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CEA MAI STRĂLUCITOARE COLECȚIE DE TITLURI
Șl MEDALII ÎN SPORTUL ROMÂNESC

ÎNCURAJATOARE EFERVESCENTA
ÎN ATLETISMUL NOSTRU

© Eva Zdrgd-Raduly urcă mereu
@ Vasile Bichea, din nou in prim-plan

Măsurile stabilite prin im
portante documente de partid, 
aplicarea în practică, zi de zi, 
a prețioaselor indicații și o- 
rientări cuprinse în mobili
zatoarele Mesaje și Cuvin- 
tări ale tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, adresate activului 
mișcării sportive sau exprima
te de secretarul general al 
partidului nostru în întâl
nirile directe cu sportivii 
fruntași, au determinat, în ul
timul deceniu și jumătate, pro
grese remarcabile in domeniul 
activității de performanță, a- 
firmarea toi mai prestigioasă 
a „tricolorilor" în marile com
petiții internaționale, REALI
ZAREA CEI,UI MAI VALOROS 
BILANȚ DIN ÎNTREAGA IS-

După strălucitul succes de la Montreal din 1976, gimnastele 
noastre din nou acasă

TORIE A SPORTULUI ROMA
NESC.

Dintre numeroasele mărtu
rii ale acestui avînt fără pre
cedent să amintim, pentru în
ceput, că in acești ani, partici- 
pind la Jocurile Olimpice, 
campionatele mondiale și eu
ropene, campionatele mondiale 
universitare, sportivii români 
au cucerit 806 medalii, dintre 
care 200 de aur, față de cele 
numai 264 obținute pînă în 
1965. Și, să nu uităm, că aces
tei impresionante colecții de 
titluri și medalii le vom adău
ga, la finele anului, victoriile 
repurtate la campionatele 
mondiale de popice, la cam
pionatele europene de lupte și 
judo și — dorim din toată ini-

Astâzi, l<i Ateneul Român

VERNISAJUL EXPOZIȚIEI FILATELICE „OLIMPIADA ’80“
Printre manifestările consa

crate apropiatelor Jocuri Olim
pice de la Moscova se află și 
expoziția filatelică organizată 
de Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport, Comi
tetul Olimpic Român, în cola
borare cu Filiala București a 
Asociației Filateliștilor. Intitu

In campionatul oe călărie, oinamo Învingătoare In proba pe echipe
LUGOJ, 7 (prin telefon). La 

baza hipică din localitate au 
luat sfîrșit întrecerile din ca
drul etapei a Il-a a campio
natului republican de călărie 
(dresaj și obstacole) pentru 
seniori. Ultima probă din con
curs a fost cea pentru echi
pe, la startul căreia s-au pre
zentat Dinamo, Olimpia, Steaua 
din București, Timiș Timi
șoara, C.S.M. Sibiu, C.S.M. 
Iași, A.S.A. Cluj-Napoca și 
C.S.M. Craiova. După epuiza
rea parcursurilor de bază, trei 
formații s-au aflat la egalitate, 
pentru desemnarea învingătoa

ma — cît mai multe succese la 
apropiatele Jocuri Olimpice ’80.

Se știe că, de mai multă 
vreme, forța și dimensiunile 
mișcării sportive dintr-o țară 
sau alta sînt apreciate îndeo
sebi prin valoarea rezultatelor 
obținute la Jocurile Olimpice, 
în această ordine de idei, să 
reamintim că la ultimele 3 c- 
diții ale J.O. (Ciudad de Me
xico, Miinchen și Montreal) 
reprezentanții țării noastre au 
îmbogățit vitrina cu trofee o- 
limpice a sportului românesc 
cu 59 de medalii (dintre care 
11 de aur), față de cele 40 cite 
au fost cucerite la celelalte 7 e- 
diții la startul cărora au fost 
prezenți în 41 de ani ! Este lo
cul cel mai potrivit pentru a 

elogia din nou splendida com
portare a „tricolorilor" la J.O. 
de la Montreal, acel triumf 
sportiv care ne-a adus tuturor 
emoționante momente de bucu
rie și mindrie. A fost ediția la 
care delegația României a cu
cerit 4 titluri olimpice, un 
total de 27 de medalii și 177,50 
puncte — poziții de frunte îu 
clasamentele neoficiale pe na
țiuni, — CEL MAI FRUCTUOS 
BILANȚ DINTRE TOATE 
CELE REALIZATE PÎNA A- 
TUNCI, DE LA PRIMA PAR
TICIPARE OLIMPICA (Paris, 
1924).

Cifrele au, cum știm, incon
testabila lor mare putere 
de convingere și tocmai de 
aceea am insistat asupra cî- 

lată sugestiv „Olimpiada ’80", 
expoziția va fi deschisă înce- 
pînd de astăzi și pînă la 15 iu
lie, în holul Ateneului Român. 
Vernisajul are loc astăzi, la 
ora 18, urmînd ca festivitatea 
de palmares să se desfășoare 
duminică 13 iulie, la ora 11.

rei disputîndu-se un parcurs 
de baraj, la care au luat par
te Dinamo, Olimpia și C.S.M. 
Sibiu. Și în această parte a 
probei disputa a fost foarte 
echilibrată, câștigătoarea fiind 
departajată nu la greșeli — 
situație mai rar intîlnită In 
probele pe echipe — ci ia cro
nometru. Dinamo a ocupat, In 
final, locul întîî, reușind un 
timp mai bun cu 2,4 s (!) de
cît următoarea clasată. Iată 
clasamentul : 1. Dinamo (Ma
riana Moisei, Victor Demlan, 
Paul Mazilu, Simion Marian) 
0 p (119,4 s), 2. C.S.M. Sibiu 

torva dintre ele. Ele atestă 
o dezvoltare impetuoasă a 
sportului de performanță din 
țara noastră în perioada ulti
milor 15 ani la care ne referim 
în comentariile-bilanț publi
cate sub genericul acestei ru
brici omagiale. Cifrele nu pot 
spune însă totul... Ele se cer 
completate, în primul rînd, cu 
numele marilor performeri 
români care au apărut și s-au 
consacrat în acești ani, cu
cerind cele mai înalte trepte 
ale ierarhiei internaționale. 
Sint anii în care au scris pa
gini glorioase în cartea de aur 
a sportului românesc Nadia 
Comăncci. Teodora Ungureanu, 
Emilia Eberle. Melita Ruhn. 
Dan Greeu — și atîția alți 
străluciți absolvenți ai școlii 
noastre de gimnastică — luptă
torii Gheorghc Berceanu, Ni- 
colae Martinescu. Constantin 
Alexandru, Ștefan Rusu. Ion 
Draica, caiaciștii și canoiștii 
Ivan Patzaichin, Vasile Dîba, 
ceilalți componenți ai „flotilei" 
de la Snagov, atletele Lia Ma- 
noliu și Viorica Viscopoleanu, 
canotoarea Sanda Toma, echipa

Don GÂRLEȘTEANU

(Continuare in pag 2—3)

în preajma finalei ȚțNISMANII ^JR| pR^fSC
grupei europene B
a „Cupei oa.is.. PENTRU DIFICILUL MECI CU CEHOSEOVACIA

Dcbutind devreme anul a- 
cesta în „Cupa Davis", tre
buind să joace chiar din pri
mele tururi — în timp ce echi
pe ca acelea ale Marii Britanii 
și Cehoslovaciei, ca să ne refe
rim la adversarele noastre, au 
intrat direct în semifinale sau 
in finala grupei — reprezenta
tiva de tenis a României a a- 
vut, după cum se știe, un start 
excelent. Ea a învins, în ordi
ne, cu 5—0 formația Iugoslaviei, 
cu 4—1 pe cea a Austriei și cu 
3—2 pe cea a Angliei, acest ul
tim rezultat prilejuind nu
meroase comentarii în lu
mea „sportului alb" deoarece, 
evoluînd pe teren propriu, 
insularii porneau favoriți...

Timpul a trecut repede, 
și iată că la mai puțin de 
o lună după ultimul schimb de 
mingi de la Bristol, tenismanii 
români se află în fața altui e- 
xamen. deosebit de greu, mult 
mai dificil decît cel cu Marea 
Britanie — după cum aprecia 
Ilie Năstase. Adversarii sporti
vilor noștri vor fi, la sfîrșitul 
acestei săptămîni — în fi
nala grupei B europene — re
dutabilii echipieri cehoslovaci 
Ivan Lendl, Pavel Slozil. Sta
nislav Birner și Jan Kodes al
cătuind una dintre cele mai 
bine cotate formații de pe con
tinent.

