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în prezența tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
și a tovarășei ELENA CEAUȘESCU, a celorlalți 
tovarăși din conducerea de partid și de stat a avut loc

La punctul de frontiera Albița-Leușeni

SPECTACOLUL FESTIV DEDICAT IMPUNIRII 
A 2050 DE ANI DE LA ÎNTEMEIEREA PRIMULUI
STAT DAC CENTRALIZAT ȘI INDEPENDENT

In prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși 
din conducerea de partid și de 
slat, simbătă, 5 iulie, a avut 
loc, pe stadionul Republicii 
Capitală, spectacolul festiv 
dicat împlinirii a 2050 de 
de la întemeierea primului 
dao centralizat și independent.

Spectacolul a reprezentat un 
moment însemnat în ampla 
suită de manifestări politice și 
cultural-artistice organizate în 
întreaga țară, sub egida Festi
valului național „Cîntarea Româ
niei'*, cu prilejul aniversării 
creării primei formațiuni sta
tale centralizate prin unirea de 
către Burcblsta a tuturor daci
lor din spațiul carpato-dună- 
rean-pontic.

din 
de- 
anl 

stat

Prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși 
din conducerea partidului și 
statului la marele spectacol fes
tiv a pus în lumină încă o dată 
atenția acordată de partidul 
nostru, de secretarul său gene
ral cinstirii memoriei figurilor 
luminoase ale istoriei patriei, 
a trecutului glorios al neamului 
șl luptei sale pentru dreptate 
socială și libertate.

Este ora 21,30.
Apariția secretarului general 

al partidului, președintele repu
blicii, la tribună este salutată 
cu îndelungi aplauze și ovații, 
cu puternice urale, toți cei pre
zență la stadionul Republicii, dînd 
expresie, intr-o atmosferă vibran
tă, sentimentelor de dragoste 
șl stimă față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, hotărîrii în-

tregului popor de a înfăptui po
litica partidului și statului nos
tru, obiectivele stabilite de Con
gresul al Xll-lea, de a-și in
tensifica eforturile consacrate 
ridicării României pe noi trepte 
de progres și civilizație, înflo
ririi continue a patriei noastre 
socialiste, sporirii necontenite a 
prestigiului ci in lume.

Deasupra tribunei 
portretul tovarășului 
Ceaușescu încadrat de 
partidului și statului, 
este înscrisă urarea 
Partidul Comunist Român, in 
frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu !". 
Lateral, la cele două peluze 
slnt înălțate pancarte pe care 
se află înscrise urările „Trăiască

se află 
Nicolae 

drapelele 
sub care 
„Trăiască

(Continuare In vag 1-3)

Ieri, la Cimpulung Muscel

0 5-1 (3-0) cu divizionara C Muscelul Q Miercuri, la Brașov,
un nou

CIMPULUNG
(prin telefon). Mare interes față 
de apariția — in premieră — 
pe stadionul din localitate a 
lotului reprezentativ de fotbal 
pentru meciul de verificare cu 
Muscelul, întîiul din acest se
zon, din lunga serie a jocurilor- 
test în vederea preliminariilor 
C.M. La ora partidei, un pu
blic entuziast aplauda intrarea 
în teren a selecționabililor în 
următoarea formație : Iordache 
— Tilihoi, Sameș, Ștefănescu, 
Munteanu II — Dinu, M. Ră- 
ducanu, Boloni — FI. Grigore, 
A. Ionescu, Baiaci. Un „11“ 
care. în pofida . timpului căl
duros, s-a angajat exemplar la 
efort. încheind repriza cu un 
avantaj de trei goluri înscrise 
astfel : min. 4 — o combinație 
de 3—4 pase l-a pus în pozi
ție de șut pe M. RADUCANU 
care, de la aproximativ 14 m, 
a trimis puternic jos, în stilpul 
din dreapta al porții, de unde 
mingea a deviat in plasă ; in 
min. 19, același M. RĂDUCANU 
a trecut, în stilul său personal, 
de 3—4 adversari pe frontul 
sting al atacului și, apoi pă-

meci de
MUSCEL, 6

verificare in compania F. C. M.-ului 
truns în careu, a expediat ba- j 
Ionul in dreapta portarului 
Popa, aproape de vinolu ; în 
min, 25, A. IONESCU, insistent ( 
cum il știm, a recuperat o , 
minge în apropierea liniei de 
fund ; dezechilibrat, a plasat-o 
totuși în colțul scurt, dar, în 
drumul lui spre poartă, balonul a întilnit piciorul fundașului 
Miuțu, strecurîndu-se în plasă. —

rința de a se exploata viteza 
lui FI. Grigore.
forturi, dar încă 
se dezbare de 
egoism, firește

Gheorghe NiCOLAESCU

(Continuare In pag. 2—3)

SPORTIVII ROMANI
AU TRANSMIS FLACĂRA OLIMPICĂ

SPORTIVILOR
Simbătă 5 iulie Ștafeta flă

cării olimpice, purtată de spor
tivii români, a parcurs ultima 
etapă pe itinerarul românesc. 
De la terța care a ars în tim
pul nopții in Piața Unirii din 
Iași, la ora 8 dimineața și-a 
aprins făclia voleibalista Au
relia Ichim, maestră a spor
tului. Se înaintează și pe ul
tima etapă cu aceeași preci
zie de ceasornic. Schimb după 
schimb, sportivii și sportivele 
noastre acoperă distanta de un 
kilometru in timpul prevăzut 
în grafic.

In comuna Răducăneni are 
loc ultima ceremonie de întim- 
pinare a Ștafetei. Flacăra o- 
limpică adusă de baschetbalis
tul Dan Moisesou. de la Pe
nicilina Iași, este preluată 
Dumitru Matei, profesor de 
ducație fizică . la liceul din 
calitate.

La ora 12, pe podul de 
Albița, pavoazat sărbătorește, 
la linia de frontieră, pe un

SOVIETICI

de 
e- 

lo-

la

podium este instalată o torță 
mare, care așteaptă flacăra o- 
limpică purtată timp de cinci 
zile pe traseul românesc, pe 
drumul din legendara Olimpie 
spre Moscova- La cele două 
capete ale podului au venit nu
meroși 
viețui, 
tivi, în 
limpice, 
limpice, 
laborării între papare, al păcii. 
Penultimul schimb este purtat 
de cunoscutul arbitru de fotbal 
Nicolae Rainea. Apoi, din de
părtare, se vede venind ulti
mul sportiv român care poartă 
flacăra olimpică a celei de a 
XXII-a ediții a Jocurilor O- 
limpice de vară. Este Nicolae 
Martines cu, campion 
lupte greco-romane. 
un grup de sportive

Mircea

cetățeni români și so- 
tineri șl tinere, spar- 
întîmpinarea flăcării o- 
simbol al Jocurilor O- 
al prieteniei și co-

olimpic la 
însoțit da 
și sportivi
COSTEA

(Continuare in vag a 4-a)

SUCCESE REMARCABILE ALE ATLEȚILOR
NOȘTRI IN COMPETIȚII INTERNAȚIONALE

La Moscova: Eva Zorgo-Radoly, nou-record la suliță!
Scria excepț'ionaljă a Evei 

ZorgS-Raduîy continuă!... A pa
tra oară consecutiv, campioana 
noastră și-a îmbunătățit recor
dul național la aruncarea suli
ței. De data aceasta ea a obți
nut un record de 68,80 m (pre
cedentul îl realizase duminica 
trecută la Pitești — 68,68 m) în 
cadrul marelui concurs interna
țional de la Moscova, ocazionat 
de comemorarea 
menski. Acesta a 
cel mai puternic 
aruncarea suliței 
istorie a acestei

fraților Zna- 
fost, dealtfel, 

concurs de 
din întreaga 
probe, deoa-

rece in afara noului record al 
Evei, a mai fost înregistrat și 
un nou record al Uniunii So
vietice, 68,28 m — Saida Gunba. 
Pe locul trei, de asemenea, cu 
un rezultat bun, Iadviga Putine- 

----------- 67,84 m. * 
Tatiana 

cu 61,62

Bălăci face e- 
nu reușește să 
acel dăunător 

in detrimentul

4

Aruncarea record de simbătă de la Moscova 
Telefoto : AGERPRES

In 
Bi- 
m I

ne (U.R.S.S.) — 
sfîrșit a patra — 
riulina (U.R.S.S.)

★
Vineirea trecută _ 

atleți români au evaluat la Ha- 
ga, la concursul internațional 
organizat de clubul „Sparta**. 
Cu acest prilej sportivii noștri 
au repurtat cîteva victorii în
delung aplaudate de numeroșii 

spectatori prezenți 
la întreceri. Astfel, 
Horia Toboc a cfș- 
tigat cursa de 400 
mg cu timpul da 
49,88 sec (al treilea 
rezultat al său din 
acest sezon), iar 
Fița Lovin a obți
nut o victorie cla
ră în proba de 800 
m, realizînd timpul 
de 1:58,74 (ea a 
fost urmată de 
Doina Beșliu cu 
2:00,61) arătîndu-se 

■bine pregătită pen
tru startul olim
pic. La disc. Flo
rența Țacu cu 66,98 
m s-a apropiat la 
numai 4 cm de cel 
mai bun rezultat 
al său, din primă
vară. în sfîrșit, la 
săritura în înălți
me, Cornelia Popa 
a trecut peste șta
cheta ridicată la 
1,85 m, adjudeeîn- 
du-și și ea pri
mul loc.

un grup do

Intrucît replica ofensivă a gaz
delor n-a prea pus — în prima 
parte a jocului 
greu de 
lor, ne 
servații 
tOra în 
mingii. La pozitiv : tendința de 
a construi simplu, fără mo
mente de frînă, fapt înlesnit și 
de un demarcaj oportun, cu 
precădere al vîrfurilor. O sete 
de șut la M. Răducanr? care, 
dacă îl va ține, îl va face un 
jucător polivalent și, de ce nu?, 
un golgeter de temut. La nega
tiv : o oarecare stereotipie în 
acțiunile ofensive care, mai 
bine de două treimi din repriză, 
au fost dirijate numai pe par
tea dreaptă a atacului, în do-

probleme 
rezolvat selecționabili- 
permitem cîteva ob- 

privind evoluția aces- 
situația de posesie a

VAL. MARIN (Dinamo) A CIȘTIGAT DETAȘAT SEMIFONDUL
Finalele campionatelor de ciclism

> Serialul finalelor campionate
lor naționale de ciclism pe șo
sea a programat duminică di
mineața — pe str. Cîmpina din 
Capitală — proba de semifond.

