
A VIZITAT UNITĂȚI AGRICOLE
ALE JUDEȚULUI CONSTANTA

eficiență a agriculturii ast- 
ineît să satisfacă din ce în 

mai bine cererea de produ- 
agroalimentare pentru apro- 

de ma-

aterizează 
unice a- 
Vodă șl

elicopterul

Secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolac Ceaușescu, a 
efectuat, în cursul zilei de vi
neri, o vizită de lucru în uni
tăți agricole ale județului Con
stanța.

In această vizită, tovarășul 
Nicolac Ceaușescu a fost înso
țit de tovarășii Emil Bobu, Ion 
Pățan, precum și de Ion Stoian, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Constanța al P.C.R.

Prezența secretarului general 
al partidului, președintele Re
publicii in mijlocul lucrătorilor 
ogoarelor, acum in plină cam
panie de vară, constituie do
vada preocupării sale statornice 
pentru dezvoltarea în ritm 
accelerat și intr-un înalt grad 
de 
fel 
ce 
se 
vizionarea populației, 
terii prime pentru industrie și 
să creeze, totodată, disponibili
tăți tot mai mari la export. 
Din acest punct de vedere a- 
gricultura județului Constanța 
oferă importante resurse.

După ce a survolat partea 
sudică a județului, trecînd pes
te Întinse culturi de griu și 
porumb, livezi și podgorii, eli
copterul prezidențial 
l.n zona consiliilor 
proindustriale Negru 

• Ihirnogeni.
La coborîrea din 

prezidențial, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este intimpinat cu 
vii aplauze și urale. O formație 
alcătuită din membri al gărzi
lor patriotice și ai formațiu
nilor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei a pre
zentat onoruL Purtători ai cra
vatelor roșii ca tricolor, tineri 
și tinere imbrăcați in frumoase 
costume populare românești o- 
feră flori conducătorului parti
dului și statului nostru, iar un 
vîrsinlo țăran cooperator ti 
invită să guste din plinea os
pitalității.

In fața unor panouri și gra
fice sugestive, au fost prezen
tate 
Ceaușescu 
privind 
cereale 
dețului 
luate 
în 
nic, 
trasate 
ral al _ _____ ____ T__ ,____
Republicii, la Consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R. care 
a precedat campania agricolă.

Următorul obiectiv al vi
zitei a fost Consiliul unic agro
industrial de stat și cooperatist 
C.ibadin. Ia coborire, 

arășul Nicolae 
este intimpinat cu 
căldură de reprezentanți ai 
ganelor locale de partid și 
stat, de numeroși lucrători 
agricultură.

Mecanizatorii informează 
au incheiat recoltatul orzului

tovarășului Nicolae 
principalele date 

structura culturii de 
de pe ogoarele ju- 

Constanța și măsurile 
pentru a se traduce 

viață, cit mai grab- 
sarcinile și indicațiile 

de secretarul gene- 
partidului, președintele

to-
Ceaușescu 
deosebită 

or- 
de 

dineX
DINAMO I-CAMPIOANĂ LA CONTRATIMP PE ECHIPE

Duminică, rutierii
Ieri după amiază s-a des

fășurat, pe autostrada Bucu
rești — Pitești, într-o organi
zare ireproșabilă, finala cam
pionatului național de contra
timp pe echipe, 100 km. Clasica 
probă olimpică a fost străbă
tută de competitoare în patru 
tronsoane a cite 25 km (borne
le kilometrice 15—40, de două 
ori dus-întors) — plecările e- 
fectuindu-se la intervale de 5 
minute. Doar vremea n-a vrut 
să se alieze la reușita acestui 
test susținut de fruntașii ci
clismului nostru pentru confir
marea potențialului lor. Un 
vînt puternic a bătut pe par
cursul întregii curse din lateral, 
devenind permanent stînjenitor 
și împletind asupra evoluției 
echipelor.

în mod firesc, problema în
vingătoarei nu s-a pus nici un 
moment. Formația Dinamo I, 
care-i cuprinde pe toți compo- 
nenții echipei naționale, se de
tașa net ca valoare. Singura ne
cunoscută era performanta pe 
care o va realiza. Chiar și în 
aceste condiții vitrege, echipa 
pregătită de antrenorul emerit 
Nicolae Voicu a confirmat rea
lul progres obținut în acest se
zon. In primul rînd, ea s-a im
pus prin constanță. Edificatori

secera-

permit 
mult

Ceaușescu 
Însuflețire 
de mii de 
Hirșova și

și se pregătesc pentru 
tul griului.

Apreciind că irigațiile 
obținerea unor recoltb 
mai mari la toate culturile, to
varășul Nicolae Ceaușescu in
sistă să se generalizeze siste
mul de Irigații pe brazdă, mult 
mai sigur și mai eficient.

Elicopterul prezidențial se 
îndreaptă spre o altă unitate 
componentă a Consiliului I.A.S. 
Cobadin — atcrizînd pe un te
ren al fermei numărul trei, 
specializată în cultura porum
bului.

Din partea sudică a județului, 
vizita de lucru continuă in 
centrul Dobrogei — în comuna 
Satu Nou — unde a început se
cerișul griului. In continuarea 
vizitei de lucru, după ce sur
volează Întinsele suprafețe de 
porumb, griu șl floarea-soare- 
lul, livezi, elicopterul prezi
dențial aterizează lingă lanu
rile de griu ale cooperativei a- 
gricole de producție Hirșova, 
unde a început secerișul griu
lui, apoi la Ferma nr. 1 zo
otehnică a întreprinderii horti
cole de stat Hirșova, unitate 
reprezentativă a zootehniei do
brogene.

Tovarășul Nicolae 
este intimpinat eu 
de lucrătorii fermei, i 
locuitori din orașul I 
din satele învecinate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
salută mulțimea venită in în- 
timpinare, răspunde eu căl
dură entuziastelor manifestări 
de stimă și prețuire ale cetă
țenilor.

în continuare, se vizitează fer
mele de legume ale Consiliu
lui unic agroindustrial Hirșova, 
amplasate pe malul drept al 
Dunării, intr-o zonă deosebii 
de fertilă pentru asemenea cul
turi.

In încheierea vizitei, in aces
te unități agricole din zona Hîr- 
șovei, primul secretar al Co
mitetului județean Constanța al 
F.C.R., Ion Stoian. în numele 
comuniștilor, ai întregii popu
lații a județului a mulțumit to
varășului Nicolae Ceaușescu 
pentru vizita de lucru efectuată, 
pentru indicațiile șt recoman
dările făcute cu acest prilej, a- 
sigurîndu-1 că organele de 
partid și de stat locale, toți oa
menii muncii din județul Cons
tanța vor acționa cu toată fer
mitatea pentra Înfăptuirea lor.

La plecare, secretarul general 
al partidului, președintele Re
publicii este Înconjurat din 
nou cu dragoste de miile de 
cetățeni care aplaudă cu însu
flețire, scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.", „Ceaușescu șl poporul". 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
răspunde cu căldură manifestă
rilor de dragoste și stimă adre
sate de mulțime, îșl ia rămas 
bun de la miile de cetățeni, a- 
dresindu-le urarea de noi suc
cese tn activitatea lor, multă 
sănătate șl fericire.

vor participa la proba de semifond

Dinamo I, formația campioană, ieri la puțin timp după start : 
Cornel Nicolae și — in spa- 

Foto : V. BAGEAC
de 100 km pe echipe. Și des
pre comportarea componenților 
echipei campioane, luați în 
parte, aprecieri aproape la 
fel 
lor

32:03 ; km 26 — 
km 51—75 : 32:19 ; 

32:38. —
dovadă

celor 
susține, 
capo al

Mircea Romașcanu, Gh. Lăutaru, 
tele lor — Valentin Marin
în acest sens sint timpii reali
zați pe cele patru tronsoane : 
km 1—25 : * *
50 : 32:37 ; 
km 76—100 : 
metronom, 
sibilităților 
tieri de a 
tempo, da 
atît de grea cum

Ritm de 
certă a po- 
patru ru
in același 

fine, o cursă 
este aceasta
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2050 dc ani dc Ia întemeierea primului stat dac centralizat $1 Independent

ZIDIREA DE ÎNCEPUT A NEAMULUI NOSTRU
„...De milenii aici s-a născut poporul nostru și aid a trăit, a 
înfrînt multe greutăți dar și-a păstrat ființa, și-a dezvoltat-o piuă 
la nivelul de astăzi al națiunii noastre socialiste**.

NICOLAE CEAUȘESCU
Un popor care a fost nevoit secole de-a 

rîndul să lupte aprig cu vitregiile sorții, 
să-și verse sîngele pentru apărarea gliei ce 
i-a fost hărăzită, știe mai bine decît oricare 
altul să prețuiască propria istorie, faptele 
de vitejie ale înaintașilor, după cum știe 
să prețuiască libertatea, independența, li
niștea fiilor săi. Poporul nostru, greu încer
cat de istorie, dar mereu neclintit în fața 
loviturilor primite din vremi, mereu stator
nic pe glia străbună, păstrează nestinsă în 
inimă și cinstește, cu vie emoție și mîn- 
drie, amintirea momentelor esențial-istorice 
ale existenței sale milenare. Unul dintre a- 
ceste momente esențiale îl constituie înte
meierea pe teritoriul carpato-dunăreano- 
pontic, acum 2 050 de ani, a primului stat 
dac centralizat si independent de către Bu
rebista, personalitate de frunte a lumii an
tice, a cărui apariție a fost pregătită de 
cîteva secole de organizare social-politieă a 
geto-dacilor. Unirea tuturor fiilor aceluiași 
neam intr-un stat puternic a însemnat zi
direa de inceput a unei lungi, tumultuoase 
și glorioase istorii, temelie trainică pentru 
evoluția social-economică a unui popor, zi
dire determinată atit de unitatea etnică si 
culturală, cît și de stadiul înalt de dezvol
tare social-economică a lumii geto-dacice.

Tăria statului făurit de cel care avea să

fie numit de contemporanii săi „cel dtatS 
ți cel mal mare dintre regii din Tracta" 
avea să se vădească, timp de peste 13 de
cenii, prin dăinuirea sa ta pofida unei pu
ternice presiuni din afară, exercitată de im
periul roman și de neamurile vasale lui. De 
la Burebista la Decebal, statul geto-dac 
a cunoscut o perioadă de puternică înflo
rire, de civilizație, in procesul de dezvoltare 
a creației autohtone, de străveche tradiție 
locală, asimilîndu-se ți elemente ale civili
zației străine, fără a se vicia însă caracte
rul de originalitate al celei dacice. Nu
meroase sînt Izvoarele care atestă existența 
statului dac ca o unitate etnică distinctă, 
cu o civilizație proprie, ca o însemnată for
ță politică și militară. Din diverse inscrip
ții ți alte documente care vorbesc despre 
perioada de început a organizării statale 
a neamului nostru, rezultă că Decebal era 
considerat un rege suveran, al unui stat 
puternic, recunoscut ca atare, iar alte in
formații privind tezaurele acestuia, căzute 
în mîinile romanilor, dovedesc existența unei 
organizări economico-administrative, 
Cum 
lasă

după 
relatârile filozofului Dio Crisostomul nu 
nici o îndoială asupra evoluatei forme

I ,
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Ultimii kilometri parcurși de sportivii români UN FRUMOS SUCCES

DE IA GiiTFBORG
Vasile Bichea învingător

g

g

g
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ȘTAFETA FLĂCĂRII OLIMPICE 
VA FI PRELUATĂ AZI

DE SPORTIVII SOVIETICI
IAȘI, 4 (prin telefon). — 

Cunoscuta gimnastă Gabriela 
Trușcă s-a întîlnit de două 
ori cu Ștafeta flăcării olimpi
ce. O daită în Peloponex, la O- 
lympia, unde a fost aprinsă 
flacăra, și a doua oară aoasă, 
la Bacău, unde sportiva noas
tră a purtat facla ultimului

campioane, luați 
aprecieri aproape 

de bune privind aportul 
la performanța finală. Mir-

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2—3)
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aprinzînd 
orașului,

torța din 
joi seara,

dimineața 
flăcării <

schimb, 
centrul 
tîrziu.