In vederea acestui fierbinte 
examen, echipa României a

(Adrian Pîrlea, Oto Fabich, 
Aurel Lăpăduș, Deac Gruia) 
0 p (121,8 s), 3. Olimpia ab. — 
după baraj, 4. Timiș 7 p, 5. 
A.S.A. Cluj-Napoca 8 p (294,9 
s), 6. Steaua 8 p (303,1 s).

Incepînd de astăzi vor intra 
în concurs juniorii și fetele, 
care își vor disputa îintîietatea 
în etapa I a campionatului. 
Vor participa călăreți de la O- 
limpia, Dinamo, Steaua, C.S.M 
Sibiu, A.S.A. Cluj-Napoca și 
Agricola Lugoj. (Gavril IGNEA- 
corespj.

VASILE BICHEA

Sint, iată, citcva săptămini 
de cînd Eva Zorgb-Raduly do
mină autoritar, la .modul gene
ral. prima scenă a atletismului 
nostru și în mod concret ea se 
află în prim-planul activității 
competiționale mondiale la 
aruncarea suliței. Sîntem con
vinși că nimeni nu se va su
păra dacă se va menține ast
fel, la fel ,de actuală, pînă la
25 iulie, adică mai precis pînă 
la încheierea probei de a- 
runcare a suliței la Olim
piada a XXII-a de la Mos
cova. Suita rezultatelor sale
este. fără discuție. impre
sionantă și începe să capete, 
tot mai mult, un caracter de 
unicitate care Spune ceva anu
me. ceva deosebit. '

De la 6 mai, de pildă, de 
cind a aruncat 63,36 m în con
cursul de la București, perfor

început pregătirile chiar de a 
doua zi după întoarcerea acasă 
de la Bristol. In cursul zilei 
de luni — pentru a oferi citi
torilor cele mai proaspete in
formații — „centralul" și tere
nul nr. 1 de la Progresul cu
noșteau aceeași animație cu 
care ne-am obișnuit în preaj
ma unui meci de „Cupa Davis". 
Florin Segărceanu îl avea ca 
„adversar" pe Andrei Dîrzu, în 
timp ce Ilie Năstase se antre
na cu Dumitru Hărădău. Să 
spunem de la început că Florin 
Segărceanu este complet resta
bilit, antrenamentele a că
ror intensitate a crescut de 
la o zi la alta permițindu-i a- 
cum să fie in formă maximă. 
Astfel că el este apt să se su

Rapid Arad, o asociație sportivă tare poate servi de model

CE E PE HIRTIE, 
GĂSEȘTI, MEREU, Șl PE TEREN
întreprinderea de vagoane 

Arad este o firmă mare, bine
cunoscută. După cum și asocia
ția sa sportivă, Rapid, nu mai 
are nevoie de prezentare, deși 
despre ea să tot scrii... Despre 
cele patru secții de divizie 
A (judo, lupte libere, polo, 
haltere) și despre celelalte, 
de asemenea cu rezultate 
bune (dirt-track, navomodele, 
șah, tir, gimnastică, fotbal, po
pice, turism, lupte greco-ro- 
manc ; se. vede ușor că spor
turile de echipă sînt prezente 
aici mai degrabă ca excepții!). 
Notabile ar fi și numele unor 
tehnicieni, ca Iosif Kurela, de 
la haltere, acum pensionar 
dar mereu în sală, ca înainte, 
adică din zori și pînă-n noap
te, colegul său fiind contabilul 
Gheorghe Biriș, ca Mihai Bo
tez, singurul antrenor emerit 
din judo-ui românesc, sau to
varășul său de muncă Dora 
Hîrșan, tînăr profesor ; ca lă
cătușul Borla Capotescu, fostul 

manțele sale au avut o linie de 
ascendență, bine marcată : 64,54 
m la București, la 18 mal, la 
concunsul de primăvară, 65,86 
m tot la București, la 1 Iunie, 
la „internaționale", după care 
a Început seria recordurilor : 
67,22 m la Stuttgart, la 5 iunie. 
68,12 m la Graz, la 21 iunie, 
68,68 m la Pitești, la „Cupa 
României", la 29 iunie și acum 
— pentru moment, desigur l — 
68,80 m la Moscova, la 5 iulie.

Eva Z8rg8 a cîștigat slmbăta. 
la Moscova, un concurs greu.

HORI A TO BOC

principala sa adversară, Saida 
Gunba, înregistrînd un salt 
de-a dreptul impresionant, de 
la 63,08 m anul trecut la 68,28 
m — nou record al U.R.S.S, I

Romeo VILARA

(Continuare In pag 2-3)

pună oricăror eforturi pe care 
— dacă va fi cazul — i le vor 
solicita conducerea tehnică 
a echipei. La rîndul său. An
drei Dîrzu care — după 
cum a ținut să ne reaminteas
că Gheorghe Viziru — ....a
constituit pentru echipa Româ
niei, în meciul cu Anglia, una 
dintre cele mai plăcute surpri
ze din ultimii ani", muncește 
cu aceeași arhicunoscută serio
zitate. antrenorii, ca și iu
bitorii tenisului puțind fi siguri 
că dacă se va apela la servi-

lon GAVRILESCU

(Continuare in pag a 4-a) 

poloist, în prezent -instruc
tor la grupele de copii (aten
ție, ia Rapid, continuitatea e 
o treabă căreia i se dă toată 
atenția !) ; ca mulți alții- Sau 
ale sportivilor Iosif Siljer, 
Ioan Rabat, Dorel Mecheț, 
Gheorghe Meregiu, Iosif Adoc, 
loan Lăzărescu, Lucian Străș- 
nei, ultimul fiind elev, ceilalți 
— încadrați în diverse secții 
ale I.V.A.

Dar nu, altceva ne-a impre
sionat aici mai mult și mai 
mult. Să vedeți : mergem în 
biroul președintelui Pavel 
Pascal, ne vorbește de una, de 
alta, ocolește însă subiectul 
„sport de masă", făcîndu-ne să 
credem, o clipă. în lucruri 
mai puțin plăcute ; cînd colo, 
dînsul trimisese prin între
prindere după secretarul aso
ciației. Și apare, în fine, Petre

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pas, 2-3)



15 AM DE IA CONGRESUL Al IX-Iea Al P.C.R.
(Urmare din pag. 1)

reprezentativă de handbal ș.a.
Un tablou de onoare pe care 

l-am putea continua cu nenu
mărate alte exemple. în in
tenția noastră este nu numai 
dorința unui binemeritat e- 
logiu al celor mai valoroși din
tre sportivii români ai ul
timilor ani, ci și aceea de a 
sublinia afirmarea lor ta- 
tr-un număr din ce în ce mai 
mare de discipline, ceea ce a- 
rată PROGRESUL GENERAL 
AL ACTIVITĂȚII DE PER
FORMANȚA, reprezentanții tă
rii noastre numărîndu-se astăzi 
printre protagoniștii tuturor 
marilor competiții internațio
nale — de gimnastică, lupte 
greco-romane și libere, caiac- 
canoe, canotaj, handbal, scri

mă, tir, atletism, popice, 
rugby, judo, box etc.

Profund recunoscători pen
tru grija părintească pe care 
le-o poartă partidul și sta
tul nostru, personal tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, ani
mați de un puternic sentiment 
patriotic, de dorințele de a răs
punde minunatelor condiții 
de viată, de afirmare ple
nară prin noi și cit mai pres
tigioase succese, sportivii frun
tași ai tării își perfecțio
nează în aceste zile pregă
tirile pentru marile între
ceri ale celei de a XXII-a O- 
limpiade, la care vor face to
tul pentru a-și îndeplini ono
ranta misiune ce le-a fost 
încredințată, aceea de * re
prezenta cu cinste și demnitate 
culorile sportive ale ROMÂ
NIEI.

0 ASOCIAȚIE CARE POATE SERVI DE MODEI
(Urmare din pap. 1)

Corodan, om care nu mai are 
mult pînă la pensie, dar care
— ne-am lămurit repede — e 
mult mai tînăr deck scrie în 
buletinul de identitate.

