînă la ni
velul celui mai neînsemnat a- 
mănunt. Ei bine, se poate spu
ne că o pregătire riguroasă, 
deosebită a caracterizat activi
tatea celor mai mulți dintre 
candidați! noștri olimpici, acesta 
fiind, iată, un al doilea punct 
comun pentru cele trei grupe. 
Fără ca aceasta să fie aprecia
tă ca o autolaudă, cei trei an
trenori federali, care au viziu
nea de ansamblu a muncii gru
pelor respective, spun că pre
gătirea s-a desfășurat bine, cu 
tragere de inimă și cu răspuhr 
dere, dar că mai există încă 
unele rezerve de potențial ast
fel îneît, la „ora h“ (asta în- 
semnînd, în fond, perioada 24 
Iulie — 1 august cînd sînt pro-
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15 ani de la Congresul al IX-lea al P. C. R.

SPORTUL DE MASA INSEAMNA AZI SUTE DE MII DE TINERI
PE STADIOANE, REUNIȚI IN ÎNTRECERILE „DACIADEIii

Pentru toate categoriile de vîrstă, crosurile atrag la start mii de 
participanți. Prin intermediul lor, mulți tineri fac primii pași 

în sport
în urmă cu cîteva săptămîni, 

la Mizil, 300 de fete 
ceau în cadrul unei 
competiții sportive 
finalele „Festivalului 
feminin" din județul 
Erau 300 dintre cele 
fete care au luat startul la în
trecerile pe asociații. în aceleași 
zile, la Pitești, sute de atleți 
și atlete, cei mai buni dintre 
miile de participanți din mediul 
rural, concurau în finalele unei

se între- 
frumoase 
de masă, 
sportului 
Prahova. 

10 000 de

gramate întrecerile olimpice) 
nivelul de prezentare, de a- 
ceastă dată (înțelegînd prin a- 
cesta valoare Intrinsecă, compe
titivitate. capacitate de luptă, 
forma sportivă cea mai ridica
tă etc.) al atleților noștri să

Romeo VILARA

(Continuart tn pag 2-3)

m FINALELE CAMPIONA TELOR DE CICLISM 
“ SUB SEMNUL JOCURILOR OLIMPICE
• Astăzi se dispută proba de contratimp pe 
echipe «Teodor Vasile, speranța noastră olimpică 

nr. 1 în proba individuală
Finalele campionatelor națio

nale de ciclism pe șosea — pro
gramate în Capitală și pe șose
lele din împrejurimi, începînd 
de astăzi pînă la 11 iulie — se 
desfășoară sub semnul Jocurilor 
Olimpice de la Moscova, ele 
constituindu-se într-o ultimă 
verificare a potențialului olim
picilor noștri.

Programul întrecerilor este 
următorul :

i iulie — CONTRATIMP PE 
ECHIPE, 100 KM, autostrada 
București — Pitești (de două ori 
dus-întors pe porțiunea km 15 
— km 40), primul start la ora 
16,30 ;

6 iulie — SEMIFOND PE 
CIRCUIT (str. Cîmpina, 60 km, 
start la ora 10) ;

8 iulie — CONTRATIMP IN
DIVIDUAL (pe autostrada Bucu

din instituțiile admi- 
de stat și consiliile 

care au reunit la start 
din județele Mureș, 

Brașov. Prahova, 
Dîmbovița și Harghi-

tradiționale competiții, „Cupa 
U.N.C.A.P." La Miercurea Ciuc, 
cum ne transmitea corespon
dentul nostru din localitate, s-a 
desfășurat faza de zonă, la vo
lei, șah, tenis de masă și tenis 
de cîmp, întreceri dotate cu 
„Cupa Progresul", la care au 
luat parte reprezentanți ai lu
crătorilor 
nistrative 
populare, 
sportivi 
Covasna, 
Vrancea, _ . ... ..
ta. Un alt exemplu : la sfîrși- 
tul săptămînii trecute, la Su
ceava, reprezentanții celor 5 000 
de tineri și tinere care au con
curat în etapele pe asociații 
s-au întrecut la atletism, hand
bal, volei și popice. în cadrul 
etapei județene a „Cupei Texti- 
listului". Printre concurenți, ti
neri șl tinere, muncitori, maiș
tri și tehnicieni de la între-

START IN ETAPA A DOUA 
A CAMPIONATELOR DE CĂLĂRIE

LUGOJ, 3 (prin telefon). Joi a 
început pe baza hipică din Dea
lul Viilor etapa a doua, a cam
pionatelor naționale de obstacole 
șl dresaj, pe o vreme ploioasă, 
care a creat dificultăți concu- 
renților. In prima probă — ob
stacole categoria ușoară — s-au 
înscris 61 de concurenți, 6 dintre 
el calif ieîndu-se pentru baraj.

rești — Pitești, start de la km 
15, începînd de la ora 16,30), 
40 km ;

11 iulie — FOND, 140 km (pe 
șoseaua București — Alexan
dria, start km 7, la ora 15,30).

Firește, de primă importanță 
sînt cele două probe olimpice, 
de contratimp pe echipe și 
fond, dar — să nu uităm — în
trecerea individuală de la Mos
cova se va disputa pe circuit, 
deci semifondul și fondul se 
completează, iar pentru proba 
de contratimp pe echipe sînt 
necesari oameni care, în primul 
rînd, au un bun contratimp in
dividual. Reiese, deci, clar, că 
absolut toate cele patru finale 
pot evidenția potențialul rutie
rilor noștri și, prin aceasta, pot

(Continuare in gag. 1-3)

J

și facultăți, 
și instituții.
hotărîri de 

privese

prinderea de tricotaje Bucovina 
Rădăuți, Filatura de bumbao 
Gura Humorului, Filatura do 
in și cînepă Fălticeni.

Acestea sînt doar 
vențe“, cele mai 
marea paletă a 
sportive de masă, 
nează în frumoase . 
competiții sute de mii de tineri 
și tinere din școli 
din întreprinderi 
de la orașe și sate. Se dă astfel 
viață importantelor 
partid și de stat care 
dezvoltarea continuă a sportu
lui, care au ca scop antrenarea 
Întregului tineret în practicarea 
sistematică și organizată a edu
cației fizice și sportului.

în Mesajul adresat de către to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
participanților la Conferința pe 
țară a mișcării sportive, se 
spunea, printre altele : „Se im
pune să se acționeze în modul 
cel mai hotărît pentru cuprin
derea și antrenarea întregului 
tineret, începind cu copiii, cu 
pionierii și elevii din școli, cu 
studenții, cu tineretul din în
treprinderi și de la sate în prac
ticarea exercițiilor fizice, spor
tului și turismului, pentru fo
losirea de forme simple, acce
sibile și atractive. în vederea 
unei activități 
vărat de masă, 
cele mai largi 
tățeni".

în intervalul 
scurs de la Congresul al IX-lea 
al P.C.R., Intr-un deceniu și 
jumătate de cînd în fruntea 
partidului nostru se află to
varășul Nicolae Ceaușescu, ac
tivitatea sportivă de masă s-a în-

Constantin ALEXE

cîteva „scc- 
recente, din 

întrecerilor 
care antre- ■ 

și entuziaste

sportive cu ade- 
care să cuprindă 
categorii de ce-

de timp care s-a

(Continuări In pag- 2—2>

Clasament după baraj : 1. S. Mi
hai (Steaua) pe calul Norbert, 
0 p penalizare, 34,5 s ; 2. Gh.
Rusu (C.S.M. Sibiu) pe calul Mi
zantrop 3 p penalizare, 43,8 a 5 
3. T. Bancă (Steaua) pe calul Jur 
văț 4 p penalizare, 33,6 s. în
trecerile continuă.

GAVBIL iGNEA-coresp.

In-

Teodor Vasile conducînd o ac
țiune ofensivă, așa cum dorim 
tă-l vedem fi la aceste finala



„Festivalul național pionieresc de minibaschet“

llVOniJL BOOAI AL MARILOR TALENTE TREBUIE
CANALIZAT SPRE MAREA PERFORMANTA!

• Continuind „Turul“ României 
(edițMl-e precedente ale competi
ției s-au desfășurat la Botoșani, 
București, Constanta, Suceava. și 
Tulcea), „Festivalul național pio
nieresc de minibaschet", din ca
drul „Daciadei", a fost găzduit 
anul acesta — pentru prima da
tă — de orașul Tîrgoviște în 
condiții foarte bune care se cu
vin subliniate cu atît mai mult 
cu cât, cu actest prilej, a fost sta
bilit rodordul de participare — 
148 de echipe, ceea ce a creat 
probleme organizatorice și tehni
ce deosebite. Toate au fost, însă, 
rezolvate datorită eforturilor lău
dabile depuse de C.J.E.F.S., Con
siliul județean al organizați ed 
pionierilor și șoimilor patriei, de 
Inspectoratul școlar județean, de 
Comisia județeană de specialitate 
șl de harnicul și inimosul profe
sor Stelian Gheorghiu, președin- 

de mini- 
Buna

a ee- 
cadrul

tele Comisiei centrale „ . 
baschet din cadrul F.R.B. 
desfășurare a meciurilor, 
Jorialte ooncu.mu.ri din __
„Festivalului", condițiile de daza- 
re și de masă remarcabile, toate 
acestea au contribuit la succesul 
„Festivalului" tirgovișteam..

'© Ce reprezintă acordarea or
ganizării „Festivalului" unui oraș 
— tn „premieră" — ne-a edificat 
profesorul Corncliu Marinescu, 
directorul C.S.S. Tîrgoviște, unul 
dintre suflertiștii baschetului din 
Județul Dîmbovița: „La noi se 
Joacă baschet de circa 15 ani, îar 
mlnibaschetul a apărut cu 9 ani 
tn urmă, dar pînă Ia organizarea 
„Festivalului" 
aveam decît

în tot orașul nu 
un teren pentru

practicarea acestui sport; acum 
avem 12, bituminizate și dotate 
cu panouri, de către federație. 
Sînt convins că „Festivalul" va 
impulsiona activitatea baschetului 
din județul nostru, mai ales că 
ne bucurăm de sprijinul Inspec
toratului școlar și al Consiliului 
județean al organizației pionieri
lor și șoimilor patriei, iar Comi
sia județeană de baschet are în 
componență voluntari pricepuți 
și muncitori. Iar cînd va fi re
zolvată și problema absolvenților 
institutelor de învățămînt supe
rior înapoiați acasă (care acum 
nu au posibilitatea formării unei 
echipe), baschetul din Tîrgoviște 
va păși hotărît pe drumul per
formanței".