Finala, începută la ora 10 și 
încheiată după lh 39:20, a reu
nit la start 47 de rutieri din 
Capitală și din provincie, 18 
dintre ei nereușind să facă față 
ritmului și abandonînd. Circui
tul. cu două viraje „ac de păr**, 
a fost acoperit de 54 de ori, 
alergarea măsurînd 59,4 km (1

programează marți contratimpul individual și vineri fondul
tur ” 1,1 km). Semnalul ofen
sivei s-a dat chiar din primele 
ture, de grosul plutonului de- 
tașîndu-Sje Valentin Marin, Con
stantin 
Nicolae 
namo, 
Brașov) 
limpia). 
avansat .
rezistînd doar Marin, Căruțașu 
și Gancea, cărora li se ata
șează Cornel Popa (Metalul Plo- 
peni). Punctele de sprint (la

Căruțașu, Ionel Gancea, 
Savu — toți de la Di- 
Andrel Antal (CIBO 
și Gabriel Florea (O- 
Configurația grupului 

se schimbă însă repede,

fiecare două ture se acordă 
punctaj pe sistemul 5, 3, 2, 1 
p) încep să contureze favoriții. 
Mai ales că în frunte rămln 
un timp doar Marin și Popa, 
apoi și Butaru. După 10 sprin
turi (20 de ture), în fruntea 
clasamentului se află Val. Ma
rin 19 p. urmat de C. Popa șl 
I. Gancea cu cite 14 p. Este 
momentul în care dinamovistul

Hristache NAUM

(Continuare In pag. 2-3)



SPECTACOLUL FESTIV DEDICAT ÎMPLINIRII 
A 2050 DL ANI DL LA ÎNTEMEIEREA PRIMULUI 
STAT DAC CENTRALIZAT Șl INDEPENDENT

Reportaj estival Concursul

APA, SOARE, JOACA

Șl... BUCURIILE VACANȚEI MARI!
O FRUMOASĂ
6 noi recorduri și alt

(Urmare din pag 1)

patria noastră liberă și inde
pendentă. Republica Socialistă 
România !“, „Trăiască unitatea 
de nezdruncinat a întregului 
nostru popor în cadrul Frontu
lui Democrației și Unității So
cialiste !“. „Să triumfe în lume 
pacea și colaborarea între toate 
popoarele !“.

Fanfara intonează Imnul de 
Stat al Republicii Socialiste 
România. Tribuna a doua a sta
dionului, transformată pentru 
această seară într-un imens e- 
eran compus din mii dc trupuri 
tinere, pune în evidentă o cifră 
— 2050 — numărul anilor care 
an trecut de la întemeierea 
primului stat dac centralizat și 
independent.

Pornind de la izvoarele is
toriei naționale, spectacolul fes
tiv s-a constituit într-o semni
ficativă frescă a întregii evo
luții a poporului nostru, în ca
drul căreia au fost evocate cu 
dragoste de adevăr și respect 
fată de înaintași, cu sentimente 
de inaltă mîndrie patriotică, cu 
realism, sensibilitate și măies
trie artistică paginile de glorie 
ale trăirii neamului, din lupta 
necurmată și dîrză pentru păs
trarea gliei strămoșești, a fiin
ței proprii, a unității și inde
pendenței sale.

Spectacolul debutează cu ima
ginea plastică a unor așezări 
dacice de acum două milenii. 
Tăcerea este întreruptă de su
nete prelungi de bucium.

Mișcarea din vetrele dacice 
se întețește luînd ritm de horă, 
în timp ce pe fundal se contu
rează figura marelui conducă
tor Burebista alături de cifra 
aniversară : 2050.

Versurile ilustrează trecerea 
a mai bine de un secol de la 
Înființarea primului stat cen
tralizat al dacilor.

își fac apariția trupele ro
mane, în frunte cu împăratul 
Traian.

Finalul aprigelor lupte este 
marcat prin moartea lui Dece- 
bal, care, in ultimele clipe ale 
vieții, cu un inălțător patriotism 
și adinei înțelegere a sensurilor 
istoriei, îsi îmbărbătează no
rodul.

Treptat, compoziția maselor 
■e schimbă, dacii și romanii se 
regrupează, se contopesc. Apar 
scene de muncă pașnică, iden
tice, cu cele de pe friza Co
lumnei lui Traian. Este mo
mentul istoric ăl formării po
porului român.

Noi pagini din glorioasa is
torie a românilor se succed a- 
poi intr-o firească înlănțuire. 
Fundalul prezintă chipurile 
ncuitaților eroi ai neamului — 
Mircea cel Bătrîn, Ștefan cel 
Mare, Ioan de Hunedoara, Vlad 
Țepeș, Mihai Viteazul.

Spectacolul continuă eu evo
carea altor pagini de istorie, a 
altor figuri legendare V— Gheor
ghe Doja, urmat de cete de 
Iobagi înarmați eu furci si to
poare. Horla. Cloșca și Crîșan, 
însoțiți de țăranii răsculat) îm
potriva împilării.

Ca semn al permanentei de-a 
lungul istoriei, al dorinței de 
dreptate și libertate a poporu
lui român, al tăriei cu care cei 
oprimați s-au ridicat la luptă 
împotriva exploatării de orice 
fel, este evocată figura lumi
noasă a lui Tudor Vladimirescu.

Pe scena marelui spectacol 
Iși fac apariția chipurile coborîte 
din rama de aur a istoriei nea
mului : Nicolae Bălcescu, In 
fruntea generației de pașoptiști, 
Alexandru Ioan Cuza, Însoțit de 
luptătorii pentru unirea prin
cipatelor, Mihail Kogălniceanu, 
urmat de vînătorii. dorobanții 
și roșiorii războiului de inde
pendență.

Alba Iulia este cadrul desfă
șurării unui moment politic de 
maximă însemnătate in viata 
poporului nostru — Marea fi
nire de la 1 decembrie 1918.

8 mai 1921 — zi memorabilă 
în istoria noastră, a românilor, 
prin crearea partidului comu
niștilor, eveniment care a mar
cat o etapă nouă, superioară In 
desfășurarea luptelor politice 
și sociale purtate de masele 
populare.

In timp ce pe gazon se des
fășoară o amplă manifestație, 
pe fundal apar portretele to
varășului Nicolae Ccaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu. Sînt 
imagini cărora versul avintat le 
subliniază valoarea istorică și 
politică oc și-a făcut loc de 

multă vreme în conștiința în
tregii națiuni :

„Nicolae Ceaușescu a fost 
tînărul acela 

Un tribun al națiunii, înțelept, 
cu ochii vii 

Iar alăturea de dînsul, scump 
tovarăș de-omenie 

Sta Elena Ceaușescu, 
ne-nfricată, zi de zi, 

Tinerețea lor sublimă și curajul 
și omenia 

Sînt luceferi ce revarsă jerbe 
de scintei in jur 

Militind să fie pace și belșug 
in România 

Ei jertfit-au anii cei mai 
minunați, frumoși și puri.

Și-ntr-un Armindeni, orizontul 
Vui de șiruri neîntrerupte 
Cite veneau sub steag

in «Frontul 
Unic Muncitoresc» să lupte

O semnificație deosebită ca
pătă în structura spectacolului 
ampla compoziție alegorică su- 
gerind efortul maselor popu
lare, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, în vasta ac
tivitate de reconstrucție a tă
rii, mărețele împliniri din anii 
socialismului.

Epopeea construcției socialiste 
ee se înfăptuiește sub condu
cerea P.C.R., în frunte cu 
secretarul său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. este 
redată într-o inspirată suită 
de elemente coregrafice de 
mare frumusețe și expresivi
tate. Se prezintă cu deo
sebită plasticitate activitatea 
minerilor, metalurgiștilor, con
structorilor. țăranilor, în timp 
ce pe fundal apar înscrise, ală
turi de emblema Partidului Co
munist Român, reperele istorice 
ale dezvoltării multilaterale a 
României socialiste — congre
sele al IX-lea, al X-lea, al 
XT-Ica. al XH-lea ale partidu
lui. Sînt imagini semnificative 
care elogiază munca plină de 
eroism a întregului nostru po
por m acești 15 ani. cei mai 
rodnici și mai plini de satisfac
ție din istoria tării, ani de 
avînt fără precedent al indus
trializării socialiste, de moder
nizare a agriculturii, de înflorire 
a științei, artei și culturii, de 
dezvoltare armonioasă, echilibra
tă a tuturor județelor, a tuturor 
orașelor șl satelor patriei. de 
ridicare continuă a bunăstării 
făuritorilor de valori materiale 
și spirituale.

Personalitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ce și-a pus 
amprenta pe întreagă această 
epocă de glorii a Istoriei con
temporane a României, este o- 
magiată în versuri emoționante, 
de puternică vibrație patriotică.

Pe fundal apare portretul to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, încadrat de Imaginile dra
pelelor partidului și țării.

Finalul spectacolului se con
stituie într-o vibrantă manifes
tare de dragoste și respect fată 
de partid și secretarul său ge
nerai. față de patrie și popor, 
într-un măreț angajament al 
oamenilor muncii de a nu-și 
precupeți eforturile pentru con
tinua înflorire a României so
cialiste.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, artiștilor, tuturor ce
lor care au contribuit la reali
zarea acestui emoționant spec
tacol le-a fost oferit un fru
mos coș cu flori.