„Sport de masă ? zice. Da’ 
priviți aici Și scoate un 
maldăr cu coli mari, toate 
pline cu grafice. Cum ie fa
ceți ?, întrebăm. „Păi, mai în- 
iîi întrebăm fiecare colectiv 
de secție cam la ce ar vrea să 
participe. Apoi, planificăm pe 
terenuri și pe zile cele 19 sec
ții productive înscrise in cam
pionatul asociației. Din această 
planificare globală se extrage 
programul săptămînal. Să știți 
că noi am adaptat, pentru fie
care ramură, regulamentul Ia 
condițiile noastre. Uitați, avem 
și foi de arbitraj, originale I 
La fotbal ne-am zis că siste
mul de la mondiale e cel mai 
nimerit și l-am adoptat pen
tru... mai micul nostru cam
pionat". „Bine, bine, dar totul 
se respectă așa. riguros ? „Nici 
nu s-ar putea altfel. Nu avem
— din păcate — o bază mate
rială pe măsura pasiunii pen
tru sport din întreprindere, 
pasiune amplificată grație 
„Daciadei". Și atunci oamenii 
știu că dacă nu sînț la ora cu
tare Pe terenul stabilit, s-a 
dus ora lor. atit de dorită, de

mișcare. Or, așa ceva, rrc- 
deți-mă, nu vrea nimeni. Și 
nici nu se intimplă 1"

Că nu e vorbă goală ce ne-a 
spus secretarul de la Rapid 
Arad, te poți convinge repe
de, mergînd pe ia diferite 
locuri de muncă, întirebînd în 
stingă și-n dreapta, la întîm- 
plare, mai cu seamă în secțiile 
evidențiate în activitatea de 
masă, ca Finisaj II, Montaj- 
sudură, Prelucrări mecanice, 
Mecano-energetic, Finisaj I, 
Sculărie. Fiecare dintre ele cu 
inimoși organizatori, pe nu
mele lor Tiberiu Chepețean, 
Gheorghe Farcaș, Vasile Mo- 
raru, Alexandru Keșeri, Au
gustin Kubăncan sau Iosif Er- 
dely, Aurelia Oprendec Kle- 
mets, Ștefan Mihoc, Petre 
Păcuraru. De aici, din secții, 
pleacă multe inițiative, servi
ciul desfacere, spre pildă, che- 
mînd recent la întrecerea „U- 
niți in muncă, sport și voie 
bună".

Desigur, toată această acti
vitate, frumoasă, este sprijini
tă din plin de organizația de 
partid (secretar : Viorel Igreț, 
seoretar cu probleme organi
zatorice, Mircea Pavel), de 
organizația U.T.C. (secretar cu 
probleme cultural-sportive. Pe
tre Maxim, „un băiat de toată 
isprava"), de însăși conducerea 
I.V.A.

Din practica acestei asociații 
se poate învăța !

EFERVESCENȚĂ ÎN ATLETISMUL NOSTRU
(Urmare din pap. 1)

Antrenorul Petre Nagy ne-a 
relatat următoarele de la 
concursul desfășurat, după 
modelul olimpic, pe stadionul 
Olimpic. Vineri, la califi
cări. fără dificultate. Eva a 
aruncat 60,92 m (standard 57 m 
pe care Gumba nu l-a reali
zat !). Apoi, sîmbătă. în con
curs, Zbrgo a aruncat din pri
ma 65,64 m. 62,62 m la a doua 
(Gumba a stabilit recordul de 
68,28 m). Replica Evei — peste 
6!) m ! — n-a fost totuși vala
bilă, aruncarea sa fiind depă
șită, dar la a patra încercare 
a izbutit 68,80 m iar Gumba 
56,34 m, după care a renunțat. 
Ultimele încercări pentru cam
pioana noastră au măsurat 
61,10 m și 62,88 m...

CĂTRE ELITA MONDIALA
Timișoreanul Vasile Bicbea, 

dimpotrivă, este un atlet al 
cărui nume s-a auzit mai pu
țin și aceasta pentru că, multă 
vreme, a trăit în umbra unor 
mari performeri pe care atle
tismul nostru i-a avut la 3000 
m obstacole. Gheorghe Cefan 
și Paul Copu. Anul trecut cînd 
se aștepta de la el, cum se 
spune, să-și dea drumul și să 
arate intr-adevăr tot ce poa
te, o fractură stupidă, în timpul 
unei curse internaționale, în 
Cehoslovacia, l-a ținut pe tușă 
foarte multe luni. A reintrat în 
acest sezon, decis să se impu
nă. Și pînă acum o dovedește 
cu prisosință. Din cele 7 curse 
la care a luat parte în 1980, 
Bichea a cîștigat 6, între care 
3 internaționale iar dintre a- 
cestea sint de evidențiat vic
toriile sale la Balcaniada de la 
Sofia (8:28,4 la 14 iunie) si cea 
recentă Ia Goteborg (8:22,6 la 
3 iulie). Succesul din Sue
dia și performanta cu care l-a 
obținut (una dintre primele în 
lume în actualul sezon) II re
comandă pe elevul antrenorului 
Emil Grozescu ca pe un po
tential candidat la un loc pe 
podiumul olimpic. Dar părerea 
noastră este aceea că Bichea 
este încă departe de a fi ară
tat tot ce poate și că el are 
în rezervă cel puțin 3-4 se
cunde, Bichea (s-a născut

la 18.11.1950, la Miercurea Si
biului) a avut următoarea evo
luție ca alergător la 3000 m 
obstacole : 1972 — 9:06,7, 1973 — 
8:35,1. 1974 — 8:33,4, 1975 —
8:35,4, 1976 — 8:26,0. 1977 —
8:28,2. 1978 — 8:24,9. 1979 — 8:30,5 
și 1980 — 8:22,6.

ASALTUL TINEREȚII...
Concursul de săptămîna tre

cută de la Pitești a evidențiat, 
în principal, cîțiva atleți foarte 
tineri, care țintesc sus. cît 
mai sus în ierarhia atletică na
țională și internațională. Unul 
este săritorul în înălțime Sorin 
Matei, elev al Liceului 2 din 
Capitală, care-și corectează 
pentru a treia oară dublul re
cord al juniorilor de cat a Il-a 
și a celor mari, de cat. L La 
10 mai. la Constanța, el a să
rit 2,22 m, apoi la 14 iunie, la 
Cluj-Napoca, a obținut 2,23 m, 
pentru ca sîmbătă. la Pitești, 
să mai adauge încă un centi
metru acestei ultime perfor
manțe, după care a încer
cat la 2,27 m, arătîndu-se ca
pabil ca, într-o bună zi, să de
pășească și această înălțime. 
Pînă una alta. Matei este 
cel mai bun dintre juniorii de 
vîrsta sa (duminică abia a Îm
plinit 17 ani !) din întreaga lu
me ! La aceeași probă, sub
liniem creșterea la un nivel 
superior (2,18 m — anul tre
cut 2,13 m) a Iul Eugen Po
pescu, elev, ca și Sorin Matei, 
al antrenoarel Elisabeta Stă- 
nescu. Brăileanca Anișoara 
Cușmir (născută în 1962) este o 
săritoare în lungime în care 
s-au pus multe speranțe pe 
care ea însă nu le-a prea îm
plinit. așa cum se aștepta 
(1977—5,56 m, 1978 — 5,98 m, 
1979—5,99 m). Anul acesta a 
schimbat antrenorul (Ion Mo- 
rolu) și fata a progresat sub
stanțial. în iunie. Ia „școlare
le" de la Cluj-Napoca, Cușmir 
a sărit 6,33 m, apoi la „divi
zie" — 6,31 iar acum, la Pitești, 
cu 6,46 m (alte 3 sărituri pes
te 6,30 m) a întrecut-o pe să- 
ritoarea noastră nr. 1, Ga
briela Ionescu. Craioveanca 
Nieoleta Lia, la 400 m, și bucu- 
reșteanca Alina Grecu, la 100 
mg, ambele junioare, au mar
cat noi sporuri de calitate In

FELICITĂRI PROFESORULUI UNIVERSILAR
Dl l\ CATEDRA DE SPORT!