O Din mediul sătesc, reprodu
cem opinia profesorului Victor 
Butuc de la Școala generală din 
Mahmudia, județul Tudcea: „In 
1977, cînd am venit Ia Mahmudia, 
i-am învățat pe copii primele no
țiuni ale minibaschetului; în 1979 
am participat, la Tulcea, la pri
mul „Festival național pionieresc 
de minibaschet", luind contact 
cu formații din centre cu renu
me; acum, din cei 460 de elevi 
al școlii generale din Mahmudia, 
300 practică acest sport, cei mai 
buni dintre ei fiind prezenți aici, 
la Tîrgoviște. Primarul comunei, 
Elena Brînză, conducerea școlii și 
federația ne-au susținut 
activitate pe 
brățișat-o cu
• Pe lingă 

lud social al 
greaiarea copiilor întir-o adtnvitarte

sportivă organizată și continuă, 
în vederea dezvoltării lor com
plexe), ediția recent încheiată a 
„Festivalului*4 a prilejuit evoluția 
a numeroase elemente dotate, La 
o vîrstă fragedă, cu calități fizi
ce (gabarit, în special) și tehni- 
co-taetice deosebite. Au fost nu
meroși băieții avînd talia între 
1,80 m și 1,90 m șl fetele între 
1,70 și 1,80 m, nici unul nedepă
șind 13 ani. Această avalanșă de 
,,giganți“ creează cluburilor spor
tive școlare, secțiilor de baschet 
ale dub urilor și asociațiilor spor
tive posibilitatea de a selecționa 
sportivi foarte tineri pentru a-1 
pregăti, de timpuriu, pentru a 
atinge marea performanță. Dealt
fel, F.R. Baschet a și procedat la 
alegerea! a 30 de băieți și tot 
atîtea fete care vor lua parte, la
sfîrșitul lunii august, la o tabără 
specială d>e pregătire, la Predeal.
• O mențiune pentru arbitrii 

internaționali (I. Petruțiu, G. 
Dutka, A. Atanasescu, P. Pasere, 
V. Ilin, M. Aldea și Em. Nico
les cu), al căror aport la conduce
rea meciurilor a contribuit la o 
mai bună desfășurare a întrece- 
rlflor față de anii trecuți.

Dumitru STANCULESCU

Cătălin Chioreanu (elev în clo-sa a 
Vil-a a l'lceului „I. * Slavici" din 
Arad ; legitimat la C.S.Ș. ; 1,89 m 
înălțime ; a învățat sâ joace bas
chet sub îr drumarea prof. Emerîch 
Davidhazî), cîștigâtoru! ..Cupei ila
rului SPORTUL" oferita coșgeterului 

absolut al ,,Festivalului".

Intr-o 
au Inicare elevii 

convingere."
îndeplinirea ___

minibaschetului (an-
seopu-

ACCENTE

A.B.C.-UL... Șl GOANA DUPĂ REZULTAT
Cînd e vorba de cite un ju

cător pus în discuție pentru 
lot, auzi adesea un răspicat 
„veto" al antrenorului fede
ral : nu are pasă sau nu știe 
să placheze. Și așa mai de
parte.

Cînd un junior face pasul 
spre Divizie, stă, in multe ca
zuri, mai degrabă pe banca 
de rezerve. Bine, dar e atit 
de talentat, exclamă unii. Nu 
leagă o pasă ca lumea, răs
punde, prompt, antrenorul 
in... culpă.

Rezerva tehnicienilor este 
justă. Campionatul de rugby 
face arareori loc spectacolului, 

deschis, fazei curgă- 
pînă la aripă, 
produeîndu-se

jocului 
toare 
țiile . ____ ___ __
seamă atunci cînd se înfrun
tă echipe de forțe diferite, 
dar atunci frumosul este cre
at numai de către o formație 
(cea superioară valoric, se în
țelege). Una din cauzele ab
senței spectacolului este dată 
de insuficienta însușire a e- 
lementelor de bază în perioa
da de formare a rugbistului. 
Să ne referim, concret, la cea 
mai recentă întrecere a junio
rilor, turneul final al cam
pionatului, desfășurat — după 
cum se știe — la Arad.

Au fost semnalate atunci 
surprinzătorul orizont tactic, 
excelenta pregătire fizică, de
osebita angajare tn joc — 
toate acestea vizavi de, cel 
puțin, cîteva dintre finaliste. 
Ce s-a observat mai puțin ? 
Tocmai cunoștințele tehnice I 
Sînt ce-l drept, unii foarte 
tineri jucători cărora „li se 
lipește mingea de mină", cum 
se spune (să dăm și cîteva 
nume — numai cîteva, selec
tate de pe lista secretarului 
F.R.F., Ovldlu Marcu : Coman, 
Șugar, David, Pongracz, Ba
dea, Hodorcâ, Bălan, Moraru, 
Colibă). Dar majoritatea 
niorilor, pe care-i privim, 
neînțeles, prin ceea ce 
deveni ei mtine, cunosc 
așteptat de multe dintre 
cretele postului (pînă și 
cile... șmecherii), sărind ___
peste a.b.c.-ul balonului oval ; 
nu știu, adică, să dea o pasă 
curată, să facă un placaj co
rect — cite Intrări cu capul

excep- 
mai cu

Ju- 
bi- 

vor 
ne- 
se- 
ml- 
tnsă

la adversar nu am văzut la 
Arad ! — etc. Urmează, logic, 
întrebarea „de ce ?" Răspun
sul l-am aflat iute, chiar din 
gura 
câți 
stare 
cian
Traian Doiciu, antrenor 
C.S.Ș. 2 Constanța : „Am pier
dut anul trecut mai bine de 
jumătate de echipă, foștii 
mei titulari trecînd pragul 
junioratului. Normal, am lua
t-o aproape de la capăt. Dar 
mi s-au 
xîn du-se 
formanță 
cum să 
noapte, > 
numite 
ce pot asigura 
diate ?".

Revine, prin 
motivul goanei 
(care nu constituie, fără doar 
și poate, singura explicație ; 
ar mai fi amănuntul deloc 
neglijabil că munca în pro
funzime pentru formarea u- 
nor deprinderi corecte, te
meinice, cere multă migală, 
pasiune, competență etc.). Se 
trece prea ușor peste menirea 
echipei, a competiției de ju
niori — formarea de sportivi 
compleți, capabili să pătrun
dă, la momentul oportun, în 
eșalonul cu adevărat de per
formanță. Nu trebuie să ge
neralizăm însă. Spre pildă, A- 
lexandru Pop, fost căpitan al 
reprezentativei, acum respon
sabilul activității cu juniorii 
la R.C. Grivița Roșie (nota 
bene : singurul club din elita 
rugbyului nostru care a avut 
acces in finala campionatului 
speranțelor !), spune că obiec- , 
tivul său șl al colegului Ni
colae Vizitiu este unul sin
gur : cit mai mulți dintre ju
cătorii formați de ei să ajun
gă buni divizionari și chiar 
buni pentru loturile naționa
le.

Categoric, aceasta-i calea 
spre autentica performanță. 
Iar cine „sare" peste a.b.c. 
riscă... să fure căciula. A 
cui ?, e întrebarea. A rugbyu
lui nostru 1

Geo RAETCHI

unuia dintre cei impli- 
direct intr-o asemenea 
de lucruri, altfel tehni- 

cu frumoase rezultate, 
Doiciu, antrenor la

cerut rezultate, fl- 
un obiectiv de per- 

peste poate. Or, 
le obțin așa peste 

decît insistînd pe a- 
elemente ale pregătirii 

rezultate lme-

urmare, lelt- 
după rezultat

COPIII S-AU SCULAT LA ORA 5r

IAR AUTOBUZUL A VENIT LA ORA 12
In ziua de 1 iulie, la ora 6,30 

dimineața, în fața „Nord-Ho- 
tel"-ului din Capitală se adu
naseră 120 de elevi — din pa
tru școli generale — ce ur
mau să plece intr-o tabără 
de vacanță la Lăpușna din 
județul Mureș. Împreună cu 
ei, profesori și părinți, care 
veniseră să-i conducă. Se fă
cuse însă 8 și autobuzele nu 
soseau. Copiii, la început ve
seli, dădeau semne de nerăb
dare, părinții și mai și, în- 
trucît mulți veniseră aici ina- 

. inte de a intra la serviciu și... 
ceasul trecea. „Mai vin sau 
nu ?" se întrebau toți. „Poate 
a fost vorba de o altă zi". 
Pe la 9,15 a venit în sfîrșit 
— în loc de autobuz — un 
reprezentant al Direcției ta
berelor a Inspectoratului șco
lar municipal București care 
i-a asigurat pe copil, părinți 
și profesori că „totul este în 
ordine" și că autobuzele vor 
sosi dintr-un moment intr-al
tul, Era ora 9,15. Dar n-au

venit nici plnă la 10, nici pînă 
la 11, oră la care cineva s-a 
dus și a dat telefon la direc
ția --------------- - '
răspuns 
dare, 
plece i , _ ___
că ? !). Așa că fiecare a în
ceput să-și facă rost de răb
dare.