Vineri
Ștafetei 
pornit în cea de a patra etapă 
pe teritoriul țării noastre, 
străbătând locuri de o 
frumusețe, orașe și sate 
care munca pulsează, 
tutindeni, din plin, 
olimpică purtată de 
noștri, băieți și fete, 
în întrecerile d!e masă 
„Daciadei", performeri 
mâți în oampionatele republi
cane, europene, mondiale și la 
J.O., a fost întîmpinată în 
fiecare localitate cu multă 
bucurie și căldură de copii și 
tinerii sportivi veniți să-i 
ureze drum bun spre Moscova, 
gazda celei de a XXII-a edi
ții a J.O. de vară, organizată 
pentru prima dată într-o țară 
socialistă.

După 32 de kilometri s-a in
trat în județul Neamț, iar du
pă alți 26 în județul Iași. A- 
celași ritm vioi, sportiv, a ca
racterizat și etapa de astăzi.

La Roman, în ultimul schimb 
a alergat Mihai Păduraru, 
campion național de maraton 
pe anul 1970. Dublul campion 
olimpic de box Boris Lagutin, 
din Comitetul de organizare

i caravana 
olimpice a

rară 
in 

ca pre- 
Flacăra 

sportivii 
fruntași 

ale 
afiir-

Mircea COSTEA

(Continuare in vag a 4-a)

DATE NOI PENTRU NAȚIONALELE DE TENIS
în calendarul tenlsmanilor noș

tri pentru vara aceasta au inter
venit cîteva importante modifi
cări, impuse de încărcatul pro
gram competlțional al sezonului.

Astfel, campionatele naționale 
do seniori prevăzute Inițial pen
tru săptămîna 7—13 iulie, au fost

Simbătă 5 iulie 1980 |

I

I

s

la 3000 m obstacole cu 8:22,51
Confirmînd forma bună pe 

care a dovedit-o în acest sezon, 
Vasile Bichea a clștigat proba 
de 3 000 m obstacole din cadrul 
concursului internațional de 
atletism de la Goteborg (Sue
dia) cu un rezultat excelent — 
8:22,51. Pe locurile următoare 
s-au clasat americanul Brown 
— 8:27,22 și kenyanul Tuwei — 
8:29,71.

A
In cadrul concursului atletic 

de la Milano. Natalia Mărășes- 
cu s-a clasat pe locul 2 în pro
ba de 1 500 m cu 4:03,4, după 
Italianca Gabriela Dorio, 4:02,7. 
Pe același loc s-a situat și Ilie 
Floroiu la 5 000 m cu timpul 
de 13:48,3, după australianul 
William Scott 13:45,2. In același 
concurs, americanul Edwin 
Moses a stabilit un nou record 
mondial la 400 mg cu 47,13 (v.r. 
47,45) !

ADRIAN PROTEASA,
NOU RECORD: 2,26 m

în înălțime
Pentru a treia oară în acest sezon, săritorul ------

Adrian Proteasa a îmbunătățit 
recordul național. în cadrul 
unui concurs desfășurat ieri pe 
stadionul „23 August" din Ca
pitală. Proteasa a trecut peste 
ștacheta înălțată la 2,26 m.

aminate pentru datele de 28 iu
lie — 3 august. întrecerile celei 
mai Importante competiții inter
ne vor avea loc la București

în același timp, se menționea
ză că Balcaniada de tenis a se- 
niori’or se va disputa anul aces
ta la Atena, între 18 și 24 august.
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CONSTANTIN NICULAE
@ „De ce n-aș aspira la o medalie olimpică ?" © 
„Pe 3 din principalii candidați i-am învins I" © Toți 
sportivii din echipă așteaptă încrezători ora debutului

învățat

Reportaj de vacanță la Baia Me

MINI-DELFINII ANULUI 1980
DIN GRĂDINIȚE Șl ȘCOLI G,

de ora 
Curios,I

I

I
I

„Pe drumul spre Olimpia
da de la Moscova pot spune 
că am făcut primii pași la 
campionatele europene din 
1977, la Ludwigshafen, atunci 
cind debutam la competiția 
continentală. Dacă aveam 
puțin mai multă experiență, 
aș fi urcat pe podium. In 
schimb, tot acolo, în întrece
rile pe echipe, eu n-am pier
dut nici un meci și selecțio
nata țării noastre a cucerit 
medaliile de bronz. De a- 
tunci, an de an, am avut 
prilejul să întilnesc multi 
concurenți valoroși. Pe unii 
i-am învins, pe alții nu, dar 
de la fiecare am 
cite ceva.

Acum, sini aproape 
debutului olimpic. -------- ,
poate, dar n-am mai deloc 
emoții. Mă simt foarte bine 
pregătit și cred că nu voi fi 
considerat lipsit de modestie 
dacă spun că mă voi bate 
pentru o medalie. De ce 
nu T Am luptat cu campio
nul mondial Soloduhin și am 
convingerea că pot să-l în
ving deși concurează la el 
acasă. Pe vicecampionul lu
mii, francezul Igv Delvingt, 

l-am întrecut în primăvară, 
la turneul de la Branden
burg ; pe polonezul Hriba
Pawlowski și pe Gerd Reis- 
rmann (R.D.G.), medaliați 
eu bronz la C.M., i-am în
vins. Ei stnt cei mai buni la 
categoria mea.

HI PISM

CONCURENT! PUJINI, 
TOTUȘI ALERGĂRI 

SPECTACULOASE
Reuniunea desfășurată joi du- 

pfi-amiază (a doua din ciclul 
celor ce vor avea loc la mijloc 
de săptămlnă) a reușit să atingă 
— datorită dirzenlei cu care s-a 
luptat pentru victorie — o notă 
de spectaculozitate ce poate fl 
apreciată ca satisfăcătoare, deși 
numărul probelor ca și al par- 
tanților a fost destul de mic 
(7, respectiv 71). Deși pe pistă 
au fost trimiși prea puțini con
curenți „cu firmă", alergările 
programate au oferit întreceri 
disputate, cu sosiri strînse (ex- 
ceptînd cele înregistrate tn pre
miile Cerndca șl Cărpitțlș, adju
decate de Renumita șl, respectiv, 
Manșon) șl dștlgători obligați 
la eforturi serioase pentru a pu
tea termina pe primul loc. Per- 
Jar (dus eu multă exactitate de 
V. Gheorghe) a reușit să-l în
treacă în vecinătatea potoulul pe 
Balerin (cu care Fl. Pască a 
vrut să ciștlge de data aceasta), 
Abil (Insistent cravașat la finiș, 
de G. Tănase) l-a depășit de 
puțin, dar sigur, pe Incaș („sti
mulat" și el destul de energic 
de N. Slmion), Holban șl-a în
vins adversarii fiindcă A. Bral- 
lovschl a arătat cum trebuie con
dus un cal pe un teren nu toc
mai uscat, iar Herlea Sl-a ad
judecat ultima probă a zilei fi
indcă N. Gheorghe nu s-a împă
cat deloc cu gîndul unei even
tuale înfrîngerl.

Rezultate tehnice : Cursa 1 : 1. 
Renumita (N. Gheorghe) rec. 
1:33,3. 2. Onagra. Simplu 19, or
dinea 10. Cursa a 2-a : 1. Târ
goveț (M. Ștefănescu) rec. 1:30,6, 
2. Herda, 3. stăvllar. Simplu 4, 
ordinea 15, event 23, ordinea tri
plă 174. Cursa a 3-a; L Manșon 
(I. dană) rec. 1:30,2, î. Ratafia. 
Simplu 1 ordinea 31, event 7, 
triplu clștlgător liș. Cursa a 
4-a : 1. Perjar (V. Gheorghe) 
rec. 1,26,8, 1. Balerin. X. Ferio- 
raș. simplu 1.50, ordinea 31, e- 
vent 19, ordinea triplă 15«7. 
Cursa a 5-a : 1. Abil (G. Tănase) 
rec. 1:28,1, 2. Incaș, simplu 3, 
ordinea 4. event I, triplu clștl
gător 75. Cursa a C-a : 1. Holban 
CA. Bnaikwschl) rec. 1:34.5, 
2. Raplța. 3. Curioasa. Simplu 5, 
ordinea 12. event 25, ordinea tri
plă 962. Cursa a T-a : 1, Herlea 
(N. Gheorghe) rec. 135,1, 3. Fu
ribunda, 3. Tamarin*. Simplu 5, 
ordinea 10, event 24. ordinea tri
plă 134, triplu clștlgător 162.

Ch. ALEXANDRESCU

Mai cred că și alți colegi 
din echipă au șanse să urce 
pe podiumul laureatilor. Mă 
refer îndeosebi la semimijlo- 
ciul Mircea Frățică, la semi
greul Daniel Radu și la 
mijlociul Mihalache Toma. 
Nu mai departe decît în luna 
mai, cinci din cei șapte spor
tivi români — ciți am fost 
prezenți la campionatele eu
ropene — ne-am aflat in 
lupta pentru medalii, iar în 
final trei le-am și obținut. 
Un ultim amănunt : din 1977, 
bilanțul sportivilor lotului 
olimpic de judo a fost îmbu
nătățit de la un an la altul.

1955 în ....
m; greutatea 67 kg. Component o4 clu- 

și-a fâcut debutul în 1973 la Rapid 
sub oo-ndu cerea antrenorului Constantin Ciolan,

Născut la 1 aprilie 
bovița. înălțimea 1,72 
bulei Dinamo București, 
București,
După doi ani s-a numărat printre final’iștî'i campionatelor re
publicane individuale de juniori, cucerind titlul la categoria 
semiușoa-ră. In 1976, Cu numai 3 zile înaintea finalelor re
publicane de seniori, s-a accidentat și nu și-a putut încerca 
șansele. Din 1977 însă, și pînâ anul trecut, el a îmbrăcat 
de trei ori tricoul de campion al tării la categoria semiușoară. 
Anul acesta a fost nevoit să se mulțumească cu locul secund. 
Campionatele internaționale de tineret ale României din 1976 
au marcat primele sale confruntări cu sportivi de peste ho
tare, situîndu-se pe locul 2. Peste un an a devenit cam
pion balcanic, performanță reeditată și anul acesta. La cam
pionatele europene a participat pentru prima oară în 1977, 
Io Ludwigshafen (R.F. Germania), clasîndu-se pe locul 5. Tot 
acolo însă. In competiția pe echipe, reprezentativa țării noas
tre a cucerit medaliile de bronz. La ediția următoare., din 
1973, nu s-a clasat. Iar anul trecut n-a participat. Cel mai 
important succes Fa repurtat la recentele întreceri continen
tale de la Viena — medalie de bronz. Debutul la campio
natele mondiale l-a făcut anul trecut, la Paris, srtuîndu-se 
pe locul 5.

BASCHETBALIȘTII AU CIȘTIGAT TURNEUL 
DE LA MISKOLC, DAR PROBLEMA JUCĂTORILOR 

INALTI RAMlNE ACTUALĂ
Obținfind trei victorii, în tot atâ

tea partide suisținjute în dadi’id 
tuameului jn.befmațtooal de la Mis
kolc, reprezentativa nxaficuliiniă de 
baschet a României a cucerit 
„Cupa Universității44, Hind unmia- 
tă în clasament de seiecționiaibole 
Belgiei, Cehoslovaciei (B) si Un
gariei. Scornirile formației țării 
noastre: 85—78 cu Belgia, 87—57 
cu Cehoslovacia (B) și 82—67 cu 
Ungaria. In aflama trofeului pus 
tn joc, lotul român a mai cîștâigat 
— prin Costel Comat (65 p în
sorise) — cupa oferită congeneru
lui turneultii.