Nu demult, in frumoasa clă
dire a Institutului de arhitec
tură „Ion Mincu" din Capitală 
s-a petrecut un fapt care cin
stește meseria de dascăl in 
sport : în fața unei comisii 
formate din prof. dr. Cornel 
Dumitrescu — decan al Institu
tului de arhitectură, profesorii 
universitari Gheorghe Ghișoiu, 
Leon Teodorescu și loan Kunst- 
Ghermănescu — șefi de cate
dră la Institutul pentru educa
ție fizică și sport (I.E.F.S.), 
profesorul de educație fizică 
Nicolae Pădureanu — conferen
țiar universitar în institut — a 
obținut titlul de profesor uni
versitar.

Ne face o deosebită plăcere 
să consemnăm evenimentul, el 
venind să răsplătească activi
tatea plină de pasiune a unui 
„om al stadioanelor", al unui 
pasionat al sportului în gene
ral, al rugbyului în special. 
Pentru că in această disciplină 
Nicolae Pădureanu deține titlul 
de maestru al sportului și pe 
acela de antrenor emerit, fiind 
unul dintre oamenii care „au 
pus umărul" la consolidarea 
prestigiului rugbyului românesc. 
Proaspătul profesor universi
tar a absolvit Institutul de cul
tură fizică din București în 
1953, avînd în prezent 27 ani 
de activitate pedagogică neîn
treruptă, iar în paralel s-a o- 
cupat, ca antrenor, de pregăti
rea echipelor naționale de se
niori, juniori, a unor selecțio- 

universitare echipe

de club 
palmares 
perioada 
principal 
(intre 1954—1973) echipele pre
gătite de el au cîștigat patru 
turnee F.I.R.A. : două la seniori 
— deci cu victorii asupra Fran
ței în 1960 și 1962 ; două de 
juniori in 1972 și 1973. Este au
torul unor lucrări privind rug
byul (manuale, broșuri, artico
le de specialitate), colaborator 
la Dicționarul de terminologie 
sportivă, la Enciclopedia edu
cației fizice și sportului, lector 
de prestigiu la diferite cursuri 
de pregătire în țară și peste 
hotare (Bulgaria. Polonia, Uniu
nea Sovietică).

Din referatele prezentate 
în ședința în care N. Pădurea
nu a obținut titlul de profe
sor universitar, reținem citeva 
aprecieri: „practician dotat cu 
simț tactic deosebit, calm și 
pasionat în munca de formare 
și pregătire a echipelor", „par
ticipările lui în sesiunile de 
comunicări științifice sau la 
cursuri și stagii de perfecțio
nare sint captivante, convingă
toare, ancorate în actualitate, 
novatoare". Referitor la ac
tivitatea cu studenții: „pe
dagog posedind calități e- 
sențiale, calm și instruit", 
„orele cu studenții, în sală sau 
aer liber, sint lecții de sănă
tate", „priceput în mod deose
bit în a lucra cu tinerii".

L-am găsit la puțin timp

de rugby, avînd 
demn de invidiat : in 
cît a fost antrenor 
al loturilor naționale

Sper să corectez recordul național 5 
la 200 m spate"

CARMEN BUNAC

3

Profesorul universitar Nicolae Fadureanu la masa de lucru

„Exact acum patru ani, 
cind la Montreal se spulbe
rau pur și simplu recordu
rile lumii in cel mai valoros 
concurs olimpic din istorie, 
eu ' ' 
tie 
te 
pe 
m 
juniori 
mantă 
mine un imbold deosebit. 
De atunci nu am avut decit 
un sinpur pînd : să ajung și 
eu la Olimpiadă și să cîștip 
o medalie. Multi au zimbit 
la vremea aceea, gîndindu- 
se cit de greu poți ajunge 
pe un podium olimpic. Eu 
insă eram decisă și antre- 
noarea mea, Cristina Sopte- 
reanu, m-a încurajat conti
nuu. Chiar și după un an, 
cind am reușit să sosesc a 
3-a în cursa de 200 m spate 
a „europenelor" de seniori, 
de la Jănlcbplng, repetind 
astfel performanta Cristinei 
(medalie de bronz) din 1966, 
am fost .privită cu scepti
cism, foarte puțini fiind cei 
care credeau intr-adevăr In 
posibilitățile mele de pro
gres.

Am muncit foarte mult, 
incercînd să-mi îmbunătă
țesc in special tehnica șf 
forța, exact elementele cu 
care adversarele mele din 
S.U.A. șt R. D. Germană

debutam îritr-o competi- 
internațională. Finalmen- 
am reușit să mă clasez 
locul V in cursa de 100 
spate a „europenelor" de 

și această perfor- 
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un imbold

reușea 
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ECHIPELE PROMOVATE 
IN DIV111A A DE POPICE

performanțele lor, anunțindu-se, 
încă o dată, ca mari talente ale 
atletismului nostru.

în aceeași categorie, a ti
nereții în asalt, trebuie incluși 
și cei doi steliști, săritorul în 
înălțime Adrian Froteasa (pen
tru a treia oară și-a corectat 
recordul. în aer liber, după 2,23 
m la 31 mai și 2,25 m Ia 5 iu
nie, iată și 2,26 m la 4 iulie). 
Vineri, după încercările la 2,10 
m și 2,15 m, trecute din prima, 
Proteasa a urcat ștacheta la 
2,26 m (a izbutit la a treia în
cercare) și apoi la... 2,36 m ! 
Al doilea, este 
club, săritorul 
(n. 1959). care, 
cum susține 
Carol Corbu, are certe posibili
tăți de a deveni un adevărat 
performer, iar recentul său re
cord personal (7,77 m, dumini
că. la Pitești) pare s-o confir
me. Șl e nevoie de un aseme
nea performer să urnească din 
inerție o probă care, pe plan 
general, la noi este tare slabă !

Constănțeanul Horia Toboc 
a mai încheiat o cursă de 400 
mg sub 50,0 s (acum, la Haga, 
49,88) ceea ce nu este deloc 
rău în perspectiva asaltului 
pe care trebuie să-1 facă grani
ței celor 49,0 s 1 în luna iunie 
el a realizat 49,64 la Stut
tgart și apoi 49,65 s la Sofia, ]a 
Balcaniadă. Să așteptăm re
zultatele verificărilor viitoare...

UN NOU EXAMEN 
PENTRU OLIMPICII NOȘTRI
Pe stadionul 

Praga are loc 
mare concurs 
la care va lua parte și un lot 
numeros de atleți români — 
candidați olimpici. Vor concu
ra la întrecerile „Memorialului 
Rosicky" următorii: Niculi- 
na Lazarciuc, Maria Samungl, 
[boia Korodi, Fița Lovin, Doi
na Beșliu, Natalia Mărășescu, 
Ileana Silaî, Gabriela Ionescu, 
Cornelia Popa, Niculina Vasile, 
Mihaela Loghin, Florența Țacu, 
Argentina Menis, Corina Gâr- 
bea și Horia Toboc. Dan Betini, 
Nicolae Voicu, Adrian Protea
sa, Tudorel Pirvu ți Nicolae 
Bîndar. Un concurs pe eare-1 
așteptăm cu mult interes ți cu 
încrederea că alte rezultate și 
mai bune decît cele de pînă a- 
cum vor fi Tealizate pe stadio
nul „europenelor" din 1978 1

colegul său de 
Gheorghe Lina 
într-adevăr, așa 
antrenorul său

Strahov din 
astăzi un 

internațional

după atribuirea 
profesor universitar, 
gură luminoasă, 
I-am pus întrebări 
am insistat, firește, 
siunii sale. „De ce 
byul „Greu se 
dragoste, ne-a răspuns. 
proape că-mi vine să spun că... 
nu știu de ce". Și, totuși, pină 
la urmă a spus multe. „Iubesc 
rugbyul fiindcă este un sport 
cinstit, o luptă de abilitate, de 
inteligență. Mi-a plăcut în 
mod deosebit în ce fel gîn- 
desc rugbyștii. Cînd câștigi, 
spun ei, să fii modest, iar cînd 
pierzi să fii sportiv. în Anglia, 
unde știți cît de iubit este rug
byul, firesc, rugbyștii sint foar
te apreciați. îmi amintesc de o 
glumă pe care am auzit-o aco
lo și care conține destul adevăr. 
„L-am angajat pe John", spune 
directorul adjunct. „Ce pre
gătire are ?“, întreabă directo
rul general al băncii. „între 
altele, a jucat rugby. „Atunci 
o să fie bun", conchide direc
torul".