Pe la ora 12 a sosit primul 
autobuz, din cele două aștep
tate. Motiv de mare deban
dadă, intrucît nimeni nu știa 
nimic, toți vrind să se urce 
in el. Discuții Intre profesori, 
intre părinți, pltnsete. A 
nit și al ----- ------
la ora 13 
plecat din 
ttrziere de 
teptare in _____ , _
ră toridă. O neglijență 
făcut ca 120 de copii 
să sosească tn tabără __
13—14, să ajungă noaptea. Ce 
părere au organizatorii de o 
asemenea organizare 2

Modesto FERRARI NI

amintită de unde I s-a 
i: „Cine n-are rab- 
să-și ia copiii și să 
acasă". (Ciudată opti-

doilea autobuz 
— ți împreună
Capitală cu o 
circa 6 ore 
stradă, pe o

ve
au 
în- 
aș-de 

căldu- 
care a 
In loc 
la ora

DOUA CURSE AUTOMOBILISTICE
ÎN JUDEȚUL

înoepînd de astăzi, în jude
țul Maramureș se desfășoară 
două importante competiții au
tomobilistice, contând ca etape 
în campionatele 
Prima cursă (de azi) va fi la 
Gutîi și ea va conta ca cea 
de a doua etapă (din cinci) a 
campionatului republican de 
viteză în coastă. Cea de a 
doua, de mîine, se va disputa 
pe străzile municipiului Baia 
Mare — această gazdă ospita
lieră, de ani, pentru automo
bilism — fiind cea de a doua 
etapă (din cinci) a campiona
tului republican de viteză pe 
circuit.

MARAMUREȘ

republicane.

După informațiile primite de 
la Baia Mare, la startul celor 
două curse vor fi prezenți cei 
mai buni automobiliști ai ță
rii. Intre ei Andrei Bellu, Nicu 
Grigoraș, Iiie Olteanu, Ludo
vic Balint (cel care a dovedit 
o bună formă sportivă, recent, 
„Raliul Dunării — Dacia") 
Ștefan Iancovici — toți echi
pieri ai puternicei formații a 
I.A. Dacia Pitești, Eugen Io- 
nescu Cristea (Unirea Trico
lor), tinerii Dacian Banca (I.A. 
Dacia) și Gh. Urdea (CSU 
Brașov), promițătoarea forma
ție tînără a Politehnicii Bucu
rești ș.a.

fflMWUl PETRE MIIEAI
Cil FIlUNTtA !

Se obișnuiește să se spună 
că omul este judecat, apreciat 
în funcție de ce iasă în urma 
sa. Pentru oricare dintre noi 
vine vremea cînd trebuie să 
facem bilanțul trecerii noastre 
prin viață, să tragem linie 
și să adunăm.

Firește, și în lumea sportu
lui există oameni a căror ac
tivitate este marcată 
marcabile realizări 
și împliniri. Fără 
îndoială, a n treno r u 1
emerit Petre Mihai 
face parte din a- 
ceastă categorie de 
care se poate prezenta cu 
fruntea sus la ora retrage
rii din arena de box, pe care 
a slujit-o cu abnegație și pri
cepere timp de patru decenii. 
Aceasta fără a mai adăuga și 
cei opt ani cit a practicat 
sportul cu mănuși (cu rezul
tate remarcabile) pe mai toa
te ringurile din țară, susținînd 
aproape 3>00 de meciuri.

Așadar, reputatul tehnician 
al boxului românesc a fost 
sărbătorit pentru retragerea

de re-
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mânuși 
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boxulu: 
a celui

Turneul internațional de sili
LIGIA JICMAN SPF
DE MAESTRA INTER

După disputarea a 8 runde, 
dar înaintea reluării întrerup
telor (ale căror rezultate pot 
produce serioase modificări în 
clasament) turneul internațio
nal feminin de șah de la Ti
mișoara are o nouă lideră în ~ 
persoana localnicei Ligia Jic- Treta

Teodor 
îmren: 
malia 

înaii 
conduc 
7 par 

4V2—31/ 
Oltean 
3V2-31 
Mureș 
lici 3- 
(3).

man. Ea a cîștigat. cu negrele, 
o partidă de luptă la Marga
reta Mureșan și acum măi 
are nevoie de 2 puncte, din 
ultimele 3 întîlniri (cu Gor- 
dana Markovici, Eugenia Ghin
dă și Rita Kas), pentru a ob
ține o notă de maestră inter
națională. Ținînd seama de 
forma bună în care se află 
reprezentanta clubului Elec
tromotor, socotim că ea poate 
realiza aceasta.

Celelalte doiiă partide ter-

15 ANI DE LA CONGRESUL AL IX LEA AL P.C.R
(Urmare din pag. I)

scris pe noi coordonate, depă
șind prin conținut, prin am
ploare, prin competiții și parti
cipări, tot ce s-a realizat în 
anii de pînă atunci.

CAMPIONATELE
DE CICLISM
(Urmare din pag. 1)

oferi specialiștilor concluzii edi
ficatoare.

Deoarece 
contratimp 
întregime 
Mircea Romașcanu, Cornel Ni- 
colae, Gh. Lăutaru și Valentin 
Marin — este de așteptat ca ei 
să realizeze astăzi un timp su
perior -celui de la Balcaniada 
desfășurată la Kranj, deci sub 
2 h 06:00. Credem că este nece
sar și posibil, pentru că în 
Iugoslavia echipa a terminat
proba cu rezerve serioase și
pentru că intrarea în elita olim
pică impune o performantă cu 
cel piitin 2:30 superioară actua
lei performante record.

In fine, la cursa cu start în 
bloc principalul nostru candi
dat olimpic rămîne Teodor Va- 
sile. Experiența sa de concurs, 
coroborată cu sprintul deosebit 
de eficient (în recentul „Tur al 
Iugoslaviei" el a reușit de trei 
ori să se claseze — la sprin
turile finale ale etapelor — în
tre primii trei, deși a avut ad
versari de certă valoare din 10 
țări), îi dau șansa de a putea 
aborda una dintre acțiunile de
cisive ale J.O. Firește, lingă el 
am dori 
du-se să 
olimpice 
lui val", 
ținut investitura pentru marea 
întrecere cvadrienală. Iată, așa
dar, suficienite motive pentru a 
aștepta cu interes desfășurarea 
finalelor campionatelor naționa
le de ciclism.

echipa națională de 
este alecătuită în 
din dinamoviști —

să-i vedem străduin- 
ajungă între valorile 
și pe alergătorii „nou- 
pe tinerii care au ob-

Biletele de intrare 
pentru meciul de tenis 
România — Cehoslova
cia, din cadrul Cupei 
Davis", s-au pus în vîn- 
zare la agenția C.C.A. și 
la stadionul Progresul.

mi na te 
remize 
Gertru 
nia G1 
S-au i 
dana 
Oltean

In r
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dik ■
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Programul privind dezvolta
rea activității de educație fizică 
și sport pe perioada 1976—1980, 
aprobat de către Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
a însemnat un nou punct de 
referință în dezvoltarea sportu
lui în țara noastră. Cu acel 
prilej &-a examinat în spiritul 
hotărîrilor de partid activitatea 
sportivă, au fost trasate liniile 
directoare ale dezvoltării acti
vității de educație fizică și 
sport. Unul din cele mai im
portante capitole l-a constituit 
cel cu privire la organizarea 
DACIADEI, competiția sportivă 
cu caracter național, inițiată în 
mod direct de către secretarul 
general al partidului, președin
tele țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Sub genericul „Daciadei", 
marea noastră competiție națio
nală, care generează noi și noi 
potențe organizatorice, se întrec, 
an de an, șoimii patriei și pio
nierii, elevii și studenții, mun
citorii și tinerii de la salte, elevii 
școlilor militare, tinerii care 
își satisfac stagiul militar. Su
tele de mii de participanți și 
milioanele de simpatizanți ai 
sportului, ai educației fizice, tu
rismului și sporturilor aplicati
ve au făcut din competițiile lor 
adevărate sărbători sportive. 
Pentru mulți dintre ei, sportul 
a devenit o obișnuință, o pre
ocupare permanentă, fiind un 
mijloc important de petrecere 
utilă a timpului liber, o activi
tate reconfortantă. C.N.E.F.S.*

desindicatele, ~ organizațiile 
U.T.C. și pionieri, ceilalți fac
tori cu atribuții în sport 
străduit, au acționat mai mult 
și cu eficiență sporită spre a 
îndeplini o sarcină de partid de 
mare importanță, aceea de a se 
asigura tuturor condițiile ca 
tineretul patriei să crească tot 
mai sănătos și viguros, pentru a 
fi capabil să-și îndeplinească cu 
succes rolul istoric de construc
tor al socialismului și comunis
mului, pentru ca educația fizică 
să devină componentă insepara
bilă a educației comuniste.

în ultimul deceniu și jumă
tate care a trecut de la istori
cul Congres al IX-lea al P.C.R., 
s-a dezvoltat baza materială, 
iubitorii sportului avînd la dis
poziție tot mai multe terenuri 
simple, pe care tinerii, oamenii 
muncii se întrec în campiona
tele pe asociații, în cupele pe 
ramuri de producție, cum sînt 
„Cupa Petrolistului", „Cupa Mi
nerului", „Cupa Metalurgistu
lui", cupele textîliștilor și con
structorilor de mașini, ale ener- 
geticienilor și muncitorilor din 
transporturi; festivalurile spor
tive județene, „Cupa U.T.C.", 
„Festivalul pionierilor", unele 
cu faze finale pe departamente 
sau pe țară. Acestea sînt doar 
cîteva din numeroasele compe
tiții care, desfășurate sub egida 
„Daciadei", formează amplul 
tablou al unei activități sporti
ve de masă, care în ultimul 
deceniu și jumătate a cunoscut 
un avînt fără precedent în țara 
noastră.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
La sediul Administrației de 

Stait Ix>to-Pro(nospo(rt și la su
cursalele județene se prezintă 
zilnic ălți și alți mari cîștigărborl 
Lai LOZ IN PLIC, peotiru a intna 
în pofiiesia aiUtotufrisTnelar sau a 
unor impoirtamite sume de bamî 
obținute Ia acest simplu și avan
tajos sistem de joc. Iată câțiva 
dintre oei mad necenți participanți, 
care și-au înscris numele pe lis
ta marilor câștigători: Vilău
Gheorghe (Drofoeta Tr. Severin), 
Răzvan Lenuța (Deva), Moldovea- 
nu loan (Plodești) si Kaiss Math as 
(Sibiu) — AUTOTURISME „Da
cia 1300“; Horincar Constantin 
(Brașov) — 50.000 LEI; Mihalache 
Matilda (Bacău) și Huszti Maria 
(Tg. Mureș) — CITE 20.000 LEI;