La Ieșirea de la stadionul 
Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului șl statu
lui sînt întîmpinați cu căldură 
de mii de bucureșteni. Ansam
bluri artistice execută în lu
mina sutelor de torțe, frumoase 
dansuri populare. Cetățenii a- 
flați de o parte și de alta a 
aleii dau glas sentimentelor lor 
fierbinți de dragoste șl prețuire 
față de secretarul general al 
partidului, președintele Republi
cii, de profundă recunoștință 
pentru modul pilduitor în care 
acționează, în fruntea partidu
lui șl a statului, pentru dez
voltarea necontenită a țării, 
pentru ridicarea continuă a bu
năstării poporului nostru, ex- 
primîndu-și, In același timp, 
hotărlrea lor de a munci neo
bosit pentru transpunerea In 
viață In mod exemplar a sar
cinilor trasate de cel de-al 
XTT-Iea forum al comuniștilor, 
pentru ridicarea României pe 
noi trepte de progres și civili
zație.

Cîteva zeci de copii — și mai 
mari și mai mărunței— așteap
tă aliniați pe un rînd, pe seîn- 
dura ce ține loc de ponton, 
semnalul de... lansare. Trupurile 
le sînt aurii, „aprinse" de soa
re. „Trei, doi, unu... start"! Și 
oglinda lacului se sparge în 
puzderie de cioburi de argint, 
micii „delfini" se zbenguie și 
țipetele cristaline ale fetițelor 
zboară pînă departe.

La Amara, în tabăra organi
zată de Biroul de Turism pen
tru Tineret începe o nouă zi 
de joacă, de sport, de bucurii 
ce nu vor fi uitate multă vre
me. 125 de copii (pe serie) își 
petrec aici o parte din zilele 
vacanței mari, într-un sat al 
lor, cu căsuțe aliniate sub um
brarele pomilor, cu terenuri de 
sport și club, cu șiruri de flori 
— totul în... gospodărire pro
prie. „Ce-ți place tie cel mai 
mult, aici 7“ — o întrebăm pe 
una din fetițele lntîlnite în 
cale. „îmi place apa, îmi plac 
soarele și florile, îmi place că 
atunci cind adie vintul aduce 
din cîmpie miros de grîu copt, 
de Bărăgan". „Și mie îmi place 
apa, dar și fotbalul și excursii
le" — o completează unul din 
băieți.

Amîndoi au vorbă dulce, mol
dovenească. „Aceasta-i seria 
moldovenilor, a copiilor din 
Suceava — ne informează Ni
colae Pianci, vicepreședinte al 
B.T.T. Ialomița, care ne înso
țește ; un tînăr îndrăgostit de 
munca pe care o face și de 
copii. „Lor Ie vor urma elevi 
din Vrancea, apoi din Brașov, 
Sălaj și din alte județe. Pentru

GORDANA MARKOVICI Șl LIGIA JICMAN ÎNVINGĂTOARE 
IN TURNEUL INTERNAȚIONAL DE ȘAH DE LA TIMIȘOARA

Turneul internațional feminin 
de șah de la Timișoara, orga
nizat de clubul local „Medici
na", în colaborare cu Comisia 
județeană de șah Timiș, a luat 
sfîrșit cu victoria a două tinere 
jucătoare : iugoslava Gordana 
Markovicî și reprezentanta țării 
noastre Ligia Jicman („Electro
motor" Timișoara), care au acu
mulat cîte 7 puncte din 10 po
sibile, terminînd neînvinse com
petiția. Ligia Jicman repurtea
ză un dublu succes, realizind 
și o notă de maestră interna
țională. Și locurile următoare 
din clasament au revenit repre
zentantelor tinerei generații : 
rezultate bune obțin Rita Kaș 
(Ungaria) și Gabriela Olteanu 
(„Calculatorul" I.I.R.U.C. Bucu
rești), ca șl revelația șahului 
vest-german, Gisela Fischdik.

în runda a X-a a fost decisă 
o singură partidă : Jicman a

m ; 
(CSI

BAIA MARE: 35000 DE SPECTATORI LA AUTOMOBILISM !
BAIA MARE, 6 (prin telefon). 

Timp de douâ zile, județul Ma
ramureș a găzduit două compe
tiții automobilistice. A fost 
un concurs reușit, la care au 
luat parte 70 de concurenți din 
14 județe ale țării în cadrul că
ruia s-a stabilit și un nou re
cord al traseului : 5:53,7 (V.r.
6:12,0) de către Nicu Grigoraș. 
Rezultate tehnice : gr. I —- 1.
Gh. Urdea (CSU Brașov), 2. R. 
Dumitrescu (Politehnica Bucu
rești), 3. M. Alexandrescu (Poli. 
Buc.) ; gr. a Il-a, 1. A. Bellu 
(I.A. Dacia Pitești), 2. U. Buene- 
bista (MNT Bujc ),3. C. Clebovschl 
(INMT) ; gr. a Hl-a, 1. B. Du

rec
FE

V. MARIN A CÎȘTIGAT SEMIFONDUL
(Urmare din pag. 1)

evită disputa cu adversarii săi 
pleclnd de unul singur Intr-o 
acțiune căreia puțini i-au dat 
sorți de reușită. Acei puțini, 
care au contat pe rutierul so
litar. știau însă că Dinamo dis
pune de un lot numeros și va
loros care-i va proteja evadarea 
lui Marin.

Din acest punct, „ostilitățile" 
se desfășoară in două direcții. 
Una este cea care-1 va duce pe 
Val. Marin spre titlu (el for
țează continuu, iar colegii 
spulberă tentativele urmăritori
lor), iar cealaltă este bătălia 
pentru ocuparea celorlalte două 
trepte ale podiumului. Reușita 
avea să poposească tot In ta
băra dinamoviștilor șl cauzele 
sînt cele expuse mai înainte. 
După 20 de sprinturi (40 de 

aproape toți, marca surpriză 
este lacul, pentru că vin, in 
general, din zone montane. La
cul și excursiile la Dunăre"...

La concurență cu animația 
din apă se aud rîsete și aplau
ze dinspre terenurile de sport. 
Joacă fotbal copiii din a Vil-a 
cu cei din a VIII-a, iar „nea 
Petrică Nichita", cum îi spun 
copiii prietenului lor mai mare, 
șeful bazei, îi arbitrează. Dispu- 
ta-i dîrză pentru că în joc este 
pus un splendid trofeu, care 
poartă pe el inscripția „Daciada 
vacanței 1980". „Cupa Amara" 
cuprinde un buchet de compe
tiții la fotbal, handbal, volei, 
șah, crosul vacanței, acțiuni tu
ristice. Dar în programul spor
tiv al taberei mai intră ceva: 
întîlnirile pe terenurile de joc 
cu elevii din tabăra vecină, or
ganizată de Inspectoratul șco
lar al județului Ialomița, pre
cum șl cu elevii școlii generale 
din Amara-

Se apropie ora prînzului. 
„Haide-ți copii, pregătirea pen
tru masă — Iți cheamă ele
vii, profesorul Gheorghe Ape- 
trei. Vă este foame 7* „Daaa!" — 
răspund copiii în cor. Cum să 
nu le fie, după atîta mișcare? 
în văzduh plutește aromă de 
pîine caldă șl de ciorbă drea- 
să cu. smîntînă. După masă, va 
urma odihna obligatorie, apoi 
din nou joacă și o oră rezer
vată... scrisului acasă. Și poate 
că mulți vor caligrafia pentru 
cei dragi : „In tabără este fru
mos, avem apă pentru scaldă, 
și e soare și adierile vintului 
aduc din cimpie miros de grîu 
copt, de Bărăgan"...

Viorel TONCEANU

cîștigat, cu negrele, la Ghin
dă. Celelalte întîlnirl, remize : 
Baumstark — Markovici, Mu- 
reșan — Gros, Kas — Olteanu 
și Teodorescu — Fischdik. O 
situație... simetrică și în ulti
ma rundă, în care Olteanu a 
reușit, la Teodorescu, singura 
victorie a reuniunii. Celelalte 
partide s-au încheiat la egali
tate : Gros — Markovici, Jic
man — Kas, Pihajlici — Mure- 
șan șl Baumstark — Ghindă.

Iată clasamentul final : 1—2. 
Gordana Markovici (Iugoslavia), 
Ligia Jicman 7 p, 3—1. Rita 
Kas (Ungaria), Gabriela Ol
teanu 6 p, 5. Gisela Fischdik 
(R.F.G.) 5</i p, 6. Gertrude
Baumstark 5 p, 7—9. Margareta 
Mureșan, Amalia Pihajlici (Iugo
slavia), Maria Gros (Ungaria) 
4 p, 10. Eugenia Ghindă 3% p, 
11. Margareta Teodorescu 3 p.

mitrescu, 2. M. Alexandrescu ; gr. 
a IV-a, 1. E. Ionescu Cristea (U. 
Tricolor Buc.), 2. P. Hogea (H?A 
Timiș.), 3. R. Contelli (ITA Pi
tești) ; gr. a V-a, 1. N. Grigoraș 
(I.A. Dacia), 2. W. Hirschwogel 
(CSM Reșița), 3. C. Motoc (Trac
torul Brașov). Echipele : 1. I.A. 
Dacia Pitești, 2. Politehnic-a Bucu
rești, 3. ITA Timiș.

în cea de a doua zi, s-a des
fășurat, pe străzile municipiului 
Baia Mare, cea de a doua etapă 
a campionatului republican de 
automobilism, viteză pe circuit. 
Un număr de 55 de concurențl au 
străbătut astfel 21,500 km. In ca
drul unor întreceri frumoase care 

ture) situația este pecetluită : 
Valentin Marin are 67 de 
puncte, cu 42 mai multe decît 
primul urmăritor (C. Căruțașu) 
care-i este... coleg de club. Di
rijați de pe margine de antre
norul lor, Nicolae Voieu, dina- 
moviștii acaparează treptele ie
rarhiei. ajungi nd să-și plaseze 
șapte oameni Intre primii 10. 
Descurajant pentru celelalte 
secții...