Un nou profesor de educație 
fizică a devenit profesor uni
versitar. Felicitări hii Nicolae 
Pădureanu !

Modesto FERRARINI
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Turneele de calificare in Di
vizia A de popice s-au lnchelai 
cu succesul echipelor Tehnouti- 
laj Odorhei (antrenor A. Rozsa), 
Victoria Guban Timișoara (I 
Szeredl), Olimpia București (F. 
Popescu), Chimpex Constanța 
(Gh. Silvestru) la băieți. Cetatea 
Giurgiu (I. Petrescu). Carpați 
Sinaia (I. Mmescu), Voința Cra
iova (N. Buligă) și U. T. Arad 
(Gh. Molsâ) la fete, care, ela- 
sîndu-se pe primele două locuri 
In seriile la care au luat parte, 
au obținut promovarea in prima 
categorie a campionatului țârii.

Clasamentele turneelor finale : 
masculin, seria Sud : 1. OLIM
PIA BUCUREȘTI 12 p, 2. CHIM
PEX CONSTANȚA 10 p, 3. Da
cia Ploiești 8 p, 4. Tehnometal 
București 6 p. 5. Olimpia Giur
giu 4 p, 6. Record Ploiești 2 p ; 
seria Nord : 1. TEHNOUTILAJ
ODORHEI 10 p (9 992 
doborite). 2. VICTORIA 
TIMIȘOARA 10 p (9 956 
Constructorul Tg. Mureș 
Unlo Satu Mare 7 p, 
structorul Sf. Gheorghe 
Gaz 
nin seria Sud : 1. CETATEA
GIURGIU 11 p. 2. CARPAȚI SI
NAIA 10 p, 3. Voința Roman 
8 p, 4. Dacia Ploiești 5 p, 5. 
Frigul București 5 p, 6. Carpați 
Brașov 3 p, 7. Bradul Vama 2 p ; 
seria •
IOVA 
(4 495 
OP. . ..
Tg. Mureș 7 p, 5 
mișoara 4 p, 5. 
tru 2 p.
----------- wșm.

FAR

2.
3.

popice 
CUBAN 
pd.), 3. 
8 P, 4. 

5. Con- 
5 p, 6.

metan Mediaș 2 p_;_ femi- 
seria

Nord : 1. VOINȚA CRA
II p, 2. U. T. ARAD 9 p 
p.d.), 3. Voința Odorhei

(4 488 p.d.), 4. Dcrmagand
‘ Progresul Ti- 
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DISPUTĂ STRlNSĂ IN CAMPION/

a

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

Înregistrat următoarele rezulttate: 
Mureșul Tg. Mureș — C.N. ASE 
București 11—10 (0—0, 3—3, 1—5,
5—2) ; Industria linei Timișoara — 
Crișul Oradea 8—7 (1—1, 3—1,
1—1, 3—4). (A. Szabo șl C. Crețu, 
coresp.).

La Arad și la Sibiu s-au Des
fășurat etaipele a doua' șl a 
treia ale campionatului repu
blican de dirt-track, la care au 
luat parte motoclclișd de la Vo
ința și I.P.A. Sibiu, C.M. Brăiia, 
Metalul București și Rapid Arad. 
In etapa a in-a (de la Arad) 
pe primele trei locuri s-au cla
sat : 1 I. Pavel (Voința), "
Gh. Sora (Metalul), 
(Voința). La tineret : 
raveț (Rapid), 2. A 
pld), 3. V. Dăniiă (C.
In etapa a iv-a (ia

2.
3. Ăl. Pis 
1. N. Pu-
Hack (Ra- 
M. Brăila).

______ __ _ , Sibiu) Io
nel Pavel a căzut cînd conducea 
detașat, de aceea clasamentul a 
avut următoarea înfățișare : 1.
Gh. Sora, 2. I. Bobîlneanu (IPA 
Sibiu), 3—4. L Pavel, Al. Pis, 5. 
S. Postolache (C. S. Brăila), 6. 
C. Volculcscu (Metalul). La tine-

ret :
(Răpi

Lup 
tulul 
Gh. 
punct 
mâto." 
tulul, 
Brăll: 
Șl I.

Cu ocazia celei de a XXH-a ediții a Jocurilor Olimpice de 
vară ce va avea loc la Moscova în perioada 19.VII—3.VHI.1980, 
Ministerul Finanțelor șl Banca de Stat ale U.R.S.S. su pus In 
circulație serii de monede jubiliare din argint, aur și platină, 
pentru marcarea acestui eveniment sportiv.

Emisiunea de monede s-a făcut in serii cu valori nominale 
de 5 șl 10 ruble pentru cele din argint, de 100 ruble pentru 
cele din aur șl 150 ruble pentru cele din platină.

Persoanele care doresc să colecționeze monede jubiliare so
vietice emise cu ocazia celei de a XXTI-a Olimpiade, urmează 
a se adresa unităților de mai jos, de unde se pot obține și 
relații suplimentare:

— Banca Română de Comerț Exterior, prin ghișeele sale 
din București, str. Eugen Oarada nr. J ;

— Sucursalele Băncii Naționale a R.S.R. din Brașov, Cons
tanța, Cluj-Napoca, Timișoara, Oradea Pitești șl lași ;

— Agenția Comturist, prin magazinele shop de la hotelul 
Dorobanți, Calea Dorobanților nr. 11 București și de la Aero
portul Otopenl—București.

Procurarea monedelor se face contra dolari S.U.A. sau alte 
valute convertibile cotate de Banca Națională a R. S. România.
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jmbrie 1961, Io Sib

campioana R. D. 
in cursa de 200

. Are 1»90 m și 
a Liceukti nx, 2 din București. A 

>iu, cu prof. Nicotae Dembițchi. De 
membră a cPubi>iui Dinomo București, 

:ina Șoptereanu. Muitiplâ oaimpiocnă 
spate și eroul. A corectat do 19 ori 

I00 m și 200 m spate, ducîndu-Le de 
respectiv, de la 2:24,97 La 2:14,52. 

ki România care a parcurs distanța 
de 60 de secunde (59,90 In 18 de- 

lare). MuHiiplâ campioanâ și record- 
xxt pe locul V (la 100 m spate) și 
la campionatele europene de juniori 

Jal*îa de brona în cursa de 200 m 
europene de seniori din 1977, S-a 
>robc de 200 m spate a C.M. din 
x>ndidâ universitairâ (100 m șl 200 m 
□d de Mexico. In anu>l 1979 a fost 
(1:03.-r - 100 m și 2:14,52 - 200 m)

'o rugbysticâ

RSEȘTE... CONSTANȚA
Vulcanului, șl ex-brașoveanul 
îs trate, bun și ca centru, și ca 
aripă. în schimb, Podaru și Ol
tean u au trecut la cea de-a doua 
(recentă) componentă a primului 
eșalon de pe litoral, Construc
torul, Obiectivul fostei cam
pioane ? „Ca mereu, între pri
mele trei".
• C.S.M. Sibiu nu face parte 

chiar din grupul de elită al Di
viziei A, dar este o echipă cu 
un bun potențial, care a avut o 
primăvară remarcabilă. Și speră 
s-o continue și în sezonul apro
piat ! Bebe Boboc, juristul-Sm- 
trenor, se află acum cu băieții 
săi La un pas de Sibiu, în splen
didul decor al Păltinișului, după 
ce unii au fost La mare, iar al
ții la Ocna Sibiului, la tratament. 
Nume noi ; Amari ei, promovat 
de la formația de juniori Car- 
pați Mîrșa, Pereș, venit de la 
Constructorul Alba Iulia, și U- 
leia, de ' ~

O Ce 
Printre 
by ! Și 
de activa comisie de specialitate 
a C.M B.E.F.S. nu se... astâm
pără nici în aceste zile toride 
și organizează duminică, la Sta
dionul tineretului, de la ora 9, 
„Cupa vacanței" și o festivitate 
de premiere a tinerelor echipe 
de rugby (minirugby) din Capi-
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Divizionarele A înainte de start