★
Tragerea Loto de astăzi, 4 iu

lie 1980, se desfășoară La ora 
16,30 în sala Clubuftui sportiv Pro
gresul din București, str. cir. 
Siaiicovid nr. 42.
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CIȘTIGURKLE TRAGERII LOTO 
DIN 27 IUNIE 1980

FAZA I : Cat. 1 : 1 variantă
100% (autoturism Dacia 1300) și 
2 variante 25% a 17.500 lei ; cat.
2 : 1 variantă 100% a 45.078 lei și
3 variante 25% a 11.270 lei ; cat. 
3 : 17,25 a 4.573 lei ; cat. 4 : 21,50 
a 3.669 lei ; cat. 5 : 108,75 a 725 
lei ; cat. 6 : 298,25 a 265 Iei ; cat. 
X : 1 550,50 a 100 lei. Report la 
categoria 1 : 232.631 lei. FAZA a 
H-a : Cat. T : 18 variante 100% 
a cîte o excursie de un loc la 
Jocurile Olimpice de la Moscova, 
în valoare de 12.000 lei. Autotu
rismul „Dacia 1300“ de la cate
goria 1, realizat pe un bilet jucat 
100%, a revenit participantului 
FRANCISC KISS din comuna 
Uileac de Beiuș, județul Bihor, 
iar cîștigul în valoare de 45.078 
led de la categoria 2, realizat tot 
pe un bilet jucat 100%, lud VA- 
SILE CONSTANTIN din București.
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ȘAPTE ANTRENORI ROMÂNI COMENTEAZĂ
EDIȚIA ITALIANĂ A CAMPIONATULUI EUROPEAN
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Ca orice întrecere de mare amploare, recent încheiata ediție a 
C.E., desfășurată în Italia, a suscitat interesul a foarte mulți specia
liști, inclusiv al celor din țările așa-zise neutre cum au fost, de pildă, 
Menotti (Argentina), Coutinho (Brazilia) sau Miljanici (Iugoslavia). 
Țara noastră a fost reprezentată de un grup de antrenori care au ur
mărit toate cele 14 partide programate pe stadioanele din Roma, Nea- 
pole, Milano și Torino, observațiile și aprecierile lor făcînd obiectul 
unui studiu colectiv din care prezentăm, în rîndurile ce urmează, u- 
nele aspecte mai semnificative, rezultat al analizei pe echipe, pe me
ciuri sau pe ansamblul competiției. Așadar ...

ȘT. COVACI : „Spiritul de combativitate este mai mare 
astăzi"

• C.E. a arătat că fotbalul ac
tual este un joc de echipă, mai 
ales pentru momentul apărării, 
unde toți j ucătorii, fără excepție, 
participă la neutralizarea acțiunii 
de atac adverse si la recupera
rea mingii. în atac se folosesc 
mai putini jucători. De regulă, 

2—3, care duc greul și cărora le 
revine responsabilitatea străpun
gerii defensivei adverse, în timp 
ce restul coechipierilor care îi 
sprijină sînt în orice moment și 
pe picior de apărare, pentru a 
putea preîn-tîmpina orice surpriză 
din partea, adversarului în cazul 
ctod acesta ar prelua Inițiativa
• Față de trecut, spiritul de 
combativitate este mai mare azi. 
Un meci de fotbal in competițiile 
internaționale a devenit o verita
bilă luptă psiho-tactică în cadrul 
căreia pregătirea morală joacă 
un rol extrem de important
• Pe plan tactic, s-a observat că 
toate echipele, fără excepție, au 
venit la acest C.E. cu anumită 
lecție bine însușită pe care au 
căutat s-o pună în practică, a- 
daptîndu-se, evident, și la condi-

S-a stins din viață după o 
grea suferință MIHAI BARSAN, 
șef de lucrări, titularul 
cursului de fotbal al l.E.F.S.

Cadru didactic de deosebi* 
tâ valoare, autor al mai mul* 
tor lucrări de specialitate, el a 
contribuit la formarea și per
fecționarea a peste 20 de 
promoții de profesori de e- 
ducație fizică și antrenori de 
fotbal.

El a activat cu dăruire pen
tru promovarea fotbalului ro
mânesc în calitate de mem
bru al Biroului F.R. Fotbal 
și de președinta al Comisiei 
de fotbal a C.M.E.F.S. Bucu
rești.

Dispariția Iui prematură 
constituie o mare pierdere 
pentru l.E.F.S. și mișcarea 
sportivă din țara noastră.

ZnstitutuZ de Educație 
Fizică și Sport 

Federația Română de Fotbal

ÎN VIZITĂ LA LOTUL OLIMPIC DE ATLETISM
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permanent o emulație puterni
că pentru un lucru de cea mai 
bună calitate.

La această oră — fapt dove
dit de ultimele rezultate — ni
velul cel mai ridicat de com
petitivitate îl detin Eva Zorgo- 
Raduly șl Fița Lovin, ale căror 
performante se âflă printre cele 
mai bune din lume, în acest se
zon. Vorbindu-ne despre recor
dul său de 1:56,7 la 800 m, rea
lizat mai zilele trecute, la Mos
cova. într-o companie, cert, mai 
valoroasă decît va putea fi oea 
de la J.O. (atunci vor lua star
tul numai 3 alergătoare sovieti
ce !) Fita Lovin ne destăinuia : 
„Spun sincer, n-aș fi bănuit că 
sînt în stare de un asemenea 

en- rezultat. Acum am prins curaj
m- și mă simt capabilă de mai
fel bine. La Moscova, în finala în
ste care a 7-a alergătoare a fost
ilti cronometrată în 1:57,9, după
de primul tur eram undeva în coa-
ăl- dă. Pe partea a doua a cursei
:ut și mai ales în finalul ei, cînd
rii. am trecut clar de marea aler-
int gătoare care este Kazankina,
au ml-am dat seama că n-am mun-
;e- cit degeaba pînă acum și că
ită am tot dreptul să mă gândesc
al la rezultate și mai bune. La

Iul Olimpiadă, cit se poate de clar,
lor va fi o cursă grea — de fapt,
au vor fi trei, adică seriile, semi-
tat finalele și finala ! — dar sînt

DTROCENTRALE București
227, SECTOR 6, TELEFON 49 45 45
I, an școlar 1980/1981, la Școala 

adrul Liceului Industrial nr. 4 
iptei I de liceu și ai școlii gene- 
ipiul București, municipiul Giur- 
țelor Ilfov și Teleorman, în me-
centrale, stajii electrice, PRAM, 
(aparate de măsură și automa-

irbine, operatori cazane)

■* zor fi încadrați în producție la 
ectrocentrale București.
asă, cazare, echipament ele.
1 la 8 iulie 1980 la sediul 
:onal-învătămînt, telefon 49 45 45 
școlii — str. Gheorghe Șin- 
sau 85 66 30.

țiiLe specifice fiecărei partide. Au 
fost unii care și-au ales o parti
tură tactică mal realistă, mai 
bine ancorată în concepția jocu manțe.

C. DRAGUȘIN : „Valoarea se situează înaintea specia 
Uzării"

• Turneul final al C.E. a scos 
în evidență creșterea valorii ge
nerale a apărătorilor, din toate 
punctele de vedere, prin : activi
zarea tuturor jucătorilor din com
partimentul defensiv în faza de 
atac ; dispariția jocului poziționai 
al libero-ului ; apropierea cit mai 
mult de fază a apărătorilor pen
tru închiderea culoarelor atacam- 
ților adverși sau pentru ieșirea 
în grup la recuperarea mingii, 
conjugînd aceasta uneori și cu 
tactica jocului la ofsaid ; contri
buția tot mai mare a fundașilor, 
nu numai la construcția atacuri
lor, ci și la finalizarea lor. Tipuri 
de apărători de valoare care s-au 
impus : Briegel șl Stielike
(R.F.G.), Meeuws șl Renquin 
(Belgia), Anderson (Anglia), Go
egh (Cehoslovacia) a Jocul spe
cific al atacanților s-a situat cu 
mult sub nivelul celui practicat 
de jucătorii din defensivă. Au 
fost desigur și excepții. Puține 
însă. Una dintre acestea. Van der 
Elst (Belgia) • In alcătuirea for
mației a avut prioritate principiul 
valorii și nu al specializării pe

N. PROCA : „Fotbalul nu a făcut
■ La recentul C.E. am remar

cat, pe plan tactic : 1, la mo
mentul apărării, unele echipe ac
ționează pentru recuperarea min
gii numai în jumătatea de teren 
propune, altele șt în jumătatea de 
teren adversă. Au existat, de a- 
semenea, Cazuri (R.F.G., Belgia, 
Anglia) în care majoritatea jucă
torilor au fost masați la mijlocul 
terenului, în timp ce alte formații 
și-au plasat vîrfurile de atac la 
înălțimea ultimului apărător ad
vers ; 2. în ceea ce privește ata
cul, acesta s-a desfășurat,- de re
gulă, în inferioritate numerică. 
S-au încercat rezolvări prin efor
turi individuale, pătrunderi în 
forță și execuții tehnice de ex
cepție. © s-a încercat menține
rea mingii cit mai mult în boo-

hotărită să mă bat pînă la ulti
ma picătură de energie pentru 
un Ioc cit mai bun. E o promi
siune și-mi place să mă (in de 
cuvânt !“.

Un campion al hărniciei este 
și acest „alergător de buzunar", 
cum i-au spus niște ziariști 
străini recordmanului nostru 
Ilie Floroiu. De mai bine de o 
lună, mai precis de la „inter
naționalele" noastre, de la 31 
mai, Floroiu n-a mai apărut în 
nici un concurs, timp în care 
s-a pregătit, poate ca nici cînd 
altă-dată. Ilie, tine cu tot dina
dinsul, să dovedească că locul 
5 de la Montreal, la 10 000 m, 
n-a fost cîtuși de puțin o în
tâmplare ! Și. așa cum îl cu
noaștem, sîntem siguri că o va 
dovedi, acest alergător cu o ini
mă uriașă, de autentic perfor
mer...