Desipre prestația basch cabaliști
lor români am purtat o scurtă 
convorbire cu H. Tursugian, an
trenor ai lotuiluil: • Ce jucători 
ați folosit și cum s-au comportat?
• „Formația de barză — Cemat, 
Niculescu, Oczelak, Mihuță, Că
pușa» — a avut principalie aju
toare în Ermurache, Scarlat și 
Tecău; Copăcianu și Chirii ă au 
fost mai puțin u/tilizjați, iair Mă- 
gurean — bolmav — a devenit 
indisponibil. Cel mai buni: Cer- 
nat, Niculescu, Oczelak, Căpușan 
și Scarlat, Ultimul fiind o ade
vărată revelație; Mihuță — util, 
manifestând mai multă inițiativă 
decffit în alte jocuri ntesmațiomale; 
Ermurache — eficient In aitac, 
dar niesartdsfăcăibor — sub rapor
tul combativității — în apărare".
• Desigur, cucerirea trofeului 
constituie un succes de palma
res, dar, in stadiul actual al bas
chetului nostru masculin, intere
sează foarte mult perspectivele 
Iotului de a obține rezultate bune

In competițiile oficiale ; Balcania

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. 
Apropo die ultdima etapă a Divi
ziei C ia fotbal, cind s-iau înre- 
gsltrat rezultate ca: 10—1, 1—10 șl 
18—21:

Sfîrșitul de campionat
A cam produs nedumerire: 
Șl-n goluri, oare s-a lansat 
Sistemul de-antoservlre?!...

B. ERWIN, BUCUREȘTI. In pal
maresul echipei reprezentative de

Așadar, am suficiente moti
ve să spun că atit eu cit 
și colegii mei așteptăm cu 
încredere debutul olimpic". I
comuna UNești, județul Dim-

l

I

I
I

da de la Cluj-Napoca (luna sep
tembrie a acestui an), Challenge- 
round-ul campionatului european 
și Universiada (ambele in 1381) • 
„Acesta este singurul puoct de 
vedere prin dare trebuie privită, 
în mod realist, performanța de 
la Miskolc unde, deși nu am în
tâlnit adversari care să pună pro
bleme deosebite, echipa noastră 
a arătat că nămîne tributară la 
capitolul jucătorilor cu talie înal
tă. Este drept, au lipsit Opșitaru 
(bolnav; nădăjduim în recupera
rea lui cît mai grabnică) și V. 
loan (aflat în examene școlare), 
dar fără doar și poate că este 
absolut necesară grăbirea crește
rii valorice șd. a afltor „gdiganți", 
pentru a putea fi promovați în 
lotul reprezentativ". (D. STAN- 
CULESCU).

PROMOVATE ÎN DIVIZIA
ȘCOLARĂ DE VOEEI

în urma fazei finale a cam
pionatului de calificare pentru 
Divizia națională școlară și de 
juniori, au promovat formațiile: 
C.S.Ș. Alexandria, C.S.Ș. Topli- 
ța, C.S.Ș. Focșani, C.S.Ș. Slati
na, C.S.Ș. 2 Baia Mare (la fete), 
C.S.Ș. Medgidia, C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca, C.S.Ș. Brașovia, 
C.S.Ș. Brăila și C.S.Ș. Oradea 
(la băieți).

fotbal nu figurează, ptnă în pre
zent, nici o victorie asupra echi
pei naționale die fotbal a Unga
riei. (Am Întrecut, o dată, cea 
mari bună formație a Ungariei, cu 
2—1, dar jocul n-a puiuț fi tre
cut In palmares, mtructt s-a dis
putai sub fiitulaittuma București — 
Budapesta. Ena vorba, deci, doar 
die... etichetă!). Dar nu e timpul 
pierdut. In preliminariile CJ4. 
1982 siusținem două meciuri du 
echipa Ungariei. Așa că trebuie 
a& spargem gheața I

ȘTEFAN POPESCU, BUCU
REȘTI. Dv. susțineți că Univer
sitatea Craiova a cucerit Cupa 
României, în 1977. tnitrecînd în 
finală Steaua cu 2—L în timp ce 
un prieten al dv. afirmă că sco
red a fost 3—2. Șl eu zic că sco
rul a fost 2—1, prin golurile În
sorise de B atari (mân. 50 și 54), 
respectiv Fl. Marin (mim 78). 
Dar de unde ștățl că eu mă voi 
bucura de mat mare dresare de
cît dv.?

AURELIA POPA, MEDIAȘ. 
Vlrsta exactă a lui file Năstase? 
N-are nici un motiv să și-o as
cundă. Dimpotrivă, sie poate mim
ări că șl aicUm contează printre

Ne aflăm la Baia Mane, în fru- 
mioiasa coneitruicrțle care adăposteș
te bazimul olimpic acoperit. Pe 
rînd, Monica Spaia, Cătălin Ila- 
zotă, Andreea Szijgyarto și Ma
rius Stana, toți elevi în adeeași 
olaisă, a U-a, șl toți înotători a- 
van&ați, ne tsînt Interlocutori. Dis
cutăm, pe rind, cu fiecare. Discu
tăm despre’ cel iruai la modă su
biect, acum, despre vacanța mare 
și atuul ei de referință : trimes
tru al odihnei active.

De ce la bazinul acoperit și nu 
afară, în aer liber, cum ar fi 
fost mai firesc, Batia Mare avînd 
șd‘ un bazin descoperit, la fel de 
primitor pentru miile de copil din 
localitate? Răsipunsul este staxplu, 
ni-1 dă chiar Andreea:

— Timpul, vedeți ?i dv. a fost 
cam rece pe la noi... Am avut 
cer Închis, ploaie, ba chiar vint 
în rafale. De la începutul vacan
ței de vară, am avut soare doar 
cîte o oră, două și atît. Ce mult 
am dori să înotăm șl la bazinul 
descoperit!

Dorința Andree!, dorința tutu
ror copiilor din Baia Mare rămî- 
ne o sipenanță în cuirtmd realiza
bilă. Pînă atunci, bazinul olimpic 
acoperit este preferința nr. 1 a 
micilor înotători, începători stau 
avansați, sute de copii în flecare 
serie. Aid e un du-te-vino, o ac- 
tlvitarte care nu cunoaște odihna 
(dealtfed bazinul a arvut „porțile" 
deschise neîntrerupt, de la 3 ia
nuarie), care implică o buină or
ganizare. grija de a prețui fiecare 
minut. Pentru cel cairo vine din 
afară, totul pane destul de com
plicat. Prof. Al. Balko, metodist 
al C.J.E.F.S., cu o bogată expe
riență în munca cu copiii —■ a 
fost ani de-a rîndul activist spor
tiv sțpecîlaillziat în aictlvitaitea cu 
pdOn.Lerli — lucrurile per mult 
mal simple:

—- Copiii vin în ordine, sub în
drumarea educatoarelor — cei 
din grădinițe, ai învățătorilor — 
elevii din școlile generale și ori
cum a părinților, colaboratorii 
noștri la reușita activității acestui 
centru de inițiere și selecție, or
ganizat sub impulsul mobilizator 
al „Daciadei* în continuare, în 
.vacanța mare. Sînt preluați dc 
profesorii-antrenori, de instruc
tori, urmează programul de pre
gătire, după care lasă locul alto
ra, copiii din seriile următoare...

$1 aceasta în fheoame zi, de di- 
mineață de la omeil>e 8 si pînă 
seara. Copil — din peste 25 de 
grădinițe șl din aproape 20 de
șdeh generale. Peste 1 700 s-au

ZIDIREA DE ÎNCEPUT A NEAAAULUI NOSTRU
(Urmare din pag. 1)

de organizare militară, Dece- 
bal dispunind de o armată 
permanentă de pedestrași și 
cavalerie, instruită după nor
mele strategiei și tacticii ro
mane. De asemenea, vestigiile 
descoperite — mai cu seamă în 
ultimii 15 ani, ca urmare a 
stăruinței pilduitoare cu care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se apleacă asupra începuturi
lor poporului român — pe te
ritoriul celui dinții stat centra
lizat și independent al geto- 
dacilor — cetățile înconjurate 
de masive ziduri din piatră, 
sistemele defensive de o con
cepție care impresionează și 
astăzi, „davele* care sugerea
ză existența unei adevărate 
vieți urbane, peremptoriile do
vezi ale practicării diverselor 
meșteșuguri, între care meta
lurgia fierului etc. - sint argu-

J-unătorfl de tenfe aprectatL Ctapâ 
ce a fost de două ari fimaMst ta 
WimbUedan si a «tatfgat Bolamd 
Garros-ul fără să piardă un set I 
Dar, fără să vreau, m-am Îndepăr
tat de la întrebarea dv: ta 19 
Hflte împlinieștie 34 de ani.

HJE IANCU, ZALAU. Refertn- 
du-mă, tam, la versurile trimise, 
vă răspund că ele Stat cam 

naive. In alta orAtoe de Idei, ta- 
tr-un joc doLeoWV cum este fot- 
balhfi. unde avem pociteri. fun
dări, mljkxtari «1 InatatașL este 
ImpoeffibM da stabilit — mat ales 
d fotbalul n-a tacepout... ieri — 
cane a fast cri mat bun jucător 
român de-a lansat nciftar. Poate 
Petschovschi, poate Baratky, 
poate Volnesnu, poate Apolzan, 
poate... Dobrto, judăltionul preferat 
de dv. Șl na nunal de <tv. I

Ilustrații : N. CLAUDIU

inițiat în înot, pînă la sfirșitu.1 — N- 
acestui an școlar; aproape tot numob 
atâția doresc să devină purtători reușite
al brevetului de înobă'toir pînă la prof,
stâirșitiul anului. Mini-delfinii anu- Gica ,
lui 1980. ner, j

— Și vor deveni? îl isco- -instri
dim pe prof. Petru Deac, din co- antren
lectivuil de antrenori al centrului cuirs (
b ăiimăir ean. P ec

— în mod cert! Toți copiii care hai IW
au intrat pe porțile bazinului uovic
nostru au trăit bucuria acestei

Marea recreație a vacanței consemneai 
activitățile copiilor, inițierea în înot. Ai< 
ginea noastră, la Năvodari, pe țărmul 
prind tainele înotului sînt zeci de mii d 
din promoția 1980 a... mlni-del,'1 lor.

împliniri. Ei și toți cei care le 
călăuzesc pașii, educatoarele, în
vățătorii, părinții.

Că este așa, ne-o donfiinmă și 
câțiva părinți: Anca Sălăjan — 
prioioctantă. Alexandru. Szijgyarto 
— constructor mdner, Iutka Stadt- 
Muler — calculatoare. Punctul 
de vedere exprimat este în linii 
mari același: „Centrul de inițiere 
șl selecție pentru înot din Baia 
Mare realizează foarte bine acum, 
In vacanța mare, nevoia de o- 
dihnă activă a copiilor noștri, îi 
învață totodată un sport cu o re
cunoscută valoare utilltar-socială. 
S în tem pe deplin mulțumiți*.
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mente neîndoielnice ale unei 
civilizații bine conturate, dis
tincte in rîndul civilizațiilor a- 
celor vremi. O civilizație pen
tru care întemeierea primului 
stat dac centralizat și inde
pendent a constituit, fără în
doială, un important factor de 
progres. Așa cum, dealtfel, a 
însemnat pentru dăinuirea se
minției geto-dace.

Este acesta un capitol fun
damental din istoria patriei, al 
devenirii națiunii noastre pe 
care-l evocăm, cinstindu-l, 
cum, cind sărbătorim 2 050 d. 
ani de la întemeierea primului 
stat dac centralizat și indepen
dent, cu venerația și emoția 
parcurgerii actului de naștere 
al unui popor, act pe care de-a 
lungul veacurilor au stat în
scrise aceleași legăminte — păs
trarea ființei neamului și apă
rarea gliei strămoșești, liberta
te și independență !

Un mesaj transmis pînă la 
noi din generație în generație.