• F.C. Argeș a luait startul In 
pregătirile de vară Intr-o con
junctură de neinvidiat. Concret J 
9 Echipa a plecat 
Brașov, la inceputul 
trecute, cu un inedit 
antrenări, L. Ianovscbi 
brin, întancit, datorită 
bleme mal vedil, se _____
FI. Halagian nu va mai prelua 
Lotul. • Speriatu si Bărbulescu 
anunțaseră că vor să activeze la 
aHte echipe • Iovănescu acuza 
dumeri La piciorul drept, dureri 
mai vechi, dlnitr-un joc de cam
pionat, la Petroșani • Pină la 
urmă, FI. Halagian a preluat Ia
răși echipa, de sîmbătă după-a- 
miază, după o ședință a condu
cerii clubului plteștean. in oare 
s-au luat măsuri pentru Întărirea 
disciplinei și recuperarea „pier
derilor" în pregătire. • Birbu- 
lescu s-a prezentat sl e! la e- 
ciilpă. • Iovănescu urmează un 
program special sub Îndrumarea 
medicului Puiu Octavian • Sîm
bătă însă au plecat la Pitești, 
pentru examene. Radu n, Stancu 
și Bărbulescu. Iar pentru admi
tere" la Facultatea de educație 
fizică Tulpan (de Sa Gloria Bu
zău) șl Băluță (de la Pandurii 
Tg. Jiu), ultimii doi — noutățile 
pe care argeșenii speră să Je 
transfere. Cit despre ploieșteanul 
Butufel, despre care s-a spus eS 
se află în pregătiri cu F.C. Ar
geș, eă n-a fost văzut ta lotul 
din Triviale, spunlndu-nl-se Că ar 
fl plecat la... iași • Nu s-au 
aflat ta pregătirile lotului pites- 
tean Cristian si Doru Nicolae, 
prezenți la instruirea echipei na- 
tloraile • Antrenorul Florin Ha- 
laglan e destuii de tagîndunat : 
„Echipa a pornit greu, mal greu 
ea anul trecut. Acum, PROBLE
MA PRINCIPALA ESTE SA RE
FACEM UNITATEA SUFLETEAS
CA A LOTULUI. Trebuie să pu
nem disciplina pe prim-plan, 
numai așa putem redeveni un

la Poiana 
săptămânii 
cuplu de 
— N. Do- 
unor pro- 

părea că

colccdv puternic ! E nevoie însă 
ca fiecare jucător să mediteze la 
responsabilitatea individuală. Ne- 
aviud „dubluri" pe fiecare post, 
nu toți „trag", iar auloiuulțumi- 
rea reprezintă cel mai de temut 
adversar. Sper să ne regăsim 
cadența, cum mai sper să întărim 
cit de cu lotul și să reprezentăm 
merituos, ca și în ultimii ani, 
Piteștiul în campionatul intern și 
in Cupa U.E.F.A." • Președintele 
club ui; ui, fostul internațional Ion 
Barbu, frămînitat și el, desigur, 
de acest start nu tocmai ent-u- 
ziiast, are tăria să creadă în vl- 
itott'ul echipei : „Și anul trecut, 
înainte de dificilul examen Not
tingham, echipa noastră a avut 
un moment critic. Cred că vom 
reuși și de data aceasta să de
pășim „criza". Pentru aceasta 
însă e absolut necesar ca toată 
lumea să strîngă din dinți, ca 
fiecare să se gîndească serios că 
performanțele din trecutul apro
piat, pe plan intern și Interna
țional, ne obligă, de la F.C. Ar
geș așteptând un fotbal valoros 
nu numai suporterii de acasă, ci 
toți iubitorii fotbalului din țara 
noastră, pare ne-au apreciat me
reu. Aștept ca tinerii din echipă 
să-și dea drumul în noul cam
pionat, și mă refer în special la 
Ralea și Turcu. După cum aștept 
consacrarea Ia nivelul primei re
prezentative a țării a lui Radu 
n, Stasicu, Io vă nes cu și M. Zam
fir. Pînă atunci, e imperios ne
cesar ca lotul să-și strîngă rin- 
durile, ca fiecare să facă totul 
pentru ca F.C. Argeș să-și re
facă unitatea morală și fizică". • 
După un stairt agitat, nesigur, se 
pare că F.C. Argeș și-a găsit 
totuși linniștoa nec-esiară unei in- 
stnuimi temeiindoe, penitru „marile 
bătălii" care vor urma în cam
pionat și, cu siguranță. în Cupa 
U.E.F.A. î

Mircea M. IONESCU

M.S.Ă FUGE DE LOCUL...
I
I
I
I
I
I
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PENALTY UL, INCA UN ELEMENT 
ÎN AVANTAJUL... TERENULUI?
• Jucătorii tineri - cei mai productivi la 

3 penalty-uri din 10 I • Balaban 
gescu.
Lovitura 

nalty-ul), 
cheie ale . 
vine mereu în discuție, mal fi
les cu prilejul marilor ratări, 
prototipul lor fiind „celebrele" 
ratări ale craiovenilor în meciul 

fi. 
de 

Bo

de la 11 metri (pe- 
unul din momentele- 
jocului de fotbal, re-

,un

ba
„11 m” • Se rateazâ 

detronat pe... Dudu Geor-

de Cămătaru la Craiova, cu 
C. Olt, clnd scorul de 0—0, 
era, totuși, un argument in 

.. tensiunii. Intr-o cate-

ii en
due e 
ie 1

Ur- 
ona- 
e și 
•ejan

nate 
i Si 
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Clubul sportiv „PROGRE
SUL" București organtoea- 
ză, în perioada 15 iulie — 
1 oatKxmtorj-e 1980, o acțiu
ne de selecție la tenis de 
cîmp. Sînt invitați copiii 
născuți între anii 1971 șl 
1972.

Prezentarea, în echipa
ment de sport, la sediul 
cLulbuliusi, din str. Dr. Staâ- 
covtal nr. 42, lingă ștran
dul Izvor.

UVUI RAIf47Ă HEUIZUEA
în situația respectivă, o problemă. 
Iată Insă că Bavari, sufocat de 
trena impusă chiar de condu
cătorul său (apreciem că el a 
plecat pe picior de 1:18,0), galo
pează la ieșirea din primul ocol 
și pierde contactul cu plutonul, 
ratând în acest fel realizarea re
cordului dorit. Ceea ce s-a .reu
șit" în *78 cu iapa Slmca (cre
ditată cu un record național — 
1:22,9 
tut obține 
Bavari...

ireal) nu s-a mai 
de data aceasta

tehnice : Cursa

pu- 
cu

Rezultate
L Ilemeius
1:44.2 2.
a n-a : _ .
rec. 1:43,6. 2. Sabot, 3 Valen
tin. Simplu 2, ordinea 5. event 
9, ordinea triplă 66. Cursa a 
in-a t 1. Gardena (Gv. Soleam) 
rec. 1:31,3. 2. Huhurez, Simplu S, 
ordinea 12, event 8, triplu ciș- 
tigător 48. Cursa a IV-a : 1, So
litara (N. Slmlon). rec.
2, Surduc. Simplu 3, ordinea 89,

I :
(N. Gheorghe) rec. 