Clasament final : 1. VALEN
TIN MARIN (DINAMO) 87 de 
punctă — campion dc semifond 
al României ; 2. Constantin Că
ruțașu (Dinamo) 36 p ; 3. Ni
colae Cornel (Dinamo) 27 p ;
4. Cornel Popa (Metalul Plo- 
peni) 23 p ! 5. Gh. Lăutaru
(Dinamo) 19 p ; 6. Nicolae Savu 
(Dinamo) 14 p ; 7. Ionel Gan- 
cea (Dinamo) 14 p; 8. Costică 
Bonciu (Steaua) 11 p; 9. Va-

PITEȘTI, 6 (prîn telefon). Un 
concurs reușit, din toaite punc
tele de vedere, a fost cel des
fășurat, la sfîrșitul săptămînii 
trecute, pe primitorul stadion 
„1 Mai" din localitate. De fapt, 
aici la Pitești au avut loc, si
multan, două concursuri : cam
pionatele republicane de tineret 
și o competiție cu caracter de 
selecție pentru unii dintre can- 
didații noștri olimpici. Buna 
organizare a întrecerilor, timpul 
admirabil (vîntul a suflat din 
spate în limite rezonabile, ad
mise de regulament) și dorința 
cancurenților de a realiza ceva 
deosebit au concurat la reușita 
concursurilor.

De la bun început trebuie să 
evidențiem cele cîteva recor
duri înregistrate cu acest prilej: 
Sorin Matei 2,24 m la înălțime

Iată r 
concursu 
BARBA 
(„U“ CI 
lever (, 
I. Sand 
200 m : 
21,7, Oi
22.1 ; 40 
namo 
(Steaua)
49.2 ; 8( 
L. Dar 
1:51,4,
1:52,0 ; 
3:52,4, 
3:52,8, < 
3:52,9 - 
va PI.) 
(Prahov 
(CAU) 
Marko

Argentina Menis nu se lasă 1 Rezultatul i

— record pentru juniorii I șl 
II (v.r. 2,23 m — 1980), Liviu 
Giurgian 14,1 s la 110 m gar
duri — record pentru juniorii 
I (14,3 s — 1975), Nicoleta Lia 
53,4 s la 400 m — record pen
tru junioare I (53,6 s — 1979), 
Alina Grecu 13,6 s la 100 mg
— record egalat pentru juni
oare I (13,6 s — 1975) și nou 
record la junioare II (13,8 s
— 1974), Marius Poștoacă 3:53,8 
s la 1500 m — record pentru 
juniorii II (3:54,2 — 1974) ți 
Gheorghe Frecățeanu 45:03,2 la 
10 km marș — record pentru 
juniorii II (46:11.2 — 1971).

Alte performanțe deosebite : 
aruncarea de 65,26 m a Argen
tinei Menis la disc, săritura de 
6.46 m a Anișoarei Cușmir la 
lungime șl 7,77 m ai Iul Gh 
Lina la aceeași probă, etc. La 
întreceri au luat parte 364 con- 
curenți (229 bărbați) reprezen- 
tînd 82 de secții de cluburi șl 
asociații sportive din 33 de ju
dețe șl municipiul București.

14:06,' 
14:07,E 
30:33,.' 
30:38,’ 
va) 2 
Dulea 
che i 
(Olim 
m oi 
ceafă 
tar ( 
(Stea 
cel I 
A. I 
gian
— re 
Dum 
A. 1 
4 Bl 
verși 
nani' 
4X40 
CAU 
3:23,1 
na l 
(Știi 
(CSI 
Mih: 
m, ’
Nen
— I

au fost urmărite de circa 35 000 
de spectatori 1

Rezultate tehnice : gr. L 1 Gh. 
Urdea, 2. M. Șanta (I.A. Dacia),
3. R. Dumitrescu ; gr. a H-a, 1. 
A. Bellu, 2. U. Bueneblsta, 3. H. 
Nicolau (IPA Sibiu) ; gr. a m-a,
1. M. Șanta, 2. R. Dumitrescu, 3. 
D. Mirișteanu flUP Sibiu) ; gr. a 
IV-a, 1. Șt. lancovici (I.A. Dacia),
2. R. Content, 3. S. Alexandrescu 
(Poli. Timișoara) ; gr. a V-a, 1. 
NI Grigoraș, 2. C. Motoc, 3. W. 
Hirschwogel ; clasament general 
— 1. N. Grigoraș, 2. A. Bellu, S. 
W. Hirschwogel.

V. SASAKANU, coresp.

reoo
Pop 
2,18

(Vii 
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Tiri
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69,.’ 
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sile Radu (Olimpia) 10 p ; 10. 
Ilie Butaru (Dinamo) 10 p. Au 
terminat întrecerea 29 de concu
rent!.

Așadar, primele două probe 
— contratimpul pe echipe, 100 
km șl semifondul — au reve
nit dinamoviștilor. ei obținînd 
5 din cele 6 medalii decernate. 
Finalele campionatelor națio
nale de ciclism pe șosea pro
gramează, în această săptămînă, 
ultimele două probe. Marți se 
desfășoară pe autostrada Bucu
rești — Pitești (startul la km 
15, ora 16,30) întrecerea de con
tratimp individual. Cicliștii vor 
parcurge 40 km. plecările ur- 
mînd să se dea din minut In 
minut. în fine, vineri se dispută 
proba de fond, particlnanții nr- 
mtnd si parcurgă 140 km pe 
șoseaua București — Alexan
dria (start la km 7, ora 15,30).

ne: 
go 
(O 
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la Pitești I

CE Șl DE CE TRANSFERAM??ITĂ ATLETICĂ
' performanțe valoroase
îgistrate In 
i Pitești : 
J-tin Ivan 
.4, V. Se- 
oca) 10.4, 
i) 10,5 ; 
3, C. Ivan 
l.S. S.M.) 
Nicu (Di-

I. Stroe 
>re (Din.) 
oe 1:51,2, 
Sf. Gh.)
(Steaua) 

o Darvaș 
(Din.) 

T-viștc) 
(Praho- 

îmitrașcu
Damean

: Gyorgy 
Bânișor

dește—
Steaua) 
Chiran
Steaua) 
[Praho- 
ș : Gh. 
[. Ure-

Firică
3 000 

1 (Lu- 
L. Ta- 
Roman 
î Măr
fi 13,9,

Giur- 
.) 14,1 
)0 mg: 
.) 52,0, 
(CSSA

Uni- 
,8, Di-

42,5; 
3:14,5, 

o II 
ie Li- 
tancdu 
Roată 
riplu :

16,1^ 
m, M. 
,22 m 
) 16,37 
Matei 
m —
Eug.

Buc.)
2,15 

eagoe 
Stea- 
nescu 
tate : 
m, S. 
m. I. 

m ; 
t Pi- 
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Ra- 
poca) 
72,68 

miș.) 
Len- 
, M.

Ad.
. U-

m ; 
imă- 

Ne- 
asile

m :
iova)

L.
’-4,4 ;

400 m : Nicoleta Lia 53,4 — re
cord junioare I, Mitica Jun- 
ghiatu (CSSA C-lung) 54,9, FI. 
Rohozeanu (CSSA Cv.) 55,5 ;
800 m : Cristina Cojocaru
(CSSA Cv.) 2:04,9, M. Jun- 
ghiatu 2:05,6, Marg. Ghile (CS 
Zalău) 2:06,9 ; 1500 m : Cristina 
Cojocaru 4:20,1, M. Ghile 4:22,7, 
M. Barnea (CSS I Gl.) 4:25,7 ; 
3000 m : Elena Fidatov (Delta 
Tulcea) 9:41,7, T. Dombi (CSS 
II, Sf. Gh.) 9:41,8, El. Florea 
(Viitorul Vaslui) 9:41,8; 100 mg: 
Alina Grecu (CSSA Lie. 2 Buc.) 
13,6 — record junioare II și 
egalat la junioare I, M. Vlăs- 
ceanu (CSSA C-lung) 13,8, D. 
Perde („U" Cluj-Napoca) 14,4 ; 
400 mg : Carmen Gîscă (CSSA 
C-lung) 60,9, St. Predut (CSS 
Drăgășani) 61,8, L. Hoarță (CSU 
Iași) 63,4 ; 4X100 m : Steagul 
roșu Brașov 48,6, CSSA 4 Buc. 
49,2, CSSA Craiova 49,5 ; 4X400 
m : CSSA Craiova 3:45.3, CSSA 
Cluj-Napoca 3:48,5, CSS Cetate 
Deva 3:49,3 ; lungime : Anișoa- 
ra Cușmir (CSS Brăila) 6,46 m. 
Gabriela Ionescu (CAU) 6,44 m. 
Vali Ionescu (Rapid) 6,35 m, 
Gabriela Coteț (CSS Focșani) 
6,10 m ; înălțime : Monica Ma
tei (CSSA Lie, 2 Buc.) 1,79 m, 
Oct. Nil (CSS Șc. g-rală 190 
Buc.) 1,70 m, Cr. Ivașcu (Viit 
Buc.) 1.65 m — Mariana Preda 
(CSU Oradea) 1,82 m ; disc : 
Maria Badea (ASU Pitești) 54,08 
m, EL Neamțu (CAU Buc.) 
49,12 m, Tait. Mihalcea (CSSA 
C-lung) 48,02 m — Argentina 
Meniș (Din.) 65,26 m, Mariana 
Ionescu (CSM Craiova) 59,80 m; 
suliță : Cristina Dobrinoiu
(Muscelul C-lung) 56,28 m, 
Doina Jugănaru (CSSA C-lung) 
51,12, Doina Maxim (ASU Pi
tești) 48,80 m.
(Gheorghe IRIMINOIU — co
resp.).