Așadar, un eveniment care 
stă mărturie de netăgăduit a 
vechimii și permanenței noastre 
pe aceste meleaguri, pe care 
și tineretul sportiv al țării, ală
turi de întregul popor, îl oma
giază și prin evocatoarea com
petiție națională „Daciada", al 
cărui nume recheamă în cuget 
și simțire acele vremuri de-n- 
ceput...
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LOTO PRONOSPORT
DOUA ȘANSE INTR-0 ZI...
• Tragerea excepțională Lato de 
de mtlne, 4 iulie, vă oferă mari pt

șanse de a obține AUTOTURIS- sa-
ME „Daria 1300“, CIȘTIGURI IN LC 
BANI de 50.000, 25.000, 10.000 lei S3 
etc. ri EXCURSII în U.R.S.S. Bau Pt 
R. D. Germană. Pentru atribuirea Cj 
clștllîurilor se efectuează cinci 
extrageri tn două faze, cu un to- 
tal de 42 de numere 1 (Tragerea 
va avea loc la ora 16,30 în sala 
clubului sportiv Progresul din 
București, str. dr. Staicovici 42 ; 
numerele clștigătoare urmează a 
fl televizate și radiodifuzate In 11
cursul serii). • Tot mline se 
desfășoară șl al doilea concurs g
Pronosport din cadrul tradițio
nalei competiții „Cupa de vară", p
care, după cum se știe, a debu- ”
tat duminica trecută cu frumoase 
succese pentru iubitorii de pro- G
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COMUNICAT AL F.R.F.

cu privire la omologarea rezultatelor din cadrul Campionatului republican

LE I Diviziile A, B și C, Divizia națională de juniori, Campionatul republi
NUMEROASE ACȚIUNI

PE AGENDA ECHIPEIOR
intit dccît 
tribute la 
lui. Lingă 

sa prof.
•an Bach- 

prioifesiori 
a deveni 
iflați în 
îentrul d.e 
\S.): Mi- 
jp și Lu-

I
I
I

5TAMA I

al juniorilor și al Campionatului republican al juniorilor II Divizia C,
pe anul competifional 1979/1980 DE PERSPECTIVA

în 
lor _ _ _ _____
competițională L979/80 din cadrul 
.Campionatelor republicane 
ztonare A, B și C, Divizia na
țională de juniori ,,A“, Campio
natul republican al juniorilor. 
Campionatul republican al ju
niorilor TI Divizia „C“, precum 
și a rezultatelor jocurilor desfă
șurate în Cu,pa României sub ge
nericul competiției de masă 
,,DACIADA“, Federația Română 
de Fotbal hotărăște:

1. Decernarea titlului de cam
pioană a Diviziei naționale „A* 
de fotbal pe anul 1979/1980 echl- 

. CRATOVA.
Naționale

urma omologării rezultate- 
joc urilor disputate în ediția

7. Clasamentul celor 
prezintă astfel:

12

,.A“,

pel UNIVERSITATEA 
Clasamentul Diviziei 

A se prezintă astfel:

divi- SERIA I

Ceahlăul P.N. 
Foresta Fălt. 
Avîntul Frasin 
A.S.A. C-lung M. 
Dorna V. Dornei 
Laminorul R. 
Met. Botoșani 
Cetatea Tg. N. 
Șiretul Bucecea 
Celuloza P. N. 
Met. Rădăuți 
Cristalul Dorohoi 
Zimbrul Suceava 

14. Cimentul Bicaz
I.M. P. Neamț 
Danubiana Rom.

1.
2.
X
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. 
11. 
IX 
13.

15.
16.

30 
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

21
17
16
14
15
15
13
14
13
12
13
12
11
12
10

6

3
4
3
4
1
0
4
2
3
5
2
4
5
3
5
4

6 62-21
9 52-23

11 57-29
12 42-31
14 49-51
15 57-41
13 34-44
14 39-52
14
13
15
14
14
15
15
20

61-61
37- 42
46-52
35-47
42-46
38- 48
42-64
28-69

45 
38
35
32
31
30
30
30
29
29
28
28
27
27
25
16

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1. 
2.

! printre 
in ima- 

egre de
ed parte 
IHAICA

J 1. „u- CRAIOVA 34 17 10 7 66-31 44 3.
I 2* Steaua Buc. 34 17 10 7 74-44 44 SERIA A ll-a 4.
J 3. F.C. Argeș 34 16 7 11 51-38 39 5.

4. F.C. B. Mare 34 18 3 13 57-51 39 1. C.S.M. Borzești 30 21 5 4 69-16 47 6.
’ 5. Dinamo Buc. 34 14 9 11 50-37 37 X Min. Comânești 30 16 6 8 49-25 38 7.

6. Sp. stud. Buc. 34 16 5 13 44-34 37 3. Partizanul Bc. 30 16 2 12 56-39 34 8.
7. S.C. Bacău 34 12 11 11 40-47 35 4. Letea Bacău 30 14 6 10 50-35 34 9.
8. Polit. lași 34 16 2 16 47-45 34 X Relonul Săv. 30 14 6 10 34-30 34 10.

S ’• Chimia Rm. V. 34 14 6 14 42-49 34 6. C.F.R. Pașcani 30 14 4 12 44-38 32 11.
î 1°- „Poli* Tim. 34 15 3 16 47-50 33 7. Construct, lași 30 12 5 13 52-44 29 12.8 11. Jiul Petroșani 34 12 9 13 26-39 33 8. Textila Buhuși 30 13 3 14 53-53 29 IX
. 12- „U- Cj.-Nap. 34 14 4 16 44-43 32 9. DEMAR Mârăș. 30 12 5 13 39-60 29 14.
’ 13‘ F.C. Olt > 34 14 4 16 46-55 32 10. Petrolul Moinești 30 11 6 13 38-34 28 15.
J 14. F.C.M. Galați 34 12 8 14 50-61 32 11. Rulm. Bîrlad 30 12 3 15 31-33 27 16.S 15. A.SA. Tg. M. 34 13 5 16 45-46 31 12. Nicotină lași 30 9 8 13 38-47 26
. 1â* C.S. Tirgoviște 34 12 7 15 48-53 31 13. Hușana Huși 30 11 3 16 42-53 25

1.B 17. Olimpia S. M. 34 11 8 15 35-50 30 14. Luceafărul Ad. 30 10 5 15 38-52 25
1 18. Gloria Buzău 34 4 7 23 22-61 15 15. Constr. Vaslui 30 11 3 16 22-51 25 X
1 16. A.S.A. lași 30 6 6 18 31-76 18 3«

4

SERIA A IX-o
Rapid Arad 30 18 7 5 59-27
Armătura Zalău 30 19 2 9 45-25
Bihoreana M. 30 19 0 11 59-33
C.F.R. Arad 30 13 7 10 45-30
Constn C-Nap. 30 14 5 11 41-36
Unirea Tomnatic 30 14 4 12 58-37
Unirea Dej 30 11 7 12 39-42
Oțl. Dr. P. Groza 30 11 6 13 43-43
Voința Oradea 30 13 2 15 53-54
Trico. Beiuș 30 12 4 12 31-39
Unirea Sîn. M. 30 11 6 13 30-41
Victoria Zalău 30 11 4 15 44-54
Victoria Ineu 30 12 2 16 40-61
Recolta Salonta 30 11 3 16 31-50
Min. Sunculuș 30 8 6 16 31-60
Unirea Oradea 30 6 7 17 28-51

SERIA .A X-a
C.I.L. Sighet 30 20 3 7 94-29
Victoria Cărei 30 19 2 9 70-30
Min. Ilba Seini 30 14 3 13 47-39
Minerul Rodna 30 13 4 13 40-37
Oașul Negrești 30 14 2 14 40-45
Min. Baia Sprie 30 14 1 15 65-59
Metalul Cărei 30 11 7 12 35-39
Simared B. M. 30 11 3 13 49-47
Cuprom B. M. 30 12 4 14 55-55
Minerul Bâița 30 12 4 14 46-49
Minerul Bâiuț 30 13 2 15 40-44
Lâpușul Tg. L. 30 12 4 14 36-51
Foresta Bistr. 30 12 4 14 41-57
Silv. Maieru 30 13 2 15 36-70
Bradul Vișeu 30 12 3 15 44-49
Hebe Sîngeorz 30 11 3 16 36-74

43
40
38
33
33
32
29
28
28
28
28
26
26
25
22
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2. Retrogradează în
echipele clasate pe locuirile 16, 17 
și 18, respectiv : C.S. Tîrgoviște, 
Olimpia Satu MJane și ‘
Buzău.

3. Se declară campioană 
viziei naționale „A* de 
echipa F.C. ARGEȘ PITEȘTI.

4. Promovează în Divizia Națio
nală „A* cluburile (secțiile) de 
fotbal: F.C.M. Brașov — seria I, 
Progresul Vulvan București — se
ria a ll-a, Corvinul Hunedoara 
— scria a m-a.

Clasamentul seriilor 
,,B“ este următorul:

SERIA I

SERIA A lll-a

Gloria

a Di- 
juniori

Diviziei

1.
2.
X
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
IX
14.
15.
16.

GalațiC.S.U.
Prahova Ploiești 
Dinamo C.P.L. 
Chimia Brazi 
Caraimanul Buș. 
Carpați Sinaia 
Olimpia Rm. S. 
Foresta Gugești 
Oțelul Galați 
Vict. Tecuci 
Ancora 
Petrolul 
Petrolul 
Carpați 
Chimia 
F.N.C.

Galați
Băicol 
Berea 
Nehoiu 
Buzău 

Săhăteni

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

20
16
16
16
13
15
14
13
13 
12
12 
11
12
10
11
10

2
4
3
1
7
3
3
3
3
4
3
4
2
6
2
2

8
10 
11
13
10
12
13
14
14
14
15
15
16
14
17
18

72-27
54-37
48-38 
57-31
46- 25 
52-41
32-33 
43-53
38- 52
36-45
47- 61
48- 43
39- 47
27-41 
51^68 
26-74

42
36
35
33
33
33
31
29
29
28
27
26
26
26
24
22

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
IX
14.
15.
16.

SERIA 
Metalul Aiud 
Sticla Ar. T. 
I.M.I.X. Agnita 
Metalul Sigh. 
Auto. Mediaș 
Met. C. Mică 
C.I..L Blaj 
Mureșul Luduș 
C.P.L. Sebeș 
I.P.A. Sibiu 
Avîntul Reghin 
Oțelul Reghin 
Vitro. Mediaș 
Const. Sibiu 
Sticla Ti may. 
Faianța Sigh.

SERIA A ll-a

1. F.C.M. BRAȘOV 34 22 7 5 65-18 51 SERIA A 1IV-a
2. F.C. Constanța 34 19 3 12 66-39 41
X C.S. Botoșani 34 18 2 .14 48-41 34 1. I.M.U. Med. 30 19
4. Unirea Focșani 34 16 4 14 55-39 34 2. Amonil Slob. 30 20
5. Delta Tulcea 34 15 6 13 46-42 34 X Șoimii Cern. 88 13
X Viitorul Vaslui 34 15 5 14 51-46 34 4. Marina Mang. 30 14
7. C.S.M. Suceava 34 14 6 14 40-42 34 5. Pescărușul TI. 30 14
8. F.C. Brăila 34 14 6 14 46-50 34 6. Electrica C-ța 30 15
9. Cimentul Med. 34 16 2 16 53-60 34 7. Voința C-ța 30 12

10. Nitramonia Făg. 34 16 2 16 38-47 34 8. Ș.N. Brăila 30 12
11. Minerul G. H. 34 14 6 14 30-52 34 9. Chimpex C-ța 30 11
12. Viit. Gheorgheni 34 13 7 14 48-49 33 10. Unirea Eforie N. 30 11
13. Tractorul Bv. 34 12 8 14 45-42 32 11. Victoria Țăn. 30 12
14. Progresul Br. 34 14 4 16 48-47 32 12. Rapid Fetești 30 11
15. Muscelul C-lung 34 12 8 14 49-53 32 13. Chimia Brăila 30 11
16. I.C.I.M. Brașov 34 11 8 15 48-47 30 14. Pro a. Isaccea 30 12
17. Ener. Gh. Gh.-Dej 34 11 5 18 39-58 27 15. Dacia Unirea Br. 30 7 ’
18. Portul Constanța 34 6 7 21 23-66 19 16. Granitul B-dag. 30 4

SERIA A V-a

PROG. VULCAN 
Rapid Buc. 
Petrolul PI. 
Metalul Plopeni 
Rulmentul Alex. 
Poiana Cimpina 
Metalul Buc. 
Șoimii Sibiu 
Autobuzul Buc. 
Chimica Tîrn.