Odilia. Simplu 4, Cursa 
1. Diafan (N. Gheorghe)

1.
1:29,4,

I
I
I
I

• A.S.A., salvată in extremis, 
după un ultim meci in care a 
realizat scorul.... campionatului, 
se află în preajma unui start de 
mane răspundere, pentru că, asa 
cum afirmă și suporterii eL 
chipa a avut cea mal slabă pres
tație din ultimii zece ani". • Ex
plicațiile mureșenilor pentru a- 
oeastă eclipsă majoră: 1. Slăbi
rea unității psihice, pînă la anu
lare. 2. Circulația exagerată a 
jucătorilor. 3. Pregătire tactică 
submediocră, care a făcui ca e- 
chipa să nu mai fie o forță pe 
contraatac în deplasare si o for
mație agresivă pe teren propriu. 
(La punctul doi se poate vorbi 
despre renunțarea pripită la ju
cători ca Fazekas, Varo di, Vun- 
vulea, Matefi, după ce cu puțin 
timp în urmă se renunțase 
Gligore) • Pregătirile au 
reluate la Sov-ata (23 iunie), 
o analiză temeinică, în care nu 
s-a cco-lit ideea că echipa a su
ferit șl de pe urma înfumurării 
cane s-a instalat timp de cițiva 
ani, după ce ee considerase o 
participantă „de drept" în cupe
le europene. • Lotul pentru 1980/ 

81 : portari — Vunvulea, Biro n, 
Tapaszto; fundași — Gligore, Un- 
chiaș, ispir, Gall, KSrtesi, i. Fo
dor (de la Miercurea duc), Je
nei — promovat de la juniori 
(Onuțan dă un examen de admi
tere în facultate, la Baia Mare); 
mijlocași — B616ni, Bozeșan (am
bii la lot, în momentul de față), 
Ilie Costel (revenit de la 
fărul), Pîslaru, Szabo, 
(provenit de la juniori);
tași — Both H, Biro I, 
Munteanu, Fanici, Bordea . 
juniorii). Se mai duc tratative du 
undi jucători • A.S.A. are o con
ducere tehnică nouă: antrenor 
principal — A. EordSgh, secund 
— I. Czako, fost component al 
echipei • Pregătirea complexă 
de la Sovata se va încheia la 9 
iulie. După 13 luflie, o serie de 
jocuri de pregătire, printre care 
duble tnrfflntlfrri cu Chimia Rm. 
VILecsa șl Corvinui • O declamație 
„de start" a col. Gh. Pintilie, pre
ședintele clubului: „Sperăm să 
întărim omogenitatea sufletească 
a echipei, care a avut de suferit

si la 
fost 

dimpă

Lucea- 
Koncz 
înadin- 

Ilajnal, 
(de la

în ultimul an. Al doilea mijloc 
de fortificare a echipei ar fi re
aducerea la valoarea cunoscută a 
unor jucători pe care s-a pus, 
cu prea multă ușurință, amprenta 
„depășit". In această categorie 
sînt Ispir, Gligore, Pislaru și 
Hajnal, de la care așteptăm o 
evoluție mult superioară celei din 
campionatul trecut. Să mai fac 
precizarea ” *’â
mari care 
refacere a 
dezlegare 
Antrenorul -------- --------------
acest grup de jucători se află 
fruntea tuturor celorlalți la capi
tolul pregătirii • în „bătălia" 
pentru obținerea unui loc în e- 
chipă s«e pare că cele mai mari 
șanse dintre cei aparțiinînd „nou
lui val" le aiu Ilie Costel și I. 
Fodor • După dușul foarte rece 
din campionatul trecut, A.S.A. își 
propune, cu luciditate, să nu co
boare sub locul zece la termina
rea ediției care începe peste mati 
puțin de o lună. în ediția trecu
tă, mureșenii . s-au clasat pe lo
cul 15 • „Dar pentru asta — 
susține uin grup de suporteri de 
la I.T.A. — e nevoie de recon
struirea unei linii de mijloc pu
ternice, cu un plus de tinerețe, 
o linie de patru, asa cum a avut 
A.S.A. în perioadele ei bune, și 
cu fixarea a două vîrfuri 
să nu se schimbe de la un 
Ia altul" • Este limpede 

trebuie să devină o
un „11" mai con&tant, și 
conglomerat de nume, cum 
echipa de anul trecut.

că față de obligațiile 
ne revin In munca 
echipei, nu putem 

nici unui jucător"
Eordogh afirmă

de 
da
• 

că 
în

retur cu Dinamo Moscova 
dacă vreți, penalty-ul ratat 
Cămătaru în partida cu 
russia.

Se spune în general că
penalty nu se trage cu piciorul, 
ci cu inima". Referirea vizează 
marea încărcătură nervoasă care 
precede execuția tehnică.

Să vedem acum ce ne furni
zează retrospectiva loviturilor de 
pedeapsă din campionatul care 
s-a încheiat ?

Au fost dictate 86 
de la 11 m. Deci, 
la aproape 4 jocuri, 
ni se pare mult.

Din aceste 86 de
pedeapsă, doar 12 au fost dic
tate împotriva gazdelor. Este a- 
devărat, gazdele atacă mai mult, 
oaspeții âși apără cu înverșu
nare careul propriu, dar pro
centajul ni se pare mult PREA 
FAVORABIL GAZDELOR! Să mai 
notăm că ÎN ULTIMELE OPT 
ETAPE ALE CAMPIONATULUI 
NU S-A DICTAT NICI MĂCAR 
O SINGURA LOVITURA DE PE
DEAPSA IN FAVOAREA OASPE
ȚILOR. Iată un amănunt sem
nificativ, care sugerează faptul 
că arbitrii nu se pot sustrage 
tensiunii deosebite din final.

Din cele 86 de penalty-uri dic
tate, au fost ratate 26. “ 
cuvinte, au fost ratate 
ty-uri din 10, ceea ce 
de mult.

Din cercetarea listei 
de penalty-uri executate obser
văm, la capitolul celor ratate, 
că 19 (din 26) au fost irosite 
în momente .pe muchie de cu
țit", ceea ce confirmă ideea că 
penalty-ul se trage .cu inima". 
Există pe lista ratărilor trei si
tuații în care e greu de stabilit 
dacă penalty-ul a fost tras cu... 
tehnica sau cu inima. Este vorba 
de cel ratat de Ciupitu la Pe
troșani, cînd băcăuanii condu
ceau cu 2—0, de cel ratat de 
Dudu Georgescu în fața cluje
nilor, pe Dinamo, și de cel ra

de lovituri 
un penalty 
ceea ce nu

lovituri de

Cu alte 
3 penal- 
e destul

celor 86

Ut
F.
nu ciA, 
favoarea... 
gorie greu de definit este și pe
nalty-ul ratat de Dudu Geor
gescu pe Dinamo, în fața Jiu
lui, La scorul de 0—2.

Care a fost jucătorul cu cele 
mai bune reușite la executarea 
penalty-urilor ?

în mod surprinzător, în frunte 
nu se află „marii maeștri" ai 
speței. Dar iată un mic clasa
ment :

1. BALABAN 
4 marcate din 
tale.

2—3. Radu II 
— cîte 4 (din

4—6. Cîmpeanu H, 
Vamanu — cîte 3 (din

Să mai menționăm 
ban a transformat 3 
în trei situa ții-cheie 
chip a sa. La 0—9 cu _ . _
la (numai) 1—0 cu F. C. Argeș, 
în min. 55, șl la 0—0 cu Dina
mo. în min 24..

Să mai menționăm că Florin 
Grigore a ratat trei din cele 
cinci penalty-uri pe care le-a e- 
xecutat și că D. Georgescu a 
irosit două din trei, ca și Ro- 
milă, dealtfel. Dacă mai adău
găm faptul că Ciupitu a ratat 
ambele penalty-uri executate, 
sintem înclinați să credem că 
vîrsta și uzura nu sînt potrivite 
pentru lovitura de 11 m. A- 
ceasta, cu atît mai mult, cu cit 
în clasamentul reușitelor record
manii (Balaban, Cîmpeanu, Iri- 
mescu și Vamanu) sînt jucători 
foarte tineri.

O primă concluzie la această 
„radiografie estivală “ este aceea 
că lovitura de la 11 metri tre
buie pregătită cu grijă, ea fiind 
un moment de mare complexi
tate. In caz contrar, vom „con
templa- în continuare 3 penal
ty-uri ratate din zece, admi- 
rînd, în schimb, calmul șl liniș
tea cu care fotbaliștii cehoslovaci 
și cei italieni erau angajați în 
memorabilul lor tie-breaK la re
cent încheiatul campionat eu
ropean.

(F.C M. Galați) — 
tot atitea exccu-

șl Savu (Chimia) 
5).