I

CĂLĂREȚII DE EA DINAMO 
AU DOMINAT [IAPA 

A 2-a A CAMPIONATULUI 
DE SENIORI

LUGOJ, 6 (prin telefon). Timpul 
favorabil și terenul mal bun de
alt în zilele precedente au con
curat la desfășurarea în condiții 
optime a Întrecerilor din cadrul 
etapei a U-a a campionatului re
publican de călărie (dresaj șl ob
stacole). Deși au absentat com- 
ponențll loturilor olimpice, dispu
tele au fost, totuși, echilibrate, 
Învingătorii fiind desemnați la 
capătul unor frumoase evoluții. 
De remarcat, reintrarea în com
petiție a cunoscutului călăreț Io
sif Molnar de data aceasta sub 
culorile clubului bucureștean O- 
llmpla. Exceptlnd proba de 
dresaj la cat. „St. Gheorghe", 
celelalte au revenit sportivilor de 
la Dinamo, care au arătat o pre
gătire mai bună.

lată rezultatele : .
OBSTACOLE — cat mijlocie 

(43 concurenți, 10 In baraj) :
1—2. Mariana Moisei (Dinamo) cu 
Balcal șl Paul Mazita (Dinamo) 
cu Paring 0 p (31.5 s), 3. Otto 
Fablch (C.S.M. Sibiu) cu Hazard 
0 p (31,9 s), 4—5. Ioana David 
(Olimpia) cu Scrum șl Aurel Lă- 
păduș (C.S.M. Sibiu) cu Erou 
0 p (32,5 s), 6 Gheorghe Mol- 
șeanu (Steaua) cu Pascal 4 p ; 
cat. mijlocie (11 concurenți, 5 in 
baraj) : 1. Constantin Vlad (Di
namo) cu Stolnic 0 p (80,6 s). 
2. Constantin Vlad cu Prejmer 
0 p (82,4 s). Peter Fleischer
(C.S.M. Sibiu) cu Vampir 4 p 
(81,6 s), 4. Marian Slmlon (Dina
mo) cu Bengal 4 p (82,6 s), 5. 
Paul Mazliu cu Spiriduș 4 p 
(95,4 S).

DRESAJ — cat. ușoară : 1.
Marian Simlon cu Belaml 519 p, 
2. Gh. Moișeanu cu Pascal 515 
p, 3. Iosif Molnar cu Bufon 508 
p ; cat. „Sf. Gheorghe" : 1. Iosif 
Molnar cu Bufon 775 p, 2. Horst 
Hisch (C.S M. Sibiu) cu Artist 
759 p. '

Gavrll IGNEA — coresp.
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SPORT INFORMEAZĂ
JLUI NUMERELE EXTRASE

1980 LA TRAGEREA „LOTO" DIN
6 IULIE 1880,

v- J FAZA I
t EXTRAGEREA I : 79 37 55 2 

S J 69 18 35 90 48 63 10 86 
□. i EXTRAGEREA a Il-a : 24x>47

1 31 58 80 59 85 5 30 38 21 14
RȘ. 1 FAZA a II-a
„ * 1 * 2 * * * * * * 9 EXTRAGEREA a IlI-a : 61 45

— in loc 
unui co

s-a auto- 
^spargă" 

,_____ ____________ care, era
Umpede. nu-i lăsaseră culoar 
de pătrundere.

In repriza secundă, lotul re
prezentativ a folosit următorii 
jucători : Cristian — Lică, Ni
colae, Ștefănescu, Munteanu II 
(min. 65 — Tilihoi) — Țicleanu, 
Bălăci, Boloni — D. Nicolae, A. 
Ionescu, Cîmpeanu II. In a- 
ceastă parte, poate și sub „im
pulsul" avantajului substanțial 
luat pe tabela de marcaj, miș
carea în teren a selecționabili- 
lor s-a făcut cu oarecare eco
nomie (o veche meteahnă a 
fotbaliștilor noștri) din care 
cauză ofensiva și-a pierdut din 
cursivitate, din claritate. In ul
timă analiză din eficiență. Din
tre jucătorii utilizați în această 
a doua parte s-au înscris, In- 
tr-o fericită excepție, Nicolae și 
Țicleanu, ambii insistenți și lu
cizi In majoritatea acțiunilor la 
care au luat parte. Selecționa- 
bilii au mai înscris, în această 
repriză, de două ori, prin BĂ
LĂCI (min. 68, din penalty, In 
urma unui fault în careu asu
pra lui Cîmpeanu II) și TI- 
CLEANU, craioveanul . șulînd 
decisiv în min. 89. Unicul gol 
al gazdelor a fost marcat de 
PĂUN. în min, 77, la situația 
de 0—4. Muscelul Cîmpulung a 
folosit echipa : Fopa (min. 86 
— Luca) — Gorgoi. Miuțu, 
Păun, Poștioacă (min. 45 — Io
sif) — Tonghioiu, Bădescu (min. 
45 — Stănceanu). Lunceanu — 
Dobrescu (min. 45 — Uinca),
Pamfil, Berevoianu (min. 45_— 
Predoi). A arbitrat ‘ ‘ 
Tănase (Cîmpulung).

Lotul reprezentativ 
pregătirea (zilnic cite 
trenamente) în localitate pînă 
miercuri cind, în cursul dimi
neții, va pleca la Brașov unde, 
în aceeași zi, va întîlni pe 
proaspăta divizionară A, F.C.M. 
Ștefan Covaci speră să-i utili
zeze în acest meci și pe Cămă- 
taru și Stănescu. ambii refă- 
cuți de pe urma unor acciden
tări. In schimb, Crișan (bolnav) 
și Klein (entorsă recidivată) 
sînt in continuare indisponibili.

Paul 
dln- 

Și formația franceză R.C. Lens s-a 
încheiat la egalitate : 1—1.

® SPORTUL STUDENȚESC — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA
2—1 (1—1). Ieri dimineață, la 
Cîmpina, în prezența a peste
2 000 de spectatori, primul meci 
de verificare a celor două e-
chipe. O partidă frumoasă, în
care ambele echipe au dovedit'
bună pregătire fizică. Campio
nii — cu o echipă descomple
tată — au deschis scorul în
min. 7. prin Donose. Bucu- 
reștenii au egalat în min. 40, 
prin M. Sandu, și au înscris 
golul victoriei în min. 68, prin 
Chihaia.

9 F.C. 
(Polonia) 
Tractorul 
(aflată în pregătiri la 
Brașov) a susținut un meci a- 
mic-al cu formația poloneză Stal 
Mielec, care efectuează un tur
neu ta țara noastră la invitația 
clubului Tractorul. Meciul s-a În
cheiat cu un scor egal : 3—3. Go
lurile au fost marcate <le : Ia- 
mandi (min. 37 și 40) șl Plțurcă 
(min. 59 — din penalty), respec
tiv de Vnuk («nih. 10 și 38) și 
Szarmak (min. 86). F.C. Olt a fo
losit formația : Nedea (Anghel) — 
Clocioană, Martinescu, Standu, 
Mincu — P. Petre (Ciobanu), 
Șoarece, Badea — Prepeliță (Bos
ca), lamandi. Plțurcă. Următorul 
Joc al echipei poloneze este pro
gramat Joi 8 talie, tot pe aceiași 
stadion, în compania echipei 
F.C. Argeș. (C. GRUIA — coresp.)

NJ 77 36 15 54
, EXTRAGEREA a IV-a : 65 14
i 16 18 39 43

5h. 1 EXTRAGEREA a V-a : 62 44 
5 67 22 83

RI : FOND TOTAL DE CÎȘTI-
GURI ; 912.302 lei.
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I SPORTUL STUDENȚESC SPERA 
| SĂ JOACE PE TERENUL SĂU
I Șl SĂ SE AUTODEPĂȘEASCĂ
I
I
I Cupei

tabăra de pregătire la 
optînd, ‘ 
localitate mal apropiată 
cu bune condiții de

In acest fel.
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0 Formația studenților bucu- 
reșteni și-a reluat antrenamen
tele ta vederea noului an com- 
petlțional la 27 iunie, sub con- 
ducerea unui nou cuplu de an
trenori, Constantin “ 
Ion Volca 0 De 
nătoarea 
transferat 
Cîmpina, 
pentru o 
de casă, 
instruire și cu o gazdă — Poiana 
Cîmpina — amabilă șl ospitalieră 
0 Aici l-am întîlnit, la sfîrșitul 
săptămlnli trecute, pe cei 18 
oomponcnțl ai lotului alb-negri- 
lor, adică : portarii Moraru și 
Lazăr ; fundașii Tănăseseu, Ca
zan, Grigore, Cățoi, Iliescu și Ma
rinescu (Ultimii doi jiunlori din 
pepiniera proprie) ; mijlocașii A. 
Munteanu, O. Ionescu, Șerbănlcă 
șl Iorgulcscu ; înaintașii Chihaia, 
Stroe, M. Sandu, Caloianu, M. 
Marian șl Margelatu. Se mal 
contează, evident, șl pe fundașul 
I. Munteanu, în prezent la lotul 
național. Alături de aceștia l-am 
Întâlnit cum menționam — pe 
foștii antrenori federali, C. 
Cemăiaziu și I. Volca, precum 
și pe medicul FI. Brătllă șl pe 
masorul A. Tudose 0 Noutățile 
ta lot sînt, deocamdată, cele două 
promovări din echipa de juniori. 
0 Cum vl se pare echipa, acum, 
la reîntoarcerea acasă T l-am în
trebat pe antrenorul Ion Votca, 
„După 3 ani, găJesc că ea a cres
cut în valoare, in ansamblu. A 
crescut, desigur, șl media de 
virată. Ceea ce nu-i însă un 
handicap, atîta vreme cit Jucătorii 
fac dovada unei bune capacități 
de efort. Revederea cu foștii mei 
elevi mi-a lăsat o bună Impresie, 
care rămîne să fie, bineînțeles, 
confirmată prin fapte, prin re
zultatele mai bune pe care cu 
toții le dorim, le așteptăm" 0 
Să vedem acum care e părerea 
căpitanului și „decanului de. 
vtrstă" al echipei, Octavian Io
nesco : „Cel 31 de ani pe care 
11 am nu mă împiedică de fel 
să mă consider încă destul de 
tînăr ca Jucător și apt pentru a 
face față marilor obligații ale 
performanței. Cred că sudura