11. Gaz metan 
Flacăra Morenî 
Pandurii Tg. Jiu 
Mecanică fină 
Energia Slatina 
Carpați Mîrșa 
Chimia Tr. Măg. 
F.C.M. Giurgiu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34 
34 
34

18
19
17
16
15
18
15
16
13

8
4
5
6
7
0
5
3
8

ÎS 4 
15 4

4
4
9
3
2
7
7

15 
15
12
15
12
9
6

63- 38 
61-37 
51-37 
46-32
46- 33
47- 50 
44-37 
42-47
64- 48

8
11
12
12
12
16
14
15
13
15 55-47
15 53-51
15 48-55

48-59
47-43
43-48
35-74
39-60
25-61

15
13
16
20
18
21

44
42
39
38
37
36
35
35
34
34
34
34
34
33
33
26
25
19

1.
X
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.

Sirena Buc. 
Automatica 
Dunărea CI. 
Electronica 
Voința Buc. 
Ș.N. Oltenița 
Viit. Chirnogi 
Tehnometal Buc. 
Danubiana 
T.M. Buc. 
I.C.S.I.M. Buc. 
Ferom Urziceni

30 
30
30 
30
30
30
30
30
30
30
30
30

18 
19
15 
11
13
10 
12
12 
11
9

10
10

6
1
9
6
5
2
7
6
6
5
3
4
4
2

10
6

5
9
8

10
11
13
11
12
13
14
15
15
15
16
13
20

9
6
8
9
5

11
6
5
6
9
7
7

63-24
67-32
51-36
49-45
53-43
46-44
48- 44
49- 50
34- 34
44-52
37-49
44-47
35- 43
50- 63
29-53
24-70

44 
41
35
34
33
32
31
30
28
27
27
26
26
26
24
14

3
5
7

10
12

9
12
13
13
12
13
13

53-18 
64-25
45-32
36-32
40-37
27- 26
33-39
40-36
28- 32 28

27
27
27
27
27
25
13

45
44
38
31
31
31
30
29

1 SREIA A lll-a 1.
1 ’•

CORVINUL H. 34 23 3 8 90-42 49
2.
3.

2. F.C. Bihor 34 19 5 10 76-47 43 4.
1 3- U.T. Arad 34 18 4 12 59-40 40 5.

3 Gloria Bistrița 34 17 3 14 75-52 37 6.1 5 Aurul Brad 34 15 5 14 66-50 35 7.
Minerul Cavnic 34 15 5 14 54-56 35 8.

I 7‘ F.C.M. Reșița 34 15 4 15 61-46 34 9.1 8 Metaîurg. Cugir 34 15 4 15 51-57 34 10.1 ’■ Minerul Anina 34 16 1 17 51-63 33 11.
10. C.F.R. Cj.-Nap. 34 14 4 16 47-54 32 12.

1 n- U.M. Timișoara 34 15 2 17 40-50 32 13.1 12 Minerul M. N. 34 15 2 17 40-61 32 14.1 13- înfrățirea Or. 34 15 1 18 45-43 31 15.
14. Dacia Orâștie 34 14 3 17 39-56 31 16.

1 15‘ Unirea A. lulia 34 13 3 16 38-67 311 ,6- Ind. sirmei C.T. 34 13 3 18 50-59 29■ 17. Someșul S. M. 34 13 3 18 43-60 29 1.
■ 18‘ Strungul Arad 34 12 1 21 44-66 25 2.

1 X Retrogradează din Divizia
o.
4.

“ în Divizia „c* următoarele 5.

I
I
I
I
I
I
I
I

cluburi (Secții) de fotbal:
Seria I : Muscelul Câmpulung, 

I.C.I.M. Brașov, Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej, Portul Constanța,

Seria a n-a: Energia Slatina, 
Carpați Mîrșa, Chimia Tr. Mă
gurele, F.C.M. Giurgiu.

Seria a ni-a: Unirea Alba iu- 
lia, lud. sîrmci C. Turzii, Some
șul Satu Mare, Strungul Arad.

6. Qa urmare a omologării re
zultatelor obținute în cadrul Di- 

promovează în 
următoarele 

de fotbal: 
I: Ceahlăul P.
a n-a: 
a m-a 
a TV-a 
a V-a: _______
a VT-a: ROVA Roșiorii

viziel „C", 
vizia „B“ 
(secții)

Seria
Seria
Seria
Seria
Seria
Seria

Di- 
cluburi

C.S.M. 
C.S.U. 
I.M.U.

Sirena

Neamț. 
Borzeștl. 
Galați. 
Medgidia. 
București.

Seria
Seria
Seriia
Seria
Seria
Seria 

ghe.
a

VIT-a: Minerul Lupenl. 
Vin-a: C.F.R. Timișoara. 
iX-a: Rapid Arad.

X-a : C.T.L. Sighet.
XT-a : Metalul Aiud. 
xn-a: Oltul Sf. Giieor-

6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

FI. Roșie Buc. 30 9 9 12
Abatorul Buc. 30 9 9 12
Automecanica 30 9 7 14
Vîscoza Buc. 30 3 7 20

SERIA A Vl-a

ROVA Roșiori 30 19 5 6
Metalul Mija 30 17 3 10
Sp. M. Ca rac. 30 15 3 12
Prog. Pucioasa 30 13 7 10
Petrolul Videle 30 13 6 11
Electron. C.-Ag. 30 13 6 1î
Dacia Pitești 30 13 4 13
Cimentul Fieni 30 12 6 12
Recolta Stoic. 30 13 3 14
LP.C. Slatina 30 12 5 13
Prog. Corabia 30 13 2 15
Î.O.B. Balș 30 12 3 15
Petr. Bolintin V. 30 11 4 15
Petrolul T-viște 30 11 4 15
Dinamo Alex. 30 12 1 17
Constr. Pitești 30 7 6 17

SERIA ,A V ll-a
Minerul Lupeni 30 19 5 6
Electrop. Cv. 30 20 2 8
Diema Orșova 30 14 8 8
Minerul Motru 30 15 3 12
C.S.M. Dr. Tr.S. 30 13 6 11
Constr. Craiova 30 10 9 11
Dunărea Calafat 
Metalurg. Scdu 
Unirea Dr. Tr.S. 
Lotru Brezoi 
C.F.R. Craiova 
Viit. Drăgășani 
Prog. Băilești 
Met. Rovinari 
Chimistul Rm.V. 
Gloria Strehaia

SERIA

32-34
36-40
43-48
23-30
34- 45
35- 43
27-29

55-23
57-32
55-34
46- 26
36- 30
43- 46
47- 40
37- 33
40-45
40-50
44- 57
37-47
39-49
32-63
42-48
31-53

43
37
33
33
32
32
30
30
29
29
28
27
26
26
25
20

POLITEH-

30- 40
31- 55
35-55

23 20-83/ 9
SERIA A Xll-a

1. Oltul Sf. Gh. 30 18 7 3 55-21 43
X Mureșul Topi ița 30 17 3 10 48-33 37
3. Progresul Od. 30 14 8 8 54-22 36
4. Precizia Săcele 30 15 6 9 39-29 36
5. Metalul Tg. Sec. 30 15 3 12 39-J7 33
6. Măgura Mob. C. 30 13 6 11 39-25 32
7. Minerul Bălan 30 13 4 13 28-39 30
8. Minerul Baraolt 30 12 4 14 36-38 28
9. Metrom Brașov 30 10 8 12 33-37 28

10. C.S.U. Brașov 30 12 3 15 38-41 27
11. Carpați Brașov 30 11 5 14 34-37 27
12. Torpedo Zămești 30 10 7 13 27-42 27
13. Chimia Victoria 30 11 4 15 38-44 26
14. Tractorul M. Ciuc 30 8 8 14 32-24 24
15. Crapați CO¥. 30 9 6 15 25-57 24
16. Utilajul Făgăraș 30 10 2 18 24-47 22

campiona-8. Retrogradează _ _
tul județean următoarele echipe 
clasate pe Jocurile 15 și 16 din 
Divizia „C*:

Seria I: I.M. P. Neamț, Danu
biana Roman.

Seria a Il-a: Constructorul Va
slui, A.S.A. Iași.

Seria a in-a: Chimia Buzău, 
F.N.C. Săhăteni.

Seria a TV-a: Dacia Unirea 
Brăila, Granitul Babadag.

Seria a V-a: AutomecanDoa
București', Vîscoza București.

Seria a Vl-a: Dinamo Alexan
dria, Constructorul Pitești.

Seria a Vn-a: Chimistul 
Vâlcea, Gloria Strehaia.

Seria a VIII-a: Laminorul Nă
drag, Știința Petroșani.

Seria a IX-a: Minerul Sunculuș, 
Unirea Oradea.

Seria a X-a: Bradul Vișcu, He
be Singeorz Băi.

Seria a Xl-a: Sticla Tîmăvenl. 
Faianța Sighișoara.

Seria a Xn-a: Qarpați Covasna. 
Utilajul Făgăraș.

8. Promovarea echipelor cam
pioane de județ în campionatul 
Diviziei „C“, se va comunica 
după desfășurarea jocurilor de 
baraj ce urmează a se desfășura 
la datele de 6 iulie (turul) și 13 
iulie freturul).

10. Se declară echipă câștigătoa
re a „CUPEI ROMÂNIEI — edi
ția a 42-a 1979/1900 --------------
NIC A TIMIȘOARA.

și trei 
august

— CUPA ROMÂNIEI — în ca- 
drul competiției naționale JDA- 
CIADA“.

Sistemul competitions! sl mo
dul de desfășurare, de promo
vare șl retrogradare pentru anul 
oompetlțional 1S91/1B82 vor fi pu
blicate ulterior.

Șl In anul competiltonal 1980/ 
1991 se va menține același sistem 
de participare a echipelor de la 
„luceafărul- București: țn serie 
a H-a a Diviziei „B", cu juniorii 
născuți după 1 «ugust 1962, iar 
în seria a V-a a Diviziei „C“, 
cu juniorii născuți după 1 august 
W63. Rezultatele acestor echipe 
nu vor JEL induse în clasament, 
neinflențînd stabilirea acestora.