Eva Zorgo-Raduly deține as
tăzi în atletismul nostru o 
performantă pe care, din cîte 
știm, n-a mai realizat-o decît 
Iolanda Balaș. Ca .și Ioli, la 
timpul său, Eva demonstrează o 
creștere continuă a performan
telor, de la un concurs la altul, 
ultimele sale apariții însemnând 
noi recorduri naționale. Deo
camdată, ea a înregistrat, con
secutiv, 3 asemenea recorduri 
și nu ne-ar mira ca, zilele a- 
cestea, la „Memorialul Zna- 
menski" de la Moscova, să-I 
obțină și pe al 4-lea... Dacă 
toate lucrurile vor evolua nor
mal, așa cum trebuie, Eva va 
avea un cuvînt hotărîtor de 
spus în competiția olimpică de 
la Moscova. în numeroasele sale 
întîlniri cu recordmana lumii, 
Ruth Fuchs, Eva deține o sin
gură victorie, în finala „Cupei 
Europei", de anul trecut, de la 
Torino. Ce bine ar fi ca acum, 
la Olimpiadă, să o vedem pe a 
doua...

Trio-ul alergătoarelor de la 
1500 m (Natalia Mărășescu, Ilea
na Silai și Mariciea Puică) a 
lucrat intens și verificările fă
cute au condus la concluzia că 
pregătirea efectuată a fost bu
nă. Urmează s-o demonstreze 
acum concursurile internaționa
le la care vor participa în a- 
ceste zile, în diferite localități 
de pe continent și, cel mai im
portant, s-o confirme cursele 
olimpice de la Moscova !

lui modem, mai eficace. Aceștia 
au urcat, firesc, în final, pe po
dium. Și nu numai atît. Ei au lă
sat și impresia că ceea ce au re
alizat n-a fost efectul. întîmplării 
ci rodul unei pregătiri minuțioa
se și al unei discipline ferme 
• Ca și în alte împrejurări ase
mănătoare, și acum, în Italia, s-a 
confirmat ideea că fotbalul pre
tinde din partea tuturor, a jucă
torilor în primul rînd, mari efor
turi în pregătire și joc, sacrificii 
chiar. Și că numai cine înțelege 
Bă se supună conștient unui ast
fel de imperativ poate aspira la 
un loc în lojile marii perfor- 

post. Nu a contat vîrsta ! Așa 
se explică prezența a foarte 
mulți jucători de peste 30 de ani, 
marea lor majoritate elemente de 
bază în echipele respective : On- 
drus, Goegh, Panenka (Cehosl), 
Haan, Nla.nn.in ga, Krol (Olanda), 
Zoff, Benetti (Italia), Cools, Van 
Moer, Martens (Belgia), Asensi 
(Spania), Konstantinou, Kou- 
das, Nikolaou (Grecia), Clemen- 
ce, Brooking, Mills, Watson (An
glia), Dietz, Cullman (R.F.G.)
• Pregătirea psihologică și disci
plina tactică au fost elemente 
hotărâtoare în stabilirea rezulta
tului, în lupta pentru obținerea 
victoriei a In cadrul fiecărei for
mații (mai puțin Italia) au apă
rut cîte 2—3 jucători de super- 
clasă care au dat și culoare șd 
conținut ideii de joc respective
• Colaborarea dintre antrenor și 
jucători se face și în timpul jocu
lui prin intermediul căpitanului 
de echipă • Obținerea perfor
manței pe plan internațional pre
supune o pregătire minuțioasă, 
o mare exigență, dăruire pînă la 
sacrificiu chiar.

pași înainte"
pul păstrării inițiativei, folosin- 
du-se mijloace cât mai variate, 
inclusiv antijocul • M-a dezilu
zionat pregătirea fizică. O serie 
de echipe cum au fost Italia, O- 
landa și chiar Anglia au intrat 
în competiție cu o redusă capa
citate de efort. De aceea nici pe 
plan tactic acestea nu s-au rea
lizat, în condițiile lipsei de vi
goare, de prospețime a Pe plan 
tehnic, m-a impresionat în mod 
deosebit protecția mingii. Jucă
tori ca Ceulemains, Van Moer, 
Keegan nu puteau fi deposedați 
decât prin fault © Nu au existat 
noutăți notabile. Pot spune chiar 
că fotbalul nu a făcut pa$i îna
inte, față de ceea ce ' am văzut 
acum șase ani la C.M. din R.F.G.

Alergătoarele de 400 m, adică 
Elena Tărită, Niculina Lazar- 
ciuc, Maria Samungi, Iboia Ko- 
rodi. Lăcrămioara Diaconiuc și 
— de ce nu — chiar șl Fița 
Lovin, cu antrenorii respectivi, 
sînt în căutarea formulei cele 
mai bune de echipă pentru șta
feta de 4 x 400 m, la care, din 
punct de vedere teoretic, există 
șanse apreciabile pentru o cla
sare onorabilă în finala olim
pică. Important este, desigur, 
rezultatul pe care fiecare atle
tă îl obține de-a lungul turului 
de stadion, dar secretul reușitei 
rezidă și în omogenitatea su
fletească a echipei și, nu în cele 
din urmă. în dispunerea pe 
schimburi a alergătoarelor, în 
modul în care se face transmi
terea bățului de ștafetă. De a- 
ceea, antrenamentele urmăresc 
îmbunătățirea substanțială a 
acestor detalii, nefiind însă omis 
nici unul. De fapt, așa ceva se 
face acum cu toii candidații 
noștri olimpici, fără excepție. 
Timișoreanul Vasile Bichea, de 
exemplu, după cîteva curse în
cheiate în jurul a 8:26,0 vizează 
pentru această perioadă coborâ
rea rezultatului cu cit mai mul
te «ecunde, pentru a se putea 
număra, mai apoi, printre Ana
liștii olimpici ai cursei de 3000 
m obstacole, și nu numai atît...

Aruncătorii de disc Florența 
Tăcu și Iosif Nagy, aruncătoa- 
rea de greutate Mihaela Loghin, 
alergătorul Horia Toboc — cu 
inima balansînd între cele două 
dragoste, 400 m plat și garduri, 
săritorii în înălțime Cornelia 
Popa, Niculina Vasile, Adrian 
Proteasa și juniorul Sorin Ma
tei, cel mai tînăr dintre selec- 
tionabilii noștri, ca și toți cei
lalți posibili competitori olim
pici folosesc aceste zile pentru 
desăvîrșirea nivelului general al 
pregătirii, pentru creșterea mă
iestriei lor sportive. în grelele 
dispute de la Lujniki ei vor 
avea nevoie de cea mai bună 
pregătire, de o măiestrie spor
tivă la cel mai înalt nivel, pen
tru a putea reuși în ceea ce 
și-a propus fiecare, astfel ca 
atletismul nostru să obțină re
zultate superioare celor înregis
trate, cu 4 ani în urmă, pe ma
rele stadion al Montrealului o- 
Iimnic. Sîntem convinși că stă 
în puterea lor s-o facă

FL. HALAGIAN : „Au decis organizarea metodică și pre
gătirea psihologică"

a Doi factori mi s-au părut 
a fi hotărâtori In obținerea per
formanței, după vizionarea me
ciurilor din C.E. : 1. organizarea 
metodică a jocului, cu calm, cu 
răbdare, cu ingeniozitate ; 2. o 
bună pregătire psihologică în care 
au excelat, după părerea mea, 
echipele R.F.G. și Belgiei © Ve
detele au lipsit și aceasta s-a re
simțit mult în calitatea competi
ției. Olanda fără vedete a fost 
departe de Olanda finalistă a 
C.M. din 1974 și 1978. Acum s-au

V. M ATEI AN U : „Nouă ne lipsește o disciplină fermă 
de joc, răbdarea de a construi"

• întrecerea a avut, în cele 
trei etape ale fazei pe grupe, trei 
caracteristici diferite : în prima, 
s-a jucat cu mare prudență, în 
cea de-a doua s-a jucat decisiv, 
la victorie, în timp ce în ultima 
etapă unii au încercat apărarea 
poziției câștigate, alții forțarea 
surprizei, pentru a-și deschide 
drumul spre o finală. Se pare că 
acesta este profilul strategic care 
tinde să se generalizeze în cadrul 
marilor competiții internaționale 
• în fiecare acțiune de atac s-a 
putut vedea și germenul uneia 
de apărare. Și invers. Acesta este 
un semn evident al tendinței 
spre un mod echilibrat de acțiu
ne, mal pregnant în evoluția
unor reprezentative ca cele ale 
R.F.G. și Belgiei • Presingul a 
apărut, în mod surprinzător, des
tul de puțin. Belgia l-a folosit cu 
mai multă încredere și randa

M. LUCESCU. : „A fost un campionat al obsesiei rezul
tatului"

• A fost un campionat marcat 
de obsesia rezultatului. Aceasta 
explică prudența cu care s-a ac
ționat, în general, și accentul pus 
pe apărare în ideea evitării cu 
orice preț a golului • Jocul a 
fost dominat de o tacticizare ex
cesivă, jucătorii subordonîndu-se 
consemnului primit, uneori chiar 
împotriva propriei naturi (fante
zie, măiestrie tehnică) A Angaja
mentul total în disputele indivi
duale a reprezentat elementul cel 
mal spectaculos • Au dispărut 
extremele specializate, înlocuite

V. STANCULESCU : „In toate meciurile a apârut și „in- 
teligența in joc"

© Jocul modern de fotbal, așa 
cum au demonstrat-o R.F.G,, Bel
gia și Cehoslovacia, are ca prin
cipală caracteristică o lecție bine 
învățată pe care toți jucătorii o 
aplică cu mare exactitate, adap
tată la caracteristicile adversari
lor în. fiecare meci a în dina
mica jocului, echipele acționează, 
în apărare, cu absolut toți ju
cătorii fără deosebire. Mijlocul 
terenului este cedat pentru orga
nizarea defensivei. Bătălia cea 
mare se dă în cele două carouri 
de 18 m. © în toate meciurile a 
apărut elementul ,.inteligența de 
joc“, realizat în atac : prin men
ținerea mingii, prin pasa înapoi, 
schimbarea direcției de atac; în 
apărare : prin deposedarea din 
față, cu un picior, fără fault ca 
într-o partidă de scrimă. © Mo
mentele fixe au căpătat un alt