Cernăianu — 
la 1 iulie, deți- 
ba.lcan.ice și-a

PRIMUL JOC TEST
ĂL LOTULUI
(Urmare din pag- I)

cursivității jocului. Au fost li
nele situații In care 
să transmită mingea 
echipier liber — el 
închis, încercînd să 
printre doi adversari

bine Gh.

continuă 
două an-

w

de 
alt 

a 
a- 
la 

tri-

sufletească din cadrul echipei 
constituie temeiul unui salt de 
calitate. Jucăm de mult timp 
împreună și am vrea ca în cam
pionatul ce vine să jucăm și mai 
bine 1“ • Pe antrenorul principal 
Constantin Cernăianu l-am lăsat 
la urmă, impresiile și opiniile 
sale puțind ține loc și de con
cluzii : „După 4 ani de muncă 
mai mult de birou, Ia federație, 
contactul nemijlocit cu terenul 
mi se pare reconfortant. Proble
mele care se pun acum ? In pri
mul rînd, stabilizarea ideii 
joc. Avem de înfruntat și un 
handicap : prezența redusă
spectatorilor la meciurile de 
casă. Cind eram antrenor 
Ploiești sau Craiova, gemeau _ 
bunele de pline ce erau. Și sim
țeam cum publicul ne duce uneo
ri spre victorie. Sperăm, totuși, 
că vom găsi și în această pri
vință soluții. Pe de o parte, cu
plajele bucureștene ; pe de alta, 
terminarea lucrărilor de amena
jare a stadionului Politehnica din 
Regie, care, din retur, va fi te
renul nostru propriu. Și atunci...** 
• Antrenorul Constantin Cernă- 
ianiu n-a mai continuat ideOa, ca 
să nu pară că se avintă prea de
vreme In promisiuni. O conti
nuăm Insă noi, spunînd că, a- 
tunci cind Sportul studențesc va 
avea spectatorii săi 
său propriu, nu va 
puncte la București 
cum s-a înlîmplat în 
Șl cu ceea ce va
,,afară" va putea să-șl depună o 
serioasă candidatură la un loc și 
mad aproape de podium, poate 
chiar pe podium.

Mihai IONESCU

și terenul 
mal pierde 

cu duiumul, 
anii trecuțl. 
aduce de

VĂ PREZENTĂM NOILE PROMOVATE IN DIVIZIA „B“
C. I. L. SIGHET

(seria a X-a)
Asociația a fost înființată în 

1965 și este tutelată de0 
anul __  ... __  _____
Combinatul de prelucrare a lem
nului din Slghet 0 A activat în 
Divizia B în perioada 1975—79 șl 
ta Divizia C în 1965—75 și 1979— 
80 0 Președintele asociației
sportive : Grigore Tăbală ; pre
ședintele secției de fotbal : Du
mitru Tufă ; antrenor : Nicolae 
Szabo 0 Are stadion propriu, cu 
o capacitate de 3 000 de locuri 0 
Lotul : Tiron, Oros, lajer — A- 
rezanov, Rus, Culda, Grindeanu, 
Roman — Suciu, Szăkely, Ivaș- 
cu, Laleș, Țiplea — Ionescu, Boc
șa, Bonte, Sumuleac, Moldovan, 
Moiș 0 Media de virată : 22 de 
ani și 6 luni 0 Echipa a avut 
o toamnă zbuciumată șl la un 
moment dat se părea că pierduse 
orice șansă de revenire în Di
vizia B. Dar, în retur, evoluția 
a fost din ce în ce mai bună șl, 
în final, s-a clasat pe primul loc.
S-a remarcat, la toți jucătorii, 
o bună capacitate de efort, care 
le permite desfășurarea acțiuni
le»? ofensive' pe spații largi. Prin 
țesătura de pase de la mijlocul 
terenului, el reușesc să creeze 
breșe ta apărările adverse șl să 
finalizeze multe atacuri

Dialog de vacanță

„VIAȚA ÎNCEPE
LA 30 DE ANI"

N. Răducanu

A trecut prin redacție, cu 
eterna lui bună dispoziție, 
„Ricu" Răducanu.

— Cum e la „B“, Ricule 7
— Cu explozii solare, că joci 

' înla 11 și te bate soarele 
cap.

— Am impresia că nu 
lași.

— Cum o să mă las ?

te

in- 
să-i

E 
meserie grea asta, te cali
fici greu. Vrei să-ți spun 
ceva ? Tot la' mina porta
rului rămîi.

— Deci, mai joci...
— Am oferte.
— La Rapid 7
— Aș fi venii la Rapid, 

dar stă cam slab cu apă
rarea și nu mai pot să risc. 
Dacă ar avea doi stoperi 
valabili și un half să-i 
chidă, mai c-aș încerca 
duc în A.

— Și-atunci 7
— Poate 
cunoaște

— Nu 
cule 7

— Am 
sanne aveam 98.

— Dar cu anii?
— Patru mai puțini ca 

Zoff.

miTimișoara. Că 
„Dembo". 
ești cam greu, Ri-

97 de kite. La Lau-

Orice s-ar spune, pauza 
dintre campionate este în 

dominată de 
transferărilor.

ale regu- 
ca să nu 
necunoașterea 

clauzelor dc

bună parte 
problema
Toată lumea discută despre 
acest subiect, chiar dacă 
nu sînt cunoscute detaliile 
de ultimă oră 
lamentului, 
vorhim de 
(uneori !) a 
fond. In sfirșit, e bine că 
se. proiectează echipe pu
ternice. cu întărituri care 
să propulseze o formație 
sau să (re) nască un jucă
tor. în acest vîrtej — a- 
mețitor, uneori, din păcate 
— al nevoii de nume noi 
nu trebuie să se uite însă 
esențialul : CE TRANSFE
RAM ȘI DE CE 7 Numai 
așa, pentru a face vîlvă 7 
Sau pentru că, realmente, 
echipa X are nevoie de ju
cătorul Y 7 Credem că în 
această perioadă de cău
tări, cind mai toți conducă
torii de club vizează nou
tăți, acum, la ora transfe
rurilor, important este... 
NECESARUL ! Dacă, în 
timp, s-au înregistrat im
plantări utile, cum au fost 
Iovănescu la F.C. Argeș, 
Moraru la Sportul studen
țesc. Dembrovschi la „Poli" 
etc. înseamnă că asemenea 
„operații" pot fi eficace. 
Dar se cunosc și destule 
cazuri de noutăți „îngropa
te" din lipsă de luciditate, 
de prosțiectare a nevoilor 
echipei în cauză. Degeaba 
transferi un vîrf de per
spectivă, dacă echipa n-are 
nevoie de așa ceva, titula
rul fiind un consacrat al

METALUL AIUD

în a-
Intre-
Aiud 

în e- 
C In

(seria a Xl-a)
• Asociația a luat ființă 

nul 1945 și este tutelată de 
prinderea metalurgică din 
• A activat în Divizia B 
diția 1974—75 și In Divizia 
perioadele 1958—74 și 1975—80 • 
Președintele asociației : ing. Ste- 
lian Itu ; președintele secției de 
fotbal : Romul Țălnar ; antrenor: 
Moise Justin • Are stadion pro
priu, cu o capacitate de 3 000 de 
locuri • Lotul : Ciumbrudcan, 
Suciu — Vlad, Olteanu, Moldo
van, Bota, Domșa, Bucur — 
Bregaru, Ilea, Slanislav, Băgăian, 
Moise — Hie, Bogin, Boldor, L. 
Mureșan, Luca, Pavel • Media 
de vîrstă : 22 de ani și 3 luni • 
Toți jucătorii sînt localnici, ma
joritatea fiind crescuți de antre
norul Justin, care pînă anul 
trecut a activat la juniori. Este 
o echipă disciplinată și are un 
pronunțat spirit" ofensiv. Grăitor 
în acest sens este faptul că e- 
chipa a marcat 89 de goluri (!) 
in ediția ce s-a încheiat. Compor
tarea bună din campionatul tre
cut a mărit încrederea în posibi
lități și se speră ca în Divizia B 
să evolueze ele asemenea la un 
bun nivel.

— Ce zici de ZofI 7
— Putea să apere măcar 

unul din cele nouă penal- 
ty-uri, ca să urce Italia pe 
podium. A luat plasă me
reu, sărind' cind în dreapta, 
cind in stingă. Aș fi rămas 
măcar o dată pe loc, ca să 
pun probleme înaintașului.

— Vrei, deci, să reintri în 
prima divizie.

— Dacă ajung din nou in 
A, mă cheamă nea Piști la 
„națională", l-am mai spus 
eu odată : „Nenicule, dacă 
mă aveai la Madrid, jucai 
amical meciul cu sîrbii, de 
pe Steaua, și ne făceai uni
forme albastre pentru Bue
nos Aires". Nu știu cum se 
face- că la fotbal se uită 
mereu lucruri pe care le pri
cep și copiii.

— Ce lucruri, Ricule 7
— Că portarul se face bun 

abia după treizeci de ani.
— Cum ai ajuns la con

cluzia asta 7
— Mi-a spus-o Sepp Maier. 

M-a rugat să nu spun la 
nimeni, dar uite, nu pot 
să tac...

loan CHIRllA

antrenor 
de mar- 

dacâ

uneori de- 
pregătiri 7 Și 

un aspect 
problemei : 

sînt stimula- 
fac în sensul 

echipelor res- 
trebuie să-și

postului I Degeaba trei-pa- 
tru echipe aleargă după un 
mijlocaș remarcat în ulti
ma „stagiune", dacă acesta 
este respins de structura 
psihică a echipei. Exemple? 
Destule ! Să luăm la întîm- 
plare neîmplinirea (nu în- 
timplătoare !) unor Doru 
Nicolae, Roznai, Țevi sau 
Chitaru. la Dinamo ; a u- 
nor I. Marin sau Puchea 
Ia Steaua; a unor Istrătes- 
cu sau Crîngașu - ...
Timișoara ș.a.m.d.