Divizia națională A șl cele trei 
serii ale Diviziei B au următoarea 
alcătuire:

DIVIZIA NAȚIONALA „A* 
Universitatea Craiova 
Steaua 
F.C. Argeș 
F.C. Baia Mare 
Dinamo
Sportul studențesc 
S.C. Bacău 
Politehnica lași 
Chimia Rm. Vilcea 
„Poli* Timișoara 
Jiul 
„U“ CIuj-Napoca 
F.G Olt 
F.C.M. Galați 
A.S.A. Tg. Mureș 
F.C.M. Brașov 
Progresul-Vulcan 
Corvinul Hunedoara

DIVIZIA „B* 
SSUA I 

Cimentul Medgidia 
C.S. Botoșani 
Oltul Sf. Gheorghe 
C.S.M. Borzești 
C.S.M. Suceava 
C.S.U. Galați 
F.C. Brăila 
Ceahlăul P. Neamț 
F.G Constanța 
Gloria Buzău 
Delta Tulcea 
Gloria Bistrița 
I.M.U. Medgidia 
Minerul Gura Humorului 
Progresul Brăila 
Unirea Focșani 
Viitorul Gheorgheni 
Viitorul Vaslui

SERIA A ll-a
Autobuzul București 
Chimica Tîmâveni 
C.S. Tirgoviște 
Petrolul Ploiești 
Șoimii Sibiu 
Flacăra Automecanka Morenî 
Gaz metan Mediaș 
Mecanica Fină București 
Metalul București 
Moțalul Plopeni 
Nitramonia Făgăraș 
Pandurii Tg. Jiu 
Poiana Cimpina 
Rapid București 
ROVA Roșiori de Vede 
Rulmentul Alexandria 
Sirena București 
Tractorul Brașov 
Luceafărul București

SERIA A lil-a
Aurul Brad 
C.F.R. CIuj-Napoca 
C.F.R. Timișoara 
C.I.L. Sighet 
Dacia "Orâștie 
F.C. Bihor Oradea 
Olimpia Satu Mare 
F.C.M. Reșița 
înfrățirea Oradea 
Metalul Aiud 
Metalurgistul Cugir 
Minerul Anina 
Minerul Cavnic 
Minerul Lupani 
Minerul Moldova Nouă 
Rapid Arad 
U.M. Timișoara 
U.T. Arad

Lotul U.E.F.A. pleacă miinc
in D. P. D. Coreeană
NoaH sezon 

selecționatele 
și a început 
bun. Echipa 
formația de juniori de perspecti
vă, a jucat, săptămîna trecută, în 
Polonia, cu prima echipă de ju- 
ndori a acestei țări, a jucat bine 
(după cum ne-a spus antrenorul 
et, Al. Lazăr) și a terminat la 
egafldtbate: 1—1 (0—0). Golul echi
pei noastre (Tudor — Bălan, To
ne, Gheorghiu, Drăjan — Chifu, 
Picătureanu, Floareș, Boghean — 
Ackermann Hambaraș, plus cele 
două rezerve Rădulescu si Turcu) 
a fost înscris de ACKERMANN 
in urma umei fatze foarte frumoa
se. Aceeași selecționată, după o 
scurtă vacanță, se va pregăti (20 
iuilie — 12 augusit) la Brad, ur- 
mifind să participe, aipoi, la com
petiția intemaționailă de la Arad, 
dotată cu Trofeul Petschovschi. 
în perioada 1—5 septembrie, e- 
chipa se va alinia la startul Tur
neului balcanic din Grecia. Cîte- 
va interesante și. în același timp, 
uitile acțiuni se află înscrise și 
pe agenda selecționatelor U.E.F.A. 
’83 și ’84. Astfel, primul lot (an
trenor A. Măndoiu) se va pregăti 
într-o tabără organizată în Ora
șul Dr. Petru Groza (16—31 iuilie), 
iar celălalt (antrenor Gh. Dumi
trescu) la Simeria (între 20 iulie 
șd 13 august). Echipa U.E.F.A. ’83 
va participa la tradiționalul tur
neu de la Balaton (1—8 august), 
după care va juca și ea în com
petiția organizată de clubul 
U.T.A., la Arad.

Acestea sînt primele acțiuni ale 
loturilor de perspectivă: U.E.F.A. 
*82, ’83 șl ’84. Care este situația 
primei selecționate de 
doa care va trebui să se alinieze 
— poate chiar din toamnă — la 
startul prelim JnanLilor Turneului 
UfE.F.A. 1 Se întîmplă cu ea exact 
ceea! ce s-a întîmplart șl cu cele 
care au precedat-o. Adică își va 
începe drumul el greu de un an 
de zile prin participarea la tra
diționalul Turneu Prietenia (9—21 
iulie), organizat de federația din 
R.P.ID. Coreeană, țară spre care 
erihipa noastră va pleca mîine 
seară. în această competiție (în 
ediția trecută ..tricolorii* au ajuns 
p®nă în finală), „llM-le pregătit 
de antrenorii Ion Nunweiller și 
Gheorghe Cosma va întâlni cîteva 
dintre cele mai puternice foirmas 
țfl de juniori, printre participan
te num ărîndu-se echipele U.R.S.S., 
Poloniei, Cehoslovaciei, Ungariei, 
R.D. Germane, Bulgariei. Iată 
componența lotului: Gîrjobă (Pro
gresul Vulcan) șl Popa (Lucoafă- ml) — —
Deva), 
Domșa 
Balint 
(Univ.

Brăila) 
Galați), ___ ___ _________ . _
cea), Mustețea (Rova Roșiori) șl 
Ciobanu (C.S.Ș. Brașovia) — 
mijlocași; Neagu (F.C.M. Reșița), 
Dragomir (F.C.M. Galați). M. Ra
du (Poftit. Iași), Toma (F.C. Șoi
mii) și Vădana (S.C. Bacău) — 
atacant!. „Turneul Prietenia — 
subliniază I. Nunweiller — con
stituie pentru noi un prim si bun 
prilej de a testa posibilitățile a- 
cestor jucători într-o competiție 
de nivel ridicat. Plecăm în R.P.D. 
Coreeană și cu speranța realiză
rii unor rezultate care să ne dea 
încredere pentru viitor*. După 
înapoierea în țară, echipa va lua 
o scurtă vacanță. între 1 și 20 
august, ea se va pregăti la Bis
trița, după care va particLpa la 
BaftcanlaJdia de juniori, din Iugo
slavia, în ultima decadă a lunii 
vfittoare.

Laurențîu DUMITRESCU

interna ț ionul p entru 
de juniori a început, 
cu un prim rezultat
U.E.F.A. ’82, adică

juniori,

portari; D. Petre (Minerul 
Pîrvan (F.C.M.
(Metalul Aiud), Curteanu, 

(Luceafărul), ’
Cratova) șl Negoiță (F.C.
— fundași; Iacob (F.C.M. 
Albu (Chimia Rm. Vil-

Reșița),

Trăistaru

30 
30 
30 
30
30
30
30 
30
30
30

11
12
12
12
11
10
11
10

8
8

6
4
4
3
5
6
4
5
9
7

13
14
14
15
14
14
15
15
13
15

62-J1 
64-33 
55-37
64-40
45-37
44-47
47-38
33-47
31- 50
40-42
32- 44
27-39
26-45
31-29

43 
42
36
33 
32
29
28
28 
28 
27
27
26 
26 
25
24
23

A VIH-a

C.F.R. Tim.
Minerul Deva 
Vulturii Lugoj 
Gloria Reșița 
C.P.L. Caran. 
Min. Oravița 
Metalul Bocșa 
Min. Vulcan 
Electromotor Tim. 
Victoria Călan 
Minerul Ghelar 
C.F.R. Simeria 
Explorări Deva 
Met. Ot. Roșu 
Lamin. Nădrag 
Știin. Petroșani

30 
30 
30
30
30
30
30
30
30
30 
30
30
30
30
30
30

20 7
17 4

2
2
3
2
1
3
3
6
2
0
4
2
0
5

16
15
14
14
14
13
13
11
13
14
12
13
14

4

60-20
69-33

3
9

12 46-40
13
13
14
15
14
14
13
15
16
14
15
16
21

53-53
41-45
44-40
53-54
38- 44
39- 45
40- 38
48-47
44- 47
39-46
45- 53
46- 58
38-80

47
38
34
32
31
30
29
29
29
28
28
28
28
28
28
13

11. Se declară echipă campioană 
!a juniori republicani pe antul 
1979/80 — DINAMO BUCUREȘTI.

1*2. La juniori II din cadrul 
Campionatului divizionar „C“ nu 
se poate declara echipa campioană 
pe motiv că în prezent se des
fășoară turneul final.

13. Pentru anu.l competițional 
198’8/119'81, s-au aprobat următoa
rele competiții:

— Divizia națională 
serie cu 18 echipe ;

— Divizia __
SPERANȚE — cu 18 echipe. Par
tidele se vor desfășura în des
chiderea jocurilor de Divizie na
țională „A" seniori după progra
mul acestora. La această compe
tiție, echipele vor cuprinde cel 
puțin 5 jucători Juniori, născuți 
după 1 august 1962. care vor 
participa tot timpul jocului în 
teren, precum și pe jucătorii cu
prinși în lotul de 23 prezentat 
la F.R.F. Schimbul de juniori 
va face tot *

— Divizia 
echipe :

— Divizia 
echipe:

— Campionatul _ ___ .__ _
juniorilor I; participă echipele 
cluburilor (secțiilor) divizionare 
A, B și ale cluburilor sportive 
școlare cu juniori născuți după 
1 august 1962, împărțite în opt 
serii pe zone geografice cu 14 
și 16 ochire fiecare ;

— Campionatul divizionar ,.C* al 
junior Wor IT. Participă echipele 
do juniori ale cluburilor (sec
țiilor) divizionare ..C“ cu jucă
tori născuți după 1 august 1963

„A* o

națională „A*

cu Juniori.
„B“: trei serii &

12 serii >

republican.

se

18

16

al

ȘTIRI • ȘTIRI @ ȘTIRI • ȘTIRI
• PREGĂTIRILE LOTULUI REPRE

ZENTATIV. Așa cvm a.m mai anun
țat, lotul reprezentativ se află vde 
miercuri, pentru un scurt stagiu 4e 
pregătire, la Qmpulung Muscel, unde 
mîine - de ta o>ra 11 — va susține 
un joc-test în compania echipei lo
cale Muscelul Cimpulung. Miercurea 
viitoare, lotul reprezentativ va ___
lua Ia Brașov și va avea ca sparing- 
partner pe proaspăta divizionară

F.C.M. Brașov.
• ARBITRII MECIURILOR DE BA

RAJ PENTRU PROMOVAREA IN DI
VIZIA C. Mîine vor avea Joc 
ciori le-tur ate barajului de promo
vare in DiVlizia C. Iota programul

torul Tg. Jiu — Minerul Paroșeni: 
V.~ Ciocîlteu (Craiova), Constructorul 
Călărași — Petrolul Roata de Jos: 
C. Teădonescu (Tîrgoviște), Unirea 
S^.-t — C.P.I. P. Neamț: N. Rainea 

Granitul 
G

evo-

me-

și arbitrii celor 16 întâlniri: Minerul 
Baia Borșa — Soda Ocna Mureș (se 
dispută . la Vișeu) : M. Salomir 
(CȚuj-Na<poca), Textila Timișoara — 
Șoimii Strungul Lipova: O, Ștre<ng 
(Oradea), Unirea Răcarl — Petrolul 
Bascov: Gh. Rebezan (București), U- 
nirea “ * ' “
I.R.A.
Unirea 
Mare: 
Gherla _____
dușan (Sibiu), 
TEPRO lași: G‘ 
Cimentul Hoghiz ____________
Mureș (se dispută la Rupea):

Cristuru' Secuiesc - Victoria 
Bacău: V. Ciocan (Bistrița), 
Valea Iul Mihai — Unio Satu 
D. Ologeanu (Arad). Olimpia 
-- Textila Nâsăud: M. Lu 

, Unirea Săveni — 
lași: Gh. Avram (P. Neamț), 

**c — Electrozahăr Tg. 
-, c.

Jurja (București), Metalul Mangalia 
- Victoria Rm. Sărat: Q Bârbules- 
cu (București), Textila Cisnâdie — 
C.F.R. Caransebeș : M. Ivăncescu
(Brașov), Rapid P. Olt — Victoria 
Craiova: A. Mustâțea (Pitești). Con
structorul Odobești — Avîntul Matca: 
N. Georgescu (București), Construc-

Șiret — C.P.I. P. Neamț: 
(Bîrlad), I.C.I.M. Ploiești 
București (se dispută la 
Ghiță (Brașov).

Toate pairtidvtpe încep

Brazi) :
Toate pairtidvfe încep la ora 

Returul va avea loc duminică 13 
lie, de la ora 17.
• TURNEU ORC AN IZ AT __

GLORIA BISTRIȚA. în perioada 
11—13 iulie, în organizarea clubu
lui Gloria Bistrița se va desfășu
ra în localitate un turneu cKi 
participarea echipelor de Divizia 
„A* F.C. Bala Mare si F.C. Ar
geș, a formației poloneze Rzeso- 
vla Rzesov si a divizionarei „B" 
Gloria Bistrița*
• normele de control 

PENTRU JUCĂTORII DIN DIVI
ZIILE A, B, C și JUNIORII DI
VIZIONARI se vor susține la ur
mătoarele date: jucătorii de Di
vizia A în perioada 12—26 iulie. 
Divizia B la 4—10 august si Di
vizia C la 4—17 augusit. Juniîoril 
divizionari vor susține normele la 
aceleași date, odată cu echipele 
de sondori.
• COMISIA 

mintește că 
de pe teren 
raj pentru Divizia C nu au — 
automat — drept de joc în me- 
cul următor, sancțiunea definiti
vă urmînd a fi stabilită ulterior, 
în funcție de gravitatea abaterii.