Divizionarele A la slar/ul noului sezon

F. C. OLT SE GRĂBEȘTE... CALCULAT
• F. C. Olt a poposit în Poiana 

Brașov să-și încarce „bateriile'4. 
După trei zile de pregătire acasă, 
la mijlocul săptămânii trecute, 
lotul oltean s-a retras în umbra 
Postăvarului, cu gîndul la „bu
clele*4 sale zilnice, pe traseele cu 
serii complete de 3 X 60° ni. 
Gîndul cel mare al echipei F. C. 
Olt este însă campionatul care 
vine, în care fiecare își pune 
mari speranțe > Echipa prezintă 
cîteva noutăți notabile. în pri
mul rînd, în lot figurează inter
naționalul Al. Nicolae, de la 
Gloria Buzău, și un talentat ju
nior, din pepiniera județului, 
Roșea, de la Caracal. S-a retras 
C. Mincu. așa incit în pregătiri 
se află — exceptând cele două 
noutăți — lotul care a încheiat 
campionatul trecut, primul cam
pionat al echipei în eșalonul de 
elită • F. C. Olt are și o nouă 
conducere tehnică : Constantin
Ardeleanu și Florian Dumitrescu, 
ambii... debutanți ! Primul, in 
calitatea de antrenor principal al 
unei echipe de Divizia A, celă
lalt, în postura de antrenor. Cei 
doi antrenori au fost preferați 
dintre cei care au dorit să lucre
ze la tînăra echipă, considerîn- 
du-se că el corespund cel mai 
bine structurii și necesităților lui 
F. C. Olt. © Fostul antrenor al 
naționalei de juniori, ex-secundul 
lui C. Teașcă la F.C.M. Galați, 
Constantin Ardeleanu, a venit 
la F. C. Olt cu declarate ambiții. 
„Am venit Ia o echipă dornică 
de muncă, de afirmare, la fel 
ca și antrenorii săi. Sper ca pe 
lingă pregătirea fizică bună a 
echipei să realizăm împreună și 
un plus calitativ în privința con
cepției de joc, a spectaculozită
ții, a eficacității. După un an 
de rodaj, datorită jucătorilor săi 
harn’ci, datorită colectivului, da
torită eforturilor tuturor, F. C 
Olt e capabilă să termine cam
pionatul în prima parte a clasa
mentului “ © Același gînd îl ani
mă și pe Florian Dumitrescu. Va 
mai juca el la F. C. Olt? Ca 
jucător, sigur, se gândește că va 
intra în teren, dacă va fL ne

impus mal mult echipele cu un 
joc colectiv bun © In mod sur
prinzător și neplăcut în același 
timp, starea de oboseală s-a in
stalat destul de repede la unele 
participante. Ea ar putea fi pusă 
pe seama nu atît a unor insufi
ciențe în pregătire, cît mai cu
rând pe o dozare nejudicioasă a 
efortului pe parcursul competiției 
(Italia., în primul rînd) și uneori 
(cazul Spaniei) pe o nerațională 
folosire a întregului efectiv de 
jucători apți, valoric, să ocupe 
un loc în formația de bază.

ment a Psihicul a fost un factor 
la foarte marc preț. R.F.G. și 
Belgia, finalistele competiției, au 
excelat din acest punct de ve
dere. De asemenea, Grecia, o in
contestabilă revelație a C.E., își 
explică buna sa comportare prin- 
tr-un moral bun, care a însem
nat, în primul rind, încredere și 
curaj. Coca ce lipsește adeseori 
jucătorilor noștri © în marea 
majoritate a cazurilor jucătorii 
s-au subordonat ideii de joc, A- 
cesta mi se pare lucrul cel mai 
important în realizarea obiectivu
lui de performanță pro-pus • Ra
portând fotbalul nostru la cel vă
zut la C.E., pot spune că șl noi 
dispunem de jucători foarte buni, 
unii mai buni chiar de cit mulți 
din cei care au evoluat în Itajin. 
Ne lipsește însă o disciplină fer
mă de joc.

cu fundași-extremă sau mijlocașî- 
extremă © Excelent, jocul de 
cap. Lupta aeriană a devenit 
foarte importantă în condițiile în 
care apărările s-au aglomerat 
a S-a manifestat o tendință ac
centuată do polivalență a jucă
torilor. Mai puțin s-a văzut acest 
lucru la echipa Italiei care a 
plătit, dealtfel, tribut specializării 
excesive. © Sînt pe cale de dis
pariție jucătorii greoi, lenți, ușor 
de marcat. Au apărut, in schimb, 
jucători rapizi cu dese schimbări 
și ruperi de ritm 

contur. Dacă pînă acum loviturile 
de la 16—28 m erau cele mai e- 
fbciente, la acest C.E. ele au fost 
înlocuite cu loviturile de colț, 
din care s-au înscris și goluri 
(Jurkemik, în mediul cu Italia, 
Hrubcsch în finala cu Belgia). A- 
ceasta creează o mai mare sur
priză echipei în apărare șl re
duce efortul luptei în careu a U- 
niversalitatea jucătorilor a fost 
mai prezentă decât la oricare din 
miarile competiții. Genets, Ren- 
quiiin, Jurkemik, Briegel sânt fun
dași care au o tehnică mai bună 
decît înaintașii, iar ’atunci cînd 
acționează în această postură re
alizează la fel de bine toate si
tuațiile ca și atacanții speciali
zați.

Masa rotunda orqanizatâ de
Mihai .’ONESCU

voie. Ca antrenor, speră ca.?1 
jucătorii din teren să găsească 
„mintea limpede" necesară © 
Medicul echipei. Vasile Frîncu- 
lescu, nu are probleme speciale. 
Kilogramele în plus cu care au 
venit Iamandi, Stanciu, Șoarece, 
Nedea, Anghel și alții au dispă
rut rapid pe traseele din Poiană, 
de la Rîșuov sau Codlea. Așa 
îneît preocuparea principală a 
medicului și antrenorilor echipei 
este ca, în această primă etapă 
a pregătirilor, jucătorii să nu 
alerge... prea tare, cum au fă
cut-o în primele zile. Se vizează 
dezvoltarea capacității aerobe, 
cu alte cuvinte asigurarea unei 
respirații și untul puls optime, 
urmînd ca peste o săptămână să 
se pună accentul pe dezvoltarea 
capacității anaerobe • Cotidiene
le trasee montane. în care sa 
îmbină pregătirea fizică cu cea 
tehndioo-taotâcă, împletesc pregă
tirea specifică cu cea nespecifi
că. întreaga pregătire de vară se 
face sub imperativul creșterii 
capacității de efort a echipei și 
asimilarea unei concepții de joc 
moderne, în care „fiecare jucător 
e bi-valent“, cum afirma Con
stantin Ardeleanu. Procesul de 
omogenizare în spiritul modern 
de joc pe care îl vizează în
treaga conducere a echipei se va 
împlini în seria de jocuri dina
intea campionatului, serie care 
va începe diuminică. • Propu
nând u-și acum să... alerge încet 
calculat, F. C. Olt se gîndește să 
spriiniteze în oampioinait. „Cu con
vingerea — cum declara șl neo
bositul președinte al clubului, 
prof. Gheorghe Becheru — că lo
tul dispune la ora actuală de 
unele valori, — și nu mă refer 
doar Ia internaționalii Lică și 
Al. Nicolae — care prin expe
riența căpătată după un an de 
acomodare în _,A“ trebuie să 
privească acum și spre zona înal
tă a clasamentului. Și aceasta 
prin munca susținută a tuturor, 
plină de responsabilitate44 © F.C. 
Olt e hotărită, deci, să „urce* 
treptele afirmării !

Mircea M. IONESCU ,

(
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AU FOST STABILITE LOTURILE DE SPORTIVI
DIN SPANIA, BELGIA Șl INDIA

La apropiatele Jocuri Olimpi
ce de vară de la Moscova, Spa
nia va fi reprezentată de o 
delegație compusă din peste 200 
persoane : 165 sportivi și 36 de 
oficiali. Sportivii spanioli vor 
participa la 17 dintre cele 21 da 
discipline incluse în program, 
fiind prezenți la întrecerile de 
atletism, baschet, handbal, scri
mă, gimnastică, hochei pe iarbă, 
judo, lupte, înot, polo pe apă, 
pentatlon modern, caiac-canoe, 
tir cu arcul, canotaj academic, 
tir, yachting și fotbal.

(82 kg), înotătorul De-Groote 
(100 m spate), țintașul Raynaud 
etc. La ciclism Belgia va fi re
prezentată în probele de 1 000 m 
și urmărire.

25 DE FOTBALIȘTI 
ÎN SELECȚIONATA 

OLIMPICĂ A U.R.S.S.

INCERTITUDINI Șl CLARIFICĂRI

IN ECHIPA DE TENIS A CEHOSLOVACIEI

ir

★

India va participa la Jocurile 
Olimpice de vară cu un lot de 
71 de sportivi. Cu șanse In dis
puta pentru locurile fruntașe se 
prezintă echipa de hochei pe 
iarbă, una dintre cele mai va
loroase din lume, și sprinterul 
Singh, cîștigătorul a două me
dalii de aur la Jocurile sportive 
asiatice.

Echipa de fotbal a 
una dintre favoritele 
olimpic, îș! continuă în aceste 
zile pregătirile sub conducerea 
antrenorului Konstantin Beskov. 
Din actualul lot fac parte 25 de 
jucători, dintre care 9 stnt com
ponent! al formației Spartak 
Moscova, actuala lideră a cam
pionatului unional. Vlrsta medie 
a lotului este de 24,2 ani. Printre 
selecțlonabili se numără portarii 
Pilgul, Dasaev ; fundașii Hidla- 
tulin, Romantev. samohin, Civad- 
ze: mijloclașli Besonov, Gazaev șl 
Evtusenko.

La 9 iulie, din actualul lot vor 
fi aleși cei 17 jucători care vor 
evolua în turneul olimpic, iar în 
ziua de 12 iulie, echipa va sus
ține un ultim joc de verificare 
în compania unei selecționate 
daneze.