Sigur, fiecare 
își dorește dubluri
că pe fiecare post, 
este posibil, dar această... 
dedublare are și reversul 
ei. Acum, în, această peri
oadă de căutări, e necesar 
să gîndim, și la moralul 
celui pe care îl transferăm. 
Este el util ■ sau nu. va de
veni titular sau va ajunge 
o rezervă eternă, stare ca
re declanșează

■ mobilizare în 
mai - intervine 
important al 
transferările 
toare, dacă se 
necesităților 
pective, care 
rezolve anumite posturi de
ficitare. Dar, Ia umbra a- 
cestor transferări (să ad
mitem unele de mare preț), 
nu trebuie uitat principiul 
elementar a) progresului_ și 
în fotbal : '
intensitatea și 
struirii. Altfel, 
le pot deveni 
sine. Ceea ce 
nimănui !

Mircea M. IONESCU

PREGĂTIREA, 
calitatea in- 

transferări- 
un scop în 
nu ar servi

OLTUL Sf. GHEORGHE

(seria a Xll-a)
Clubul a fost înființat în a- 
1973 0 A activat în Divizia

•nul _ _. _____ __________
B In perioada 1974—76 și în Divi
zia C în 1973—74 și 1976—80 0
Președintele clubului : Mihai La
zar ; președintele secției de fot
bal : Petre Buda ; antrenor s 
Constantin Mateescu • Folosește 
stadionul Consiliului municipal, 
cu o capacitate de 7 000 de locuri 
0 Lotul : Szabo, Polgar, Incze 
— Sărac, Simion. Bartin, Magyari, 
Antal, Benczik — Bokor, Ado- 
rian, Bisok, Lăcătuș, Roman — 
Kaloși, Siklodi, Kerekeș, Solo
mon. Elekeș, Barbu, Sebcstyen 0 
Media de virstă : 23 ani 0 In 
Jocul echipei, elanul se Îmbină 
cu tehnica. în ceea ce privește 
finalizarea, aceasta a fost mal 
bună în partidele susținute pe 
teren propriu. în meciurile dis
putate în deplasare, șl-a surprins 
deseori adversarii prin contra
atacuri rapide, cel mai adesea 
finalizate. Majoritatea jucătorilor 
fiind tineri, el doresc ca în Di
vizia B să joace frumos în 
tinuare șl să rămînă cît mai 
timp în eșalonul în care au 
movat.

con- 
mult 
pro'

i

MECIURI AMICALE
• IN LOCALITATEA St. 

(din insula Reunion) meciul 
tre echipa Steaua București

(E. STROE, coresp.)
OLT — STAL M1ELEC
3—3 (1—2). Pe stadionul 
din Brașov, F.C. Olt

Poiana
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RECORD EUROPEAN EGALAT
BERLIN. I (Agerpreș). Cu pri

lejul uniul concurs desfășurat la 
Dresda, atletul Luts Dombrowski 
(B.D.G.) * obținut rezultatul de

109 SPORTIVI ÎN DELEGAȚIA BRAZILIEI
RIO DE JANEIRO, 6 (Agerpres). 

Sportivii brazilieni vor participa 
la Jocurile Olimpice de v»ră de 
la Moscova la întrecerile de atle
tism, înot, ciclism, box, canotaj 
academic, yachting, tir cu arcul, 
gimnastică, judo, haltere, tir. să
rituri în apă, baschet șl void.

SPORTIVII ROMÂNI AU TRANSMIS FLACĂRA OLIMPICĂ
(Urmare din pag. 1)

elevi din Vaslui, Martinescu ur
că podiumul și aprinde torța 
mare. Se intonează Imnul de stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia. La solemnitatea care a avut 
loc rostesc alocuțiuni Gheorghe 
Cilibiu, președintele Comitetului 
executiv al Consiliului popular 
județean Vaslui și Grigori I.

Campionul olimpic român Nicolae Martinescu transmite flacăra olimpică sportivului sovietic 
Piotr Bolotnikov, campion olimpic Foto : Dragoș NEAGU

SE ANUNJĂ UN ;,VAL“ DE RECORDURI IN PISCINA OLIMPICA
Spre deosebire de alțl ani, cînd 

sezonul indoor prilej-ula cam
pionilor din piscine numeroase 
confruntări șl chiar performante 
de răsunet, ce anunțau îndeobște 
„valul" de recorduri din vară, 
în acest an apa din bazine a 
fost mal calmă Ca orieînd. îno
tătorii din R.D. Germană șl 
U.R.S.S., marii tavoriți al Olim
piadei de la Moscova, și-au în
cheiat testele încă de la sflrșltul 
lunii mal, trădindu-șl Intențiile 
de a mări substanțial perioada 
de pregătire dinaintea J.O., timp 
în care se fac ultimele șlefuiri, 
se repetă fplnă la deprinderea 
automată) noile grafice de cursă.

Cine va urca pe podium tn 
noua piscină „Olimpllski" T Pe 
baza celor mal bune performanțe 
ale anului specialiștii pot Intui, 
cu destulă precizie, pe viitori 
candidați la medalii. A desemna 
însă mari favorițl, așa cum am 
putut s-o facem cu Mark Spitz 
înaintea Miinchen-ului, sau cu 
KomcHa Ender șl John Naber 
înainte de Montreal, ne este a- 
cum foarte greu.

SUB 15 MINUTE 
IN MARATONUL CELOR 

15 SUTE ?
Jorg Woithe — recent 50,55 pe 

100 m — are ceile mal mari șanse 
de a deveni campionul sprinte

TUiiNIt INTIIiNAJIONALE
© în cadrul turneului inter

național feminin de handbal de 
Ia Burgas (Bulgaria), selecțio
nata României a învins cu sco
rul de 16—11 (8—5) formația 
Franței. Alte rezultate: U.R.S.S.
— Bulgaria (tineret) 29—5 
(12—3) ; Olanda — Polonia 17—15 
(8—7) ; Bulgaria — R. F. Ger
mania 15—11 (8—5) ; Bulgaria 
—Olanda 20—13 (7—5) ; U.R.S.S.
— Franța 21—2 (12—2) ; Româ
nia — Bulgaria (tineret) 31—7 
(13-4).

• Turneul internațional fe- 
rrynin de șah de la Decin (Ceho
slovacia) a fost cîștigat de ma
rea maestră sovietică Elena Fa-

LA SĂRITURA IN LUNGIME
8,45 m la săritura tn. lungime, 
egalînd astfel recordul european 
stabilit cu 5 ani în urmă de câ
time Iugoslavul Nenad Steklcl.

în fruntea lotului, compus din 
t(» sportivi, se află înotătorul 
DJ-an Madruga șl atletul Joao 
Carlos de Oliveira, recordmanul 
mondial al probei de tirlplusalt. 
ambii cotați cu șanse de a urca 
pe podiumul de premiere.

Eremei, președintele Comitetu
lui de organizare a Ștafetei flă
cării olimpice in R. S. S. Mol
dovenească, care au salutat so
sirea flăcării olimpice și au 
urat succes deplin Jocurilor O- 
limpioe de la Moscova. Ei au 
subliniat totodată atașamentul 
tineretului din cele două țări 
vecine și prietene, al celor două 
popoare față de nobilele idea

rilor, campionul din R.D. Ger
mană fiind șl primul european 
ce va încerca să învingă limita 
celor 50 de secunde. In celelalte 
probe ale crauliștllor, primii fa- 
vorlțl slnt campionii sovietici 
Sergtțel Kopliakov (1:50,54 la 200 
m în acest an) șl Vladimir Sal
nikov, pentru distanțele mai lungi 
(400 m și 1SO0 m). Despre cîștl- 
gătorul ,,Oscar“-ulul înotătorilor 
în 1979. care între timp a mai 
corectat recordul lumii la 400 m 
(3:51.20), antrenorul Serghei Val- 
țehovschi declara în iarnă : „Va 
îl primul om în lume care va 
înota 1900 m în mat puțin de 
13 minute !“ Șl deocamdată nu 
se anunță nici un contracandi
dat.

în disputele spatlștllor. primul 
curvint îl vor avea probabil Viktor 
Kuznețov (U.R.S.S.) la 108 m șl 
Sandor Wladar (Ungaria) la 200 
m, iar supremația brasiștUor so
vietici Aleksandr Fedorovskl șl 
Robertas Julpa poate fl contestată 
doar de englezul Duncan Goodhew 
(03,31 la 100 m). Suedezul Pir 
Arvidsson (54,15—100 m șl 2:00,62 
— 200 m) va încerca să aducă în 
țara sa pentru prima oară titlu
rile olimpice ale probelor de del
fin ; cu condiția însă să-4 în
vingă, la 200 m, pe Serghci 
Fesenko (2:00,01). în fine, aam- 
plonul Uniunii Sovietice, Aleksandr 
Sidorenko este cel mal bine pla-

DE HANDBAL Șl ȘÂH
t-alibekova cu 11 puncte din 13 
posibile. Maestra româncă Lia 
Bogdan s-a clasat pe locul 6, 
cu 7 puncte.

TURUL FRANȚEI
PARIS, 6 (Agerpres). După o 

zi de repaus. Turul ciclist al 
Franței a fost reluat cu etapa a 
9-a : St. Malo — Nantes (205,300 
km), cîștigată de olandezul Jan 
Rass, în 51128:27.

în clasamenul general conduce 
belgianul Riidy Pevenage, urmat 
de francezii Bazzo — la 2:35 șl 
Hinault — la 4:12.

BREVIAR
LA SOFIA în cadirul unul con

curs atletic, cunoscuta campioană 
bulgară Marla Vergova-Petloov a 
aruncat discul la TO,GO m (a doua 
performanță mondială a tuturor 
timpurilor). Recordul lumii este 
da TI,SO m șl aparține Evelynd 
Jahl (it.D. Germană).