18. 
k-

DE

DE DISCIPLINA 5- 
jucătorii eliminați 

în meciurile de ba-



NUME DE CUNOSCUȚI PERFORMERI 
ÎN LOTUL OLIMPIC AL FINLANDEI

La Jocurile Olimpice de vară 
de la Moscova, Finlanda va ii 
reprezentată de un lot de 115 spor
tiv 1. Dintre aceștia, cele mai man 
șanse în cucerirea unei medalii 
le au canotorul Pertti Karpinen, 
campion olimpic la Montreal ș* 
neinv»ns în ultimii doi ani, lup
tătorul Pertti Ukkola cat eg. 
57 kg, stilul greco-romane, de 
asemenea medaliat cu aur la 
J.O. de la Montreal, și campio
nul european de box la catego
ria mijlocie, Tarmo Uusivirta.

în echipa de atletism, discipli
na tradițională a sportivilor fin
landezi. an fost selecționați» prin
tre alții, fondistul Martti Va’nio,

...LINIȘTEA DINAINTEA MARII CONFRUNTĂRI DE LA KRiLATSKOE
Cu patru să.ptamîri înaintea în- 

treoeriter de pe caniaiuâ Kritats- 
koe șl după uMmelle regate in- 
itiennaționaie (Duisburg, Hoistebno) 
desfășurate la sEîrșitu.1 săptămînil 
■trecute, apele s-au liniștit în spor
tul padelei șl pagaei. S-au liniș
tit, în sensul că se știe acum nu 
numai ce era știut și la începu
tul sezonului, șl anume că spor
tivii din U.R.S.S., R.D. Germană, 
România și Ungaria alcătuiesc 
cele mai puiteraf'lce garnituri, dar 
se cunosc în linii mari șl echipa
jele care vor îi titularizate la 
Jocurile Olimpice. Apele s-aiu li
niștit, spuneam, dar este ,.liniștea 
dinaintea furtunii” olimpice, li
niștea ultimei etape de pregătire, 
de cizelare, liniștea dinaintea ma
rii confruntări, la capătul căreia 
■var fi decernate cele 33 de me
dalii ale caiaciului și canoert.

Ce adversari vor întîlnl, deci, 
reprezentanții flotilei noastre în 
lupta pentru locurile pe podium? 
Iatâ-1 pe cei mai puternici, așa 
cum ni l-au arătat confruntările 
internaționale din lunile mai și 
iunie.

Echipa U.R.S.S. are o mare ve
detă, pe catacdsitul Vladimir Par- 
fitiovici. Cunoscut ca specialist 
la simplu 500 m, Pairfinovlcl șl-a 
lărgit aria, mai întli la dublu 
500 m — campion mondial anul 
trecut la Duisburg cu Sergliel 
Ciuhral — iar în această primă
vară șl la dublu 1 000 m. Neîn
vins de multă vreme, Parfiniovici 
s câștigat reoent trei titluri unio
nale în probele amintite șl va 
lua probabil startul la J.O. în 
toarte treL Cu bune șanse de vic
torie în fiecare! Foarte solid este 
șl echipajul de caiac 4 coindus de 
Avdeev. La canoe, cunosouțltar 
Serghel Petrenko, Serghei Postre- 
Iiin, Vasili Iurcenko, Aleksandr 
Vinogradov, lurl Lobanov 11 s-a 
alăturat în acest sezon un nume 
nou. Edem Muradosilov. Rezulta
tele obținute au fost Contradicto
rii. Cine va trage la simplu? 
Care vor fi cele două echipaje 
de dublu? La această oră nu cre
dem că se pot da răspunsuri 
definitive. Oricum, sportivii sovie
tici rămîn, la canoe dublu, prin
cipalii noștri adversari. Grupul 
cadacistelor nu arată nimic nou, 
Galina Alekseeva va concura la 
simplu, iar Tatiana Kalașnikova 
— Nina Doroh (campioane mon
diale în 1979) la dublu.

Lotul R.D. Germane, dominat 
plnă acum de caiaciști, s-a echi
librat odată cu progresul cano- 
lștllor. remarcat la regata Branden
burg. Rudiger Helm (campion 
olimpic la Montreal la Kl 1 000 m) 
și Peter Hempel (500 m) start pri
mii candidați în probele de sim
plu. Olaf Heukrodt (in vlrsită de 
numai 18 ani!) și Eckardt Leue 
vor ti ailtaiațl, diupă toate proba

campion european în proba de 
10 000 m, săritorul cu prăjina 
Antti Kalliomaeki, aruncătorul 
de greutate Reijo Staahlberg 
(21,23 m în acest sezon) și suli- 
țașul Pertti Sinersaari.

Celebrul fondist Lasse Viren, 
dublu campion olimpic tn pro
bele de 5 000 m și 10 000 m la 
ultimele două ediții ale Jocurilor 
Olimpice, a suferit recent un u- 
șor accident care i-a întrerupt 
pregătirile. Totuși, el nu a re
nunțat la ldeea participării la 
concursul de la Moscova, unde 
speră să reediteze faimoasele sa
le curse de pe stadioanele din

Mtinchen și Montreal, 

bilitățile, la canoe simplu 500 și 
respectiv 1 000 m. La caiac dublu 
există cîte 2—3 echipaje valoroa
se la ambele distanțe, dar, în 
mod normal, nid unul din ele 
nu-1 poarte întrece pe Parfinoviici- 
Ciuhrâf, așa cum nici la canoe 
dublu cd dare vor îl titulairizaiți 
nu pot intra în disputa pentru 
primul loc. Fetele, în schimb, 
par mai puternice dealt orlctod, 
iar numărul valorilor de excep
ție a crescut. Boswltha Eberl, ca
tegoric cea mai bună „simplistă" 
a ultaimiitor trei ani, in care a 
câștigat tort, a fost întrecută du 
regularitate în sezonul olimpic 
de tânăra Marion Fischer. La du
blu, cuplul celebru Gebert (fostă 
Rossiger) — Bischof are, conside
răm, prima șansă la Krllatskoe, 
în ciuda surprinzătoarei înirîn- 
gerl de anul trecut, la Duisburg, 
în fața perecMi Kalașnikova-Do- 
noOi.

Echipa Ungariei, parcă mai pu
țin redutabilă în ansamblul ei, 
are In frunte pe renumitul Ta- 
măs Wiclimanu, foarte puternic șl 
constant, oare va concura, pro
babil, în ambele probe de canoe 
simplu. Ia dublu ec&ipaj.ul cd 
mai valoros, od al cunoscutilor 
Tarnăs Budal șl Oszkar Frey, ni 
se pane, totuși, în ușor declin 
(duminica, la Duisburg, au fost 
întrecuțl cu patru secunde la 
1 000 m de frații Slmlonov). în 
probde de caiac, notle generații 
— în care lider pare să fie Ist-

ȘTAFETA FLĂCĂRII OLIMPICE
(Urmare din pag. 1)

a Olimpiadei, a fost invitat 
să dea startul intr-un cros 
dedicat Ștafetei flăcării olim
pice. După ceremonia de pri
mire a Ștafetei, flacăra olim
pică a fost preluată de Viori
ca Neaga, campioană balcani
că de cras (junioare).

Printre purtătorii Ștafetei 
distingem, de departe, statura 
masivă a cunoscutului rugbyst 
ing. Gheorghe Drobotă. A ți
nut să fie prezent la această 
sărbătoare sportivă cu profun
de semnificații, ca și alți spor
tivi consacrați ai lașului, 
atleți, luptător^ voleibaliști, 
baschetbaliști, parașutiști, ju
doka etc.

Seara, la ora 20,30, Ștafeta 
flăcării olimpice a ajuns in 
centrul municipiului Iași, in 
Piața Unirii» Ultimul schimb,

BREVIAR
IN ZIUA a DOUA a turneu

lui internațional de polo pe apă 
care are loc' în bazinul de la 
Liujniki din Moscova, echipa se
cundă a României a în
vins cu 7—6 (2—1, 1—2,
3—3, 1—0) selecționata se
cundă a U.R S.S, In altă partidă, 
prima reprezentativă a U.H_rt.S. 
a întrecut cu 9—7 (3—0, 2—1, 3—2. 
1—4) formația Cubei

ÎN CADRUL concursurui inter
național atletic ae la Vichy, 
Las zio Szalma (Ungaria) a cîști- 
gat proba de 100 m plat cu tim
pul de 10,4. Da săritura în înăl
țime pe primul loc s-a clasat 
Zoltan Tarsi (Ungaria) cu 2,20 m, 
iar proba de săritură în lungime 
a fost cîștlgată de francezul De- 
roebe cu 7,74 m.

vân Joos — se arată, deocamda
tă, departe de valoarea înainta
șilor... ,

Acestea sînt martie forțe colec
tive, alcătuite, totodată, din cele 
mal puternice Individualități. In 
hectare din cele 11 probe ale pro
gramului olimpic exâstă însă șl 
aițl sportivi șl echipaje cu valoa
re și pretenții la podium din al 
doilea eșalon. Cd mai cunoscut! 
șl od mal periculoși: Orcste Perri 
(Italia) șl Milan Janlci (Iugosla
via) — ambii în special la caiac 
simplu 1 000 m, echipaj de spanio
le de caiac dublu (Menendez — 
del Biego) șl caiac 4. Matlja Liu- 
bek (Iugoslavia) șl Lubomir Lu- 
benov (Bulgaria) în ode două 
probe de canoe simplu, echipaje
le de canoe dublu ale Poloniei 
(Dunajskl — Wisla) șl Bulgarid 
(Karmangiev — Kiuțev), caflaidsrte- 
le Ewa Eichler (Potenta), Klara 
Bajnai (Ungaria) și Vania Gese- 
va (Bulgaria), ca șl dublourile 
feminine de caiac fete ale acelo- 
rtașl țări.

Este greu de crezut că rezulta
tele de la Krilatskoe se vor aba
te în proporție esențială de la 
limitele pronosticurilor logice, ba
zate pe ierarhiile Cunoscute. La 
fd însă, este puțin probabil ca 
aceste calcule ale hîrtdd să fie 
împlinita integral, pentru că ta- 
totdeaiuna întrecerile olimpice au 
oferit surprize..

Vladimir MORARU

sabrerul Dan Irimiciuc, din e- 
chipa medaliată cu bronz la 
J.O. de la Montreal. După ce 
a fost aprinsă torța care va 
păstra flacăra olimpică pe 
timpul nopții, a avut loc cere
monia de întîmpinare a Șta
fetei, în cadrul căreia sportivi 
ieșeni au prezentat un frumos 
program.

Sîmbătă dimineața, Ștafeta 
flăcării olimpice pleacă în cea 
de a 5-a și ultima etapă de 
la Iași la Ailbița, urmînd a fi 
predată la punctul de fron
tieră, la ora 12, sportivilor din 
Uniunea Sovietică, gazdelor 
J.O. de vaTă.

După cum se știe, ultimul 
schimb pe teritoriul României 
va fi campionul olimpic de 
lupte Nicolae Martinescu, iar 
primul schimb sovietic, cam
pionul olimpic, alergătorul de 
fond Piotr Bolotnikov.

SPARTfiCHIADA, UN MARE SUCCES
AL MIȘCĂRII SPORTIVE DIN CEHOSLOVACIA

La sfîrșitul săptămînil trecute, 
Praga a fost gazda unei gran
dioase demonstrații a amploarei 
și deosebitei vigori a sportului 
de mase cehoslovac: Spartachla
da. Această mare competiție na
țională se desfășoară din 5 în 5 
ani. Spre deosebire de edițiile 
precedente, cînd sportul de mase 
și oel de performanță au avut 
finale concomitente, ediția actuală 
a programat finalele pe ramuri 
sportive în 1979 la Bratislava, Iar 
manea demonstrație de mase — 
punctul culminant al competiției 
— s-a ținut între 26 șl 29 Iunie 
a.c. pe imensul stadion Strahov 
din capitală.