U.R.S.S.. 
turneului

PENTRU MECIUL DE LA BUCUREȘTI

Comitetul olimpic belgian a 
anunțat că a selecționat pentru 
J.O. de la Moscova un lot de 
65 de sportivi care vor parti
cipa la 10 discipline. Din lotul 
selecționabililor fac parte prin
tre alții atletul Puttemans (5 000 
m), halterofilul Cottom .

TURNEU INTERNAȚIONAL DE POLO
3—2) selecționata României. In 
cea de-a doua partidă, selecțio
nata U.R.S.S. a întrecut cu 9—6 
formația secundă a U.R.S.S

MOSCOVA, 3 (Agerpres). — A 
început turneul international de 
polo pe apă de la Moscova. In 
primul joc, echipa Cubei a în
trecut cu 10—4 (4—0,

DE 200 m SPATE
SANDOR WLADAR (Ungaria) 

FAVORIT ÎN PROBA
Cu doi ani. în urmă, în bazinul 

acoperit din Hunedoara am avut 
prilejul să-l urmărim, pentru pri
ma oară, pe Sandor Wladar în 
cadrul meciului de juniori dintre 
selecționatele României și Unga
riei. Toți cel prezenți atunci au 
tost realmente impresionați nu 
numai de facilitatea cu care tî
nărul apatlst a cîștigat probele 
din concurs, ci în mod special 
de tehnica făifă cusur a sportivu
lui din Budapesta. Făceam pe 
atunci comparații între tehnica 
lui Wladair și cea a iul Maitthes, 
sau Naber, Cei mai mari „spa- 
tiști" ai lumii din ultimii 15 anL 
Patru luni mal tirzlu, la Floren
ța, el devenea campion european 
de juniori în proba de 200 m 
spate.

Elevul lui Tamas Szecsi — va 
împlini 17 ani chiar în ziua des
chiderii J.O. de la Moscova, are

TELEX • TELEX
ATLETISM *. în concursul des

fășurat 
stabilit 
riel la 
8,08 m. 
m plat 
eu timpul de 20,87 s de asemenea 
nou record național.

la Budapesta. Szalma a 
un nou record al Unga- 
săritură în lungime — 
Proba masculinâ de 200 
a fost cîștigată de Nagy

1,91 m șl 81 kg — este unul din
tre cele mai strălucite produse 
ale Liceului de înot din Buda
pesta, de unde au mal apărut, 
de-a lungul anilor, tot în mina 
lui Szecsi, Andras Hargitay, Zol- 
tan Verraszto șl chiar Zoltan 
Wladar (recordman al Ungariei 
la 1500 m cu 15:28,03), fratele mai 
mare al lui Sandor. S-a antrenat 
cu o mare ambiție în ultimii doi 
ani și a progresat considerabil. 
In 1978 parcurgea 100 m spate în 
60,51, iar 200 m spate în 2:06,21; 
în 1979 — 58,44 (record) șl, res
pectiv, 2:02,67. Anul acesta, și 
mal precis la 16 martie, într-un 
Concurs desfășurat Ia Budapesta, 
tînărul campion al Ungariei a de
venit și reootrdamn european pe 
distanța de 200 m cu 2:01,78, îno- 
tînd cu 9 sutimi de secundă mai 
repede decît predecesorul său, 
Roland Matthes, la 6 septembrie 
1973. Iar recent l-a corectat cu 
2:01,72.

In istoria acestei probe doar 
trei sportivi americani (John Na
ber 1:59,19, Peter Rocca 2:00,55 și 
Dan Harrigan 2:01,35, toți tret în 
finala olimpică de la Montreal — 
24 iulie 1976) au reușit să parcur
gă distanța mal repede decît 
Wladar. In acest sezon însă, el 
Conduce net în clasamentul cdor 
mal buni 
du-se ca 
didați la

S-ar putea spune, fără a 
greși, că echipa de tenis a Ce
hoslovaciei a intrat in dificul
tate, chiar cu trei săptămîni 
Înaintea primei lovituri de ra
chetă în meciul cu România. 
O coincidență a făcut ca la 
cîteva ore după anunțarea for
mației care se va deplasa la 
București, unul din primii ei 
titulari, Tomas Smid, să pără
sească accidentat terenul fina
lei turneului de la Viena, du
pă un prim set cîștigat net 
(6—1) In fața spaniolului Gi- 
menez. N-a fost un accident 
banat Smid suferă de o seri
oasă rupere de ligamente la 
piciorul drept și diagnosticul 
medicilor îl face inapt de joc 
pentru trei luni, pînă în oc
tombrie. Așadar, a fost nevoie 
ca formația care va evolua în 
capitala României, la sfîrșitul 
săptămînii viitoare (n.r. 11, 12 
și 13 iulie), să fie completată. 
Iar alegerea căpitanului neju
cător Antonin Bollard a căzut 
asupra lui Stanislav Birner, 
care se alătură astfel celor
lalți trei titulari ai echipei : 
Ivan Lendl, Pavel Slozil și 
Jan Kodes.

Efectiv, însă, cine va fi tri
mis în teren, pentru jocurile 
de simplu și cel de dublu 7 
Firește, primul echipier rămî- 
ne Ivan Lendl, tînărul cam
pion al țării (20 ani), un ju
cător de mare perspectivă, ca
re progresează constant. El se 
află actualmente pe locul 11 
în clasamentul computerului 
A.T.P., după recentele sale 
victorii în „King’s Cup“ (Ce
hoslovacia — Ungaria 3—0 șl

2—1, In finale ; Lendl — Ta- 
roezy 6—2, 6—1), în finala
turneului de la Houston (6—1, 
6—3 cu Dibbs), la Rotterdam 
(unde l-a învins pe Năstase 
cu 7—5, 6—1), la La3 Vegas
(învins de Solomon, în semifi
nale), ca și calificarea în „pri
mii 8“ ai circuitului W.T.C.

Pentru fixarea celui de-al 
doilea jucător de simplu, nu 
va fi însă atît de simplu. Ex- 
cluzîndu-1 pe Jan Kodes, care 
reintră după o operație la 
braț, rămîn în discuție Pavel 
Slozil sau Stanislav Birner, cu 
o nuanță de probabilitate pen
tru primul, considerat drept 
un mal bun jucător pe zgură. 
Slozil este o veche cunoștință 
pentru spectatorii de tenis din 
România, care l-au văzut la 
două ediții ale „internaționa
lelor" de la București și la e- 
diția de la Brașov a campio
natelor europene, unde 
cuplu cu Smid — cîștiga 
rii probei de dublu.

Jan Kodes are totuși o 
să de a apare în această 
lă a grupei B europene 
„Cupa Davis". El poate fi un 
partener tot atît de bun pen
tru Lendl, ca și pentru Slozil, 
în partida de dublu. Foarte 
probabil că ultima variantă va 
fi preferată. Desigur, dacă 4 ’ 
lemente noi nu vor interveni 
în cele cîteva zile care ne mai 
despart de start — cînd tenis- 
manii cehoslovaci se vor afla 
la ultimele antrenamente, 
chiar pe terenul de întrecere, 
la București.

ZDENEK VALENȚA 
„Ceskoslovensky sport" — Praga

IN FINALA FEMININA DE LA WIMBLEDON
CHRIS EVERT EVONNE GOOLAGONG

per formari, animțîn- 
unul din principalii can- 
titlul olimpic.

spate 
P. 
S. 
S. 
R. 
V.
M.
V.

Rocca (SUA)
Wladar (Ungaria) 
Barnicoat (SUA)
Carey (SUA)
Kuzncțov (URSS)
Kerry •(Australia) 
Dotlgov (URSS) 
Delcourt (Franța)
Semetov (URSS) 
Januskiewicz (Polonia)

Adrian VASILIU

In cea de-a doua semifinală a 
probei de simplu femei din ca
drul turneului internațional de 
tenis de la Wimbledon, Chris 
Evert-Lloyd a întrecut-o cu 4—6, 
6—4, 6—2 pe Martina Navrati
lova, cîștigătoarear de anul tre
cut, și o va înitîlni in finală pe 
Evonne Goolagong-Cawley, care

TURNEUL DE POLO
DE LA KOSICE

BASCHET • La Zaragoza s-a 
disputat meciul dintre selecțio
nata Spaniei șl echipa Universi
tății St. John din S.u.A. Baschet- 
baliștli spanioli au obținut victo
ria cu 82—64. • A luat sfîrșit 
turneul masculin de la Tokio. în 
ultimul joc echipa Universității 
Maryland (S U.A.) a învins cu 
84—78 (42—36) echipa R. P. Chi
neze. în alt joc echipa Japoniei 
a învins cu 61—54 (20—26) selec
ționata studențească a Japoniei.

BOX • Echipa R. F. Germania 
a terminat la egalitate: 10—10 cu 
selecționata S.U.A. La cat. grea, 
americanul James Broad l-a în
vins prin abandon 
n-a pentru ' ‘ 
Hpssing.

Traseul 
limpice, 
să aducă 
flacără de la Olim
pia, localitatea elenă 
unde se desfășurau 
Jocurile în antichi
tate, pînă la Moscova, 
sediul celei de a 
XXn-a ediții a Olim
piadelor moderne, va 
trece ................
vi etic

rănire
în repriza a 

pe Peter

FOTBAL
Argentinei,

campionatul• în 
__„______ _ River Plate a învins 
cu 1—0 (1—0) .formația Huracan 
și se află în fruntea clasamentu
lui cu 35 p. • Pentru „Cupa Li- 
bertadores", la Caii, echipa locală 
America a terminat la egalitate : 
0—0 cu formația Internacional 
Porto Alegre (Brazilia)

HANDBAL • La Titograd, au 
continuat meciurile turneului 
masculin dotat eu „Trofeul Iu
goslavia" : Iugoslavia (tineret) 
— Bulgaria 25—20 ; Iugoslavia 
(A) — Elveția 22—19 ; Spania — 
R. P. Chineză 32—19. După trei 
etape, în cljisament conduce Iu
goslavia (A) cu 5 p. urmată de 
Spania — 5 p ; Iugoslavia (ti
neret) — 3 p ; 
Elveția — 2 p 
0 p.

iugoslavia (tl- 
Bulgaria — 3 p ; 
și R. P. Chineză

In ultima zl a 
înot de la IAu- 
româncă LucieLa

NATAȚIE • 
concursului de 
bllana, sportiva _ 
Mihăllescu a repurtat victoria pe 
200 m spate în 2:29.36. fiind ur
mată de înotătoarele Italience 
Bartolini 2:32,53 șl Frangipani — 
2:33,43. Proba de 100 m bras (fe
mei) a fost cîștigată 
(R. P. . ........................
tă de 
1:17,51.