ÎN PENULTIMA ZI a turneului 
internațional masculin de handbal 
„Trofeul Iugoslaviei" de la Tito
grad au fost înregistrata urmă
toarele rezultate : Spania — El
veția 21—18 (10—0) ; Iugoslavia— 
Bulgaria »—17 (11—7).

luri olimpice. în acordurile Im
nului de stat al Uniunii Sovie
tice. campionul olimpic sovietic 
Pioir Bolotnikov aprinde fada 
de la sportivul român și por
nește în primul schimb al Șta
fetei flăcării olimpice pe teri
toriul U.R.S.S., în drum spre 
Moscova, orașul celei de a 
XXII-a' ediții a Jocurilor O- 
limpice de vară.

sat (4:21,97) pentru a se Impune 
tn cursa de 400 m a tetralkwîiș- 
tfflor,

SPORTIVELE 
DIN R.D. GERMANĂ 

PORNESC FAVORITE
Cu patru ani tn urmă, la 

Mo.nVroaH, Înotătoarele din R.D. 
Germană au învins în 11 din oele 
13 finale. Vor reuși ele aceeași 
performanță șA la Moscova T 
Karen Mctschuk (35,45), Barbara 
Krau.se (53,64 — 100 m și l:59,14-r 
200 m), Petra Schneider (4:11,90 — 
400 m) sau Ines Diers ('3:37,70 — 
<530 m) vor fl foarte gneu de
învins în întrecerile craulistelor. 
Ca și Hi ca Rekiisch ($1,77) la
10® m spate. Andrea Pollack la 
100 m (60,86) și 280 m fluture 
(2:10,57), sau aceeași Petra 
Schneider la 400 m mixt (4:36,44). 
In cursa de 100 m bras, noua re
cordmană a lumii, Ute Gewenlger 
(1:110,30) va avea de suportat a- 
saltul sportivelor sovietice In 
frunte cu Lina Kaciuslte 
(1:10,38).

In fine, pentru proba, de 200 m 
spate, care ne interesează cel mai 
mult, foarte bine plasată este 
campioana R.D. Germane, Birgit 
TreLber (2:13,14), dar există sufi
ciente speranțe ca recordmana 
României, Carmen Bunaclu 
(2:15,55 în aoest an) să nu lip
sească de pe podium.

A. VASiLIU

BJORN BORG ÎNVINGE PE JOHN McENROE
INER-0 FINALĂ DRAMATICĂ

LONDRA, 6 (A- 
gerpres). Cunoscu
tul campion sue
dez Bjbm Borg a 
cîștigat pentru » 
5-a oară consecu
tiv proba de sim
plu bărbați din 
cadrul turneului de 
tenis de la Wim
bledon, înving! nd, 
în 5 seturi, cu 1—6,
7— 5, 6—3, 6—7,
8— 6, pe america
nul John McEn
roe, Intr-uaa din
tre cele mal dra
matice finale din 
istoria acestei com
pel iții. Partida a 
a durat 3 h 53 și 
a scos în evidență 
din nou puterea de 
concentrare și te
nacitatea învingăto-. 
rului care, la vîr- 
sta de 24 de ani, 
realizează o per
formanță sportivă 
excepțională. De 
menționat ci tie- 
breakul setului 4 s 
fost decis la scorul 
de 13—16, după a- 
proape o jumătate 
de oră de joc.

La încheierea finalei, Bjorn 
Borg a declarat : „A fost cca 
mai bună partidă din cite am 
disputat la Wimbledon și pe 
terenurile britanice. John 
McEnroe s-a dovedit un parte
ner de joc redutabil. Cred că 
amindoi am jucat foarte bine“. 
La rîndul său, John McEnroe 
a spus : „Borg este unul dintre 
cei mai mari jucători din țoa
le timpurile. Dacă va cîștiga 
și campionatele internaționa
le ale S.U.A.. va dovedi cu pri
sosință că este cel mai puter
nic jucător din lume pe toate 
suprafețele de joc“.

In sferturile de finală ale 
probei de dublu femei, Bilîie

AL 5-lea TITLU CONSECUTIV, 
RECORD ABSOLUT!

Așadar, „extraterestrul" 
Bjorn Borg și-a cîștigat cea 
de-a cincea cunună de cam
pion al Wimbledonului. Deși 
la primele secvențe ale fi
nalei cu junele McEnroe, 
toată armura sa computeri
zată fi infailibilă păruse des
tul de dereglată, surprinză
tor de vulnerabilă. Fericită 
conjuncturi, căci astfel ne-am 
putut convinge definitiv că, 
tocmai, nu vreun pseudo- 
meccmism U propulsează pe 
suedez spre victorii, ci ade
văratele sale calități umane, 
o voință de sportiv mare. 
Simbătă, pe gazonul din 
Church Road și pe ecranele 
televizoarelor noastre, Borg 
a greșit mult, a fost chiar 
penibil uneori, dar s-a re
găsit în momentele grele, 
și-a impus pini la urmă su
perioritatea sa, cea de pe 
planul moral șl nicidecum 
cel tehnic. Aceasta este pre
țioasa concluzie a finalei și 
prilej de învățăminte pen
tru noi toți.

John McEnroe, băiatul- 
rău din Douglaston (Neta 
York), de data aceasta mai 
cuminte decit era nevoie, 
irosindu-și incredibil șansa 
in setul doi și cel de-al cin
cilea, este — așa cum s-a 
mai afirmat — supercampio- 
nul viitorului, Joacă un te
nis minunat și loviturile sale 
de rachetă slnt, adesea, o 
incintare. Dar îi lipsește încă 
acea luciditate, acea concen

TELEX • TELEX
mat la 5 sec de olandezul Peol.

FOTBAL • Rezultate înre
gistrate în „Cupa de vară" : 
M.S.V. Duisburg — Slon 1—8 
(1—0); Rapid Vlena — St. Gali 2—1 
(1—0) ; Fortuna Dusseldorf — 
Standard Llege 3—3 (2—1) : Na-
pnedak (Iugoslavia) —VfL Bochum 
2—0 (tL—0) ; B.K. Halmstad (Sue
dia) — Voest Linz 3—2 (0—2).

ȘAH • După 8 runde, în tur
neul de la Amsterdam conduce 
campionul mondial Anatoli Kar
pov (U.R.S.S.), cu S'li puncte, ur
mat de Tlnunan (Olanda) — 5 p, 
Rlbll (Ungaria) — i'h p. In runda 
a 7-a, Karpov l-a învins pe

Supremul triumf — Telefoto AGERPRES
Jean King și Martina Navrati
lova au învins cu 6—2, 6—2 pe 
Chris Evert — Virginia RuzicU 
In semifinalele de dublu mas
culin, McNamara și McNamee 
au întrecut cu 6—3, 6—2, 6—3 
pe McEnroe — Fleming.

Rezultate înregistrate în ulti
mele finale : dublu bărbați : 
Peter McNamara, Paul McNa
mee (Australia) — Stan Smith, 
Bob Lutz (S.U.A.) 7—6, 6—3,
6— 7, 6—4 ; dublu femei : Kathy
Jordan, Anne Smith (S.U.A.) — 
Wendy Turnbull (Australia), Ro
semary Casals (S.U.A.) 4—6.
7— 5, 6—1 ; dublu mixt : Tracy 
Austin, John Austin (S.U.A.) — 
Diane Fromholtz, Mark Edmond
son. (Australia) 4—6, 7—6, 6—X 

trare extremă, care face din- 
tr-un tenisman strălucitor, 
un tenisman victorios. Așa 
cum este Borg. Nu se poate 
spune că McEnroe n-a avut 
curaj. A impresionat chiar 
prin aceasta, oferindu-ne cea 
mai dramatică rezistență a 
unui iremediabil învins, in 
finalul partidei. Auzeam la 
microfon pe Christine Janes 
(una din comentatoarele 
BBC-ului și fostă finalistă la 
Wimbledon, în 19G1), spu- 
nînd: „Tie-breakul, această 
regulă de joc pe care o urîm 
sincer fiindcă aduce hazar
dul in tenis, a fost astăzi un 
dar al zeilor. Lupta dintre 
Borg, avansind irezistibil 
spre victorie și McEnroe, a- 
minînd mereu deznodămîn- 
tisl, ni s-a părut superbă". 
N-a fost însă o luptă intre 
egali — am face o corectură 
— ca aceea dintre Smith și 
Năstase, in finala din 1972. 
Cind realmente ar fi fost 
nevoie de o regulă specială 
în tenis : a desemnării de 
învingători ex-aequo.

Acum, cu 5 victorii conse
cutive la Wimbledon, record 
absolut al tenisului modern 
(precedentul aparținea lui 
L. Doherty, din 1906), Bjbm 
Borg poate pretinde un loc 
pe podiumul „nemuritorilor" 
tenisului. Alături de Tilden și 
Laver, sau Budge, să zicem. 
Nume intrate in legendă.

Radu VOIA

Larsen, iar în a 8-a pe Van der 
Wieă.

TENIS • La Luxemburg, în 
cadrul sferturilor de finală ale 
„Cupei campionilor europeni" au 
fost înregistrate următoarele re
zultate : L.T.C. Nisa — North 
Manchester 6—3; Amberg (R.F.G.) 
— Sparta Praga 9—0 ; Real Bar
celona — Vasas Budapesta 9—0 ; 
L.T.C. Copenhaga — Bruxelles 
6—3.

VOLEI • în prima zl a tur
neului internațional feminin de 
volei de la Hamburg, echipa 
Canadei a învins cu 3—1 selec
ționata Belgiei, iar reprezentativa
S.U.A. a întrecut cu 3—2 echipa 
R.F. Germania.

CICLISM • După desfășurarea 
etapei a 4-a în Turui Poloniei pe 
primul loc în clasament se află 
potonezul Janktewicz, urmat la 
numai 1 sec de compatriotul său 
Lang și la 30 sec de un alt ru
tier polonez, Mytnik. Janktewicz 
a cîștigat etapa a treia contra 
cronometru, reailzînd pe 57 km 
timpul de 55:35. Etapa, a rv-a, 
disputată la Lublin, a revenit po
lonezului Michalak, cronometrat pe 
136 km cu 3h06:ll. • Etapa a
3-a a Turului Luxemburgului 
pentru amatori, disputată între 
Wasserbllllg șl Differdange (159 
km), a fost cîștigată de elveția
nul Gilbert Glaus, cu timpul de 
31134:12. în clasamentul general 
oonduce austriacul Stlndler, ur-
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