La demonstrative de gimnastică 
de ansamblu au participat 180 000 
de sportivi de toate vîrstele, care 
au efectuat 15 reprize, eșalonate 
pe cîte două zile. De notat că 

Aproape 14 000 de persoane, într-una din cele 15 reprize ale 
demonstrației de pe stadionul Strahov

Foto : C.T.K.
sportivii demonstranți au fost se
lecționați în urma fazelor locale 
ale Spartachiadd, din fiecare re
giune a Cehoslovaciei fiind che
mate la Praga ansamblurile care 
s-au remarcat prin acuratețea și 
precizia executării unor programe 
de exerciții unice pe întreaga 
țară. Aceste ansambluri au fost, 
apoi, ușor de coordonat, deoarece 
ele veneau la Praga cu un pro
gram însușit încă de anul trecut, 
pe Staahov lucrindu-se de fapt 
nu pentru exercițiile în sine cd 
doar pentru coordonarea intrări
lor șl ieșirilor de pe stadion. 
Bineînțeles și muzica a fost ace
eași în toate fazele competiției.

Dintre toate reprizele (în care 
au lucrat în același timp pe sta
dion între 2 944 șl 13 324 de spor
tivi, cifrele minimă șl maximă 
afle componcnților unei reprize) 
singura care a apărut în flecare zi 
de demonstrație a fost cea a ar
matei, dealtfel cea mai bine 
pusă la punct și cu complexul 
de exerciții cel mai dificil. In 
rest, au fost reprize ale pionie
rilor, elevilor, elevilor avansați, 
practicanț'llor sporturilor tehnlco- 
apllcative, ale tineretului din în
treprinderi, ale studenților, fle
care cu peste 10 (X)0 de persoane 
șl care — In costume deosebit de 
bine alese, oferind o impresio
nantă simfonie de culori, cu bas
toane, mingi, eșarfe, cercuri, pf»- 
nouri etc, au executat programe 
variate, ingenioase, atingînd vir
tuozitatea. la nivel individual șl 
de ansamblu.

în mod deosebit, a lmpresîo- 

nat repriza intitulată „Părinți șl 
copil44 (5 000 de participanți) î.n 
care tatăl sau mama executau 
exercițiile împreună cu copiii lor. 
O convingătoare demonstrație a 
faptului că în Cehoslovacia spor
tul de masă este o realitate, un 
bun al oamenilor de toate vers
tele, au constituit-o reprizele fe
meilor și bărbaților din între
prinderi și instituții (în total, în 
două zile, 30 (XX) de persoane) în 
care am văzut mii și mii de fe
mei și bărbați cu părul alb, nu 
puțini de peste 50 de ani ! Pen
tru a ilustra atașamentul față de 
Spartach iadă, să reținem amă
nuntul că participainții (.sau în
treprinderile din care fac parte) 
plătes-c costumele în care demon
strează, precum șl o sumă pen
tru mesele care li se servesc la 
Praga.

SpartachUaxia s-a desfășurat în 
flecare zi în fața unor tribune 
pline (Stadionul Strahov poate 
primi 180 (XX) de spectatori, din
tre care 60 (XX) au locuri pe 
bănci). Zed de mii de specta
tori au venit din provincie pen
tru a urmări un spectacol da 
înalt nivel și care l-a impresionat 
șl pe cd peste 400 de oașpeți de 
peste hotare, reprezentanți ai 
unor foruri și organizații spor
tive, invitați ăi C.S.T.V. CUniunea 
cehoslovacă de cultură fizică).

în afara demonstrațiilor de pe 
Strahov, serbările Spartachiadd 
au cuprins șd așa-numitele „seri 
ale prieteniei'-, organizate în ma
rea Sală a sporturilor din Fra
ga. La aceste seri au evoluat an
sambluri de gimnastică din • 
țări. Din România a participat 
un admirabil grup de băieți și 
fete de la I.E.F.S. (pregătit de 
prof. Viorica Mociani și prof. Gh. 
Ghlșoiu) care au prezentat un 
program pe o temă folclorică, 
îndelung aplaudat de public șl 
care a întrunit aprecieri din cele 
mai frumoase din partea specia
liștilor.

încadrată în ansamblul mani
festărilor de tot felul, prilejuite 
de oea de a 35-a aniversare a 
eliberării Cehoslovaciei, Sparta- 
chiiada 1980 a reprezentat un real 
succes al mișcării sportive din 
țara prietenă.

Radu URZICEANU

TINERII NOȘTRI TENISMANI LA „CUPA GALEA"
Tinerii tenismani români (plnă 

la 20 de ani) participă șl anul 
acesta la „Cupa Galea", un ade
vărat campionat mondial pe e- 
chipe, la care sînt înscrise for
mații din 40 de țări. Echipa Ro
mâniei va juca, tacepînd de slm- 
bătă 12 iulie, în zona semifinală 
programată în localitatea france
ză Royan. în primul ei meci, e- 
chlpa noastră va întîlnl cîștigă- 
toarea uneia din zonele preli
minare (la. care iau startul : Ca
nada, Japonia. Mexicul, Danemar

Turneul internațional de șan de la Timișoara

DERBYUL JICMAN-MARKOVICI, NEDECIS
Runda a IX-a a turneului in

ternațional feminin de șah de la 
Timișoara a programat partida 
derby dintre Ligia Jicman și 
Gordana Markovici. înaintea ei, 
șah Ista iugoslavă trecuse pe pri
mul loc în clasament după dis
putarea întreruptelor. Ea a cîștl- 
gat la Gabriela Olteanu și a 
încheiat cu remiză întîlnirea ne
terminată cu Margareta Teodo- 
rescu. Apăsate de greutatea mi
zei, nici una dintre pretenden
tele la primul loc nu și-au asu
mat curajul riscului, astfel că 
disputa lor s-a încheiat — liniș
tit — remiză. Același rezultat s-a 
înregistrat în partidele Gertrude 
Baumstark — Margareta Mure- 
șan și Maria Gros — Amalia Pi- 
bajPci. Gabriela Olteanu a cîști- 

ca). în caz de victorie, tenis- 
manii noștri vor juca cu forma
ția Chile, pentru desemnarea unei 
finaliste de zonă care va trebui, 
probabil, să dispute ultimul med 
cu echipa Franței. Faza finală 
a întregii competiții se desfășoa
ră la Vichy, între 22 șl 27 iulie.

Pentru echipa României au fost 
desemnați jucătorii : Laurențiu 
Bucur, Liviu Mancaș și Silvan 
Niculescu, a căror pregătire a 
fost încredințată antrenorului 
Dumitru Vizlru.

gat o partidă agitată la Eugenia 
Ghindă, în timp ce aceea dintre 
Gisela Fischdik și Rita Kas s-a 
întrerupt într-o poziție care va 
evolua probabil, spre remiză. In 
partidele întrerupte : Kas — Teo- 
dorescu 1—0, Teodorescu — Ghin
dă y2-y2.

înaintea ultimelor două runde 
clasamentul este următorul : 
Markovici 6—2. Jicman 51/2 — 21/?, 
Kas 41/t — 2’/2 (1), Fischdik
4’/? — 3’/2 (1), Olteanu 4y2 — 3VS, 
Baumstark 4—4, Pihajlici 31/2 — 
5’/2, Mureșan, Ghindă, Gross 3—5, 
Teodorescu 21/2 — 5*/2-

In runda a X-a : Markovici — 
Baumstark, Ghindă — Jicman 
Kas — Olteanu, Teodorescu — 
Fischdik șl Mureșan — Gros,

Victorie neașteptată la Wimbledon: 

EVONNE CAWLEY ÎNVINGE PE CHRIS LEOYD!
Azi, finala masculină: Borg — McEnroe
LONDRA, 4 (Agerpres). — 

Proba de simplu femei din 
cadrul turneului internațional 
de tenis de la Wimbledon, 
s-a încheiat cu victoria mai 
puțin scontată a jucătoarei 
australience Evonne Goola- 
gong-Cawley, care a învins-o 
în finală cu 6—1, 7—6, pe ma
rea favorită americanca Chris 
Evert-Lloyd. în vîrstă de 28 de 
ani, mamă a unui copil de trei 
ani, Evonne Goolagong a mai 
cucerit acest trofeu în anul 
1971. Cu un joc mai variat, în 
contrast cu stilul foarte stație 
al americancei, Goolagong și'-a 
adjudecat victoria după o oră 
și 33 minute de joc, succes pe 
deplin meritat, după cum a- 
preciază comentatorii agen
țiilor de presă.

în cea de-a doua semifinală 
a probei de simplu bărbați, 
John McEnroe (S.U.A.) l-a în
trecut cu 6—3, 3—8, 6—3, 6—4 
pe compatriotul său Jimmy 
Connors, urmînd să-1 întîl- 
nească în finală pe suedezul 
Bjom Borg.

în semifinalele probei de du
blu masculin perechea Lu-tz, 

Smith (S.U.A.) a învins cu 6—4,
6— 4. 2—6, 1—6, 8—t pe frații
Mayer (S.U.A.). în proba de du
blu mixt Ciurul 3). Case si 
Turnbull (Australia) au Întrecut 
cu 6—3, 7—5 pe Morttram (An
glia), Florența Mihal (România), 
iar Edmondson șl Fromholtz 
(Australia) au eliminat cu 6—3,

7— 6 pe Stockton șl King (S.U.A.).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • In concursul a- 

tletic de la Milano s-au mal în
registrat rezultatele : masculin : 
înălțime — Wszola 2,26 m ; 200 
m — Mennea 20.49 ; triplu salt
— Oliveira 16,86 m ; 110 mg — 
Milburn 13,43 ; ciocan — Urlan- 
do 74,60 m ; disc — Bugar 61,22 
m ; prăjină —Olson — 5,50 m ; 
feminin : 100 m — Masullo 11,42 ; 
înălțime — Slmeonl 1,90 m. • 
La Găteborg : masculin : 1 500 m
— Bayi 3:36,97 ; 890 m — Ovett
1:48,16 ; 100 m — Butler 10,38 ;
disc — Wilkins 66,62 m ; suliță
— Kennedy 87,70 m ; prăjină —
Slusarski 5.30 m ; feminin : 100
mg — Booth 13,17 ; 400 m —
Kelly 53,33 ; 200 m — Pusey
22,84.

SITUAȚIE NESCHIMBATĂ
In turul franței

PARIS, 4 (Agerpres). — Turul 
ciclist al Franței a oontdnuait cai 
etapa a 8-a desfășurată pe tra
seul Flers — St. Mato (164,200 km), 
victoria revenind olandezului 
Beri Oostertxxsch, cu timpul de 
4h21:04. Lider art clasamentului 
generau se menține belgianul Ru
dy Pevenage, urmat de Bazzo 
(Franța) — la 2:30, Hinault (Fran
ța) — la 3:58 șl Zoetemolk (O- 
landla) — la 5 36.

FOTBAL • în preliminariile 
C.M. (zona Amerlcli centrale) la 
Ciudad de Panama, echipa pa
nama a fost întrecută de 
Guatemala cu 2—0 (1—0)
O La Yaounde, In aceeași 
competiție (zona Africii), Came
run a învins cu 3—0 (1—0) echi
pa statului Malawy.

ȘAH • In runda a 6-a a tur
neului internațional de la Am
sterdam : Rlbli — Karpov 1—0 ; 
Larsen — Sosonko —’A; Van de 
Wiel — Tim man 'lr—'h ; Hort — 
Dolmatov într. Pe primul loc tn 
clasament se află la egalitate 
Karpov (U.R.S.S.) șl Timman 
(Olanda) cu cîte 3’/2 p. Urmează 
Hort (Cehoslovacia), cu 3 p șl 
o partidă Întreruptă.
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