. _______ de T.iao
Chineză) în 1:13,81, urma- 
Brigitte Prass (România)

• După 5 runde în tur-ȘAH _ .... _ _____ __ ....
neul masculin de la Amsterdam, 
în clasament conduce Karpov cu 
3'h p, urmat de Timman șl Hort, 
fiecare cu 3 p. în runda a 5-a 
Karpov l-a învins pe Dolmatov. 
Hort a remizat cu Van der Wiei.

ștafetsi o- 
c-are trebuie 

tradiționala

PURTĂTORII TORJEI OLIMPICE
dovenească, R.S.S. U- 
craineană și R.S.F.S. 
Rusă. Va fi 
impresionant 
Pe....................
km.

pe teritoriul so- 
prin R.S.S. Mol-

un 
marș 

distanța de 2294 
cu tot atî-, 

purtători de tor- 
Aceștla sînt a- 
pe baza unor 

concursuri de selecție, 
aflate în curs de des
fășurare. Au șl fost 
desemnați cel 600 de

membri ai caravanei, 
care vor purta fla
căra olimpică pe pri
mul tronson al itine
rarului. Au candidat 
pentru onoarea de a 
purta torța olimpică 
nu numai sportivi de 
performanță ci și ti
neri muncitori, stu- 
denți, iubitori al spor
tului de diferite vîrs- 
te și profesii.

ATLETISMUL BULGAR LA J.O.
în . . .

Bulgaria la Jocurile Olimpice a trecut aproape neobservată, 
total 5 sportivi bulgari au fost înscriși pe fișîte concursului 
al Olimpiadelor antebelice șl doar un loc 14 (L. Doicev da deca
tlon, în ----- ---- * " ............ * ' - - - ...............
după al 
Bulgaria 
podium, 
portante 
toarea de greutate Iordanka 
Montreal, în 1976.

perioada de dinainte de Eliberare participarea atieților din 
” In 
atletic

1936) poate fi menționat în dreptul lor. La edițiile de 
doilea război mondial, în deplin contrast, atlețil din R.P. 
s-au făcut remarcați în mod deosebit, urcîr.d de 8 ori pe 
în special în ultimul deceniu, atletismul bulgar obține lm- 
succese, culminate cu medalia de aur cîștigată de aruncâ- 

Hristova (21,16 m) ta J.O. de la

• ÎN ACEA ZI de 1 iulie, cînd am intrat 
în a doua Jumătate a anului, cronica ma
rilor evenimente sportive a consemnat tre
cerea ștafetei olimpice prin capitala țării 
noastre. Moment memorabil din călătoria 
flăcării sacre a Jocurilor, aflată în drum 
spre Moscova, locul de disputare a ’ ’ 
de-a XXII-a ediții. • PE PAVOAZUL PER
FORMANȚELOR continuă să apară 
care cer unul sau mal multe semne de 
exclamare. Asa cum este noul record mon
dial pe o milă al englezului Steve Ovett — 
3:48,8! Cu aproape 10 secunde mai puțin 
decît alergase compatriotul său Roger Ba
nnister acum un sfert de secol, primul om 
sub cele 4 minute fatidice. • TURUL 
FRANȚEI sprlntează dezinvolt spre etapele- 
cfhete, dar o umbră de tristețe rămîne în 
multe inimi pasionate pentru ciclism. Cu 
exact o săotămînă înaintea noului start 
în „Marea Buclă" a decedat la Marsilia. în 
vîrstă de 76 ani. un fost mare as al pe
dalei. Andre Leducq de două ori laureat 
al clasicei întreceri (edițiile 1930 șl 1932). 
• ÎNTRE DOUA AVERSE DE PLOAIE. 
Bjom Borg, avansează. Imperturbabil, spre 
al 5-lea său titlu la Wimbledon. Au apărut 
șl inevitabilele sumrtze. în rtndul cărora 
putem șitua șl înfrîneerea Hrt Vitas Ge- 
niîaltîs în fata iul Wojtek Fibak, rival tra-

celei

cifre

Turneul internațional de polo 
de la Kosice a luat sfîrșit cu 
victoria selecționatei cluburilor 
Dinamo din U.R.S.S., pe locul 
patru clasindu-se echipa de ju
niori a României. Iată rezultatele 
înregistrate de tinerii pololștl ro
mâni : 12—6 (4—1, 1—2, 2—2. 5—1) 
cu Cehoslovacia (juniori), 6—5 
(2—2, 2—2, 1—1, 1—0) cu Cehoslo
vacia (B), 5—5 (1—1, 3—1, 1—1, 
0—2) cu Cehoslovacia (seniori), 
4—5 (0—0. 0—2. 2—2, 2—1) cu Po
lonia (seniori) șl 4—5 (1—2, 1—1, 
1—2, 1—0) cu sel. cluburilor Di
namo (seniori) din U.R.S.S.

o învinsese pe Tracy Austin.
A fost desemnat primul finalist 

șl In proba de simplu masculin. 
El este suedezul Bjiirn Borg, oare 
l-a întrecut în prima semiimală 
pe americanul Brian Gottfried cu 
6—2, 4—6, 6—1. 6—0. Cealaltă se
mifinală se va juca vineri, între 
americanii Jimmy Connors șl 
John McEnroe. în „sferturi" 
Connors l-a întrecut pe compa- 
trtotrul său Roscoe Tanner la 
capătul a cinci seturi : 1-^6, 6—2, 
4—6, 6—2, 6—2.

în turul doi la dublu mixt, pe
rechea Mottram (Anglia). Florența 
Mihai a învins cu 6—4, 6—7, 6—2 
pe Aguirre (Chile), Virginia Wa
de (Anglia). în sferturi de fi
nală la dublu femei : Casals,
Turnbull — Stevens, Wade 7—6, 
6—4, Reynolds, Smith — 
ver. Stove 6—3, 3—6. 7—5.
„sferturi" la dublu bărbați. Mc. 
Enroe, Fleming (deținătorii ti
tlului) — Gunithardt, McMillian 
6—4, 6—3, 4—6, 5—7, 6—4.

CUPA EUROPEI LA ÎNOT
IN BAZIN BE 25 m!

TURUL CICLIST
AL FRANȚEI

PARIS, 3 (Agerpres) 
7-a a Turului 
disputată intre 
vals șl Rouen, 
lui " 
pe 
de 
ral 
nage (Belgia).

olandez Jan 
distanța de 
2 h 15:33. în 
se menține

, — Etapa a
ciclist al Franței, 
localitățile Beau- 

a revenit rutieru- 
Raas, cronometrat 
92 km cu timpul 
clasamentul gene- 
lider Rudy Peve-

In cadrul lucrărilor ligii eu
ropene de natațle, de la Roma, 
s-a hotărît ca în viitor între
cerile „Cupei Europei" să aibă 
loc, iarna, în bazin acoperit de 
25 m. Pînă acum. „Cupa Eu
ropei" se desfășura în sezonul 
de vară, într-o piscină în lun
gime de 50 m. De asemenea, 
s-a stabilit ca în anul 1983 
campionatele europene de na- 
tație să fie organizate de fe
derația italiană de specialitate.'

dițional al americanului. „Wojta" (28 de 
ani, la 30 august) merita această suculentă 
revanșă. • TOT PE GAZONUL de la 
England Club, noul aparat electronic
detectat out-uri la serviciu face să se vor
bească mult în jurul său. în timpul me
dului Borg — El Sbafel, timp de 20 de 
minute nici o minge n-a fost semnaâată

AU 
de

„afară*, ceea ce a dat naștere la nedume
riri din partea jucătorilor șl spectatori
lor Coborit de pe scaunul său, arbitrul 
George Armstrong a constatat cauza : nu 
jucătorii serveau aitît de bine, el aparatul 
nu fusese pus în priză I • ÎNOTĂTORII 
ITALIENI par specializați în recordurile 
mondiale de adâncime. Ultimul a fost sta
bilit la sflrsltul săptămânii trecute, la Aius- 
tica (Siclhha). de către Enze LHstro, care a 
plonjait la o adînriime de 56 m, cu un

metru mal mult decît reușiseră pre
decesorii săi, Enzo Majorca și Nuccio 
Imbesi. Adevărat! scafandri fără aparate 
de oxigen. • DEBUTUL LUI BECKEN
BAUER sub culorile iul S. V. Hamburg 
este așteptat chiar la mijlocul acestei luni, 
cînd — între 15 șl 17 iulie — se dispută la 
Lille un turneu international de fotbal, 
la care matl participă formația braziliană 
Belo Horizonte, împreună cu Nantes șiF.C. 
Lille • CEL MAI BUN BOXER pe luna 
iunie a fost, conform opiniei specialiștilor 
de la W.B.C. panamezul Roberto Duran. 
El l-a învins, după cum se știe, la Mont
real pe Ray Leonard, într-un med mult 
așteptait și apoi amplu comentat • 
GRZEGORZ LATO. cunoscutul interna
țional polonez, nu va juca la Cosmos New 
York cum se anunțase anterior. ci 
Lokeren, în Belgia. Acolo îl va ’
fastul său coechipier de națională. 1 
banski. • SA ÎNCHEIEM cu un record 
factură insolită. Americanul Phil Weld 
ani) a traversat Atlanticul într-un yacht 
ptnze. în 17 zile, 23 ore șl 12 minute, 
doboară recordul francezului Colas 
zile...) șl succede altor navigatori 
lebrl ca Chichester, Tabarly șl

ci la 
regăsi pe 

Lu- 
I de 

(66 
l eu 
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