Ir im eseu,
3).
că Bala- 

penalty-uri 
pentru e- 
Tirgoviște.

loan CHIRILA 
Pompiliu VINTILA

REZULTATELE PRIMEI MANȘE A BARAJULUI
PENTRU PROMOVARE IN DIVIZIA C

A.S.A. 
pă cu 
nu un 
a fost

care 
meci 

că 
©chi

I. CH.

Duminică s-a desfășurat prima 
manșă a meciuiril-or de banaj 
pentru promovare în Divizia C. 
haită rezultatele înregistrate : • 
Textila Timișoara — Șoimii Li- 
pova 1—3 (0—1) ; • Constructo
rul Călărași — Petrolul Roata 
de Jos 5—1 (2—1) ; • Minerul
Borșa — Soda Ocna Mureș 3—0 
(2—0) ; • Constructorul Odobești 
— Avîntul Matca 2—0 (1—0) ; • 
Olimpia Gherla — Textila Nă- 
săud 1—1 (0—1) ; • Rapid P.
Olt — Victoria Craiova 1—0 (0—0);
• Textila Cisnădie — “
ransebeș 1—0 (0—0) ; 
tul Hoghiz — Electrozahăr Tg. 
Mureș 2—1 (0—0) ; • Unirea Și
ret — C.P.L. Neamț 1—0 (1—0) ;
• Unirea 
Bascov ; 
Cristuru
I.R.A. Bacău 4—2 (2—0) 
Valea lui Mihai 
Mare 1—1 (0—1) ;

C.F.R. Ca- 
• Cimen-

l Răcari — Petrolul 
2—0 (2—0) ; • Unirea
Secuiesc — Victoria 

Unirea 
- Unio Satu 
© Unirea Să-

veni — TEPRO Iași 1—0 (1—0) ; 
• Metalul Mangalia —- Victoria 
Rm. Sărat 5—2 (3—2) ; • Mine
rul Paroșeni — Constructorul Tg. 
Jiu 0—0 ; • I.C.I.M. Ploiești — 
Granitul București 6—0 (3—0).

Manșa a doua a barajului se 
va disputa duminică 13 iulie 
terenurile echipelor oaspete, 
începere de la ora 17. în caz de 
egalitate la golaveraj, golurile 
marcate în deplasare se socotesc 
dublu, iar dacă egalitatea per
sistă se vor juca încă două re
prize a 15 minute ; dacă egali
tatea se menițâne se va apela La 
executarea penalty urilor.

pe 
cu

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

event 8. Cursa a V-a : 1. O-
șanca (Gv. Solcan) rec. 1:28 J, 
3. Roditor, 1. Turban. Simplu 11, 
ordinea 32, event 25, ordinea tri
plă 725. Cursa a Vl-a : L Ra
ion (M. Ștefănescu) rec. 1:24,9, 
X. Fundy. Simplu 7. ordinea 28, 
event 208, triplu cîștlgător 1.017. 
Cursa a VH-a : L Rural (S. O- 
nache) rec. 1:28,0, 2. Hogar, 8. 
Olteanca. Simplu «, ordinea 22, 
event 437, ordinea triplă 818. 
Cursa a VIH-a : 1. Săbădău (Gv. 
Solcan) rec. 1:28,6, 2. Fanon,
3. Lazâr. Simplu 3, ordinea 14, 
event 27, ordinea triplă 362, triplu 
cîștlgător 798. Cursa a IX-a i 
L Siliciu (Al. Popescu) 
1:30,8, 2. Vigu, 3. Rabtna. 
piu j, ordinea 31, event 25, 
din ea triplă 362. Cursa a X-a : 
L Tufana (G. Tănase) rec. 1:31,9. 
2. Hot. Simplu 
event 41. Pariul 
dlcat la suma 
a fost cîșltgat 
cu 2 combinații 
care. Report : 33.189.

Gh. ALEXANDRESCU

798.

2,50, ordinea 10, 
austriac s-a ri

de 66.377 lei șl 
de două tlchete 
a 16 594 lei fie-

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
desfășurat turneul final al cam
pionatului republican de juniori 
II. La acest ultim act au parti
cipat celle 3 câștigătoare de zone, 
Letea Bacău, Minerul Deva și 
Metalul Aiud. Confirmînd bunele 
aprecieri de care se bucură 
școala de fotbal băcăuană, LE
TEA, antrenată de fostul inter- 
national Sorin Avram, a cucerit 
titlul de campioană națională, 
învingîndu-și partenerele cu ace
lași scor, 1—0, prin golurile mar
cate de Lucian Bîrcă. Pentru Lo
cul II, Minerul] Deva a 
de Metalul Aiud Cu 1—0, 
golul! înscris de Dim cea. 
MATEOIU — coresp.).

• MÎINE, LA BRAȘOV, Lotul 
reprezentativ întâlnește, intr-un 
meci de pregătire, pe F.C.M. Bra
șov. Partida este programată pe 
stadiomuil Municipal, cu începere 
de la ora 17.
• DINAMO — UNIVERSITA

TEA BATH (Anglia). Astăzi, cu 
începere de la ora 18, Dinamo va 
întâlni pe terenul său din Șos. 
Ștefan oel Mare formația Uni
versității din Bath, care activează 
în liga a IlI-a a campionatului 
englez.
• LETEA BACAU — CAMPI

OANA DE JUNIORI H. între 3—5 
iulie, la Câmpulung Muscel, s-a

dispus 
prin 

(Paul

La munte sau la mare, un 
succes la îndemnîna tutu
ror !

CÎȘTIGURI SUPLIMENTA
RE IN VALOARE de 1.700.000 
LEI acordate din fond spe
cial de A. S. Dot o-Prono
sport !

ȘANSE SPORITE DE A 
OBȚINE :
• Autoturisme JDacia 1300“ 

și .Trabant 601".
• 50 000, 10 000, 5 000 lei etc
NU PIERDEȚI PRILEJUL 

DE A VA NUMĂRĂ PRIN
TRE MARII CÎȘTIGATORI 
AI SEZONULUI!

Agențiile Loto-Pronosport și 
vânzătorii volanți vă stau zil
nic la dispoziție. MAI MULTE 
LOZURI JUCATE — MAI 
MULTE ȘANSE DE FRU
MOASE SATISFACȚII t

LOZUL VACANTEI
A.

AUTOTURISME 
;:aciai3D0“.trabant 6®" 
UZURI K SODOOUI, 
ooww.snooiu nc

! cinhiiinc 'pcritilâ timitafâ i

• ASTAZI — PRONOEXPRES! 
Tragerile obișnuite Pronoexpres 
Continuă să recompenseze din 
plin, cu regularitate, perseveren
ța unui număr tot mai mare de 
participanți. Astfel, la cele patrii 
toiageră din luna precedentă s-au 
atribui, între altele, PATRU AU
TOTURISME „Dacia 1 300“ și a- 
proaipe 60 MARI CÎȘTIGURI IN 
BANI (între 10.000 și 40.090 lei) ! 
Așadiair, fără a constitui un re
cord în materie de mari câștiguri, 
succesele menționate ilustrează, 
totuși, destul de semnificativ, 
atractivitatea acestui sistem de 
joc, care se bucură de o parti
cipare crescândă. La tragerea de 
mîine, 9 iulie 1980, aveți și dv. 
posibilitatea de a obține câști
guri asemănătoare. Nu uitați, în
să, Că ASTAZI este ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor !
• O NOUA-------------------------- ---

A început 
pentru prima 
această lună, 
duminică 13 
formulei 1-or simple și avanta
joase. tragerile Loto 2 prTejuiesc 
satisfacții dintre cele mai fru
moase unui număr bot mai mare 
de pârtiei panți. Vreți să vă nu
mărați 
tigă'bori 
BANI ? 
lebe cu 
TIMA 
sîmbătă 12 iulie 1980.
• CÎȘTIG URILE TRAGERII

PRONOEXPRES DIN 2 IULIE 
1980. Cat. 1: 1 variantă 25% Au
toturism Dacia 1390; cat. 2: 1 va
riantă 109% a 18.715 lei și 10 va
riante 25% a 4.679 lei; cat. 
17,75 variante a 3.699 lei; cat. 
82 a 799 lei; cat. 5: 
lei; cat. 6: -----
216 a 200 lei; cat. 8 
40 lei. Report - cat. 1: 
Autoturismul Dacia 1399 de 
cat. 1', jucat pe variante~J5% 
fost obținut’ de ' 
ȘTEFAN din 
Sibiu,

TRAGERE LOTO 2. 
vânzarea biletelor 
tragere Loto 2 din 
care va avea loc 

Iulie 1980. Datorită

și dv. printre marii cîș- 
de AUTOTURISME șl 

Procurați din vreme bi
num erele preferate ! UL- 
ZI DE PARTICIPARE :

3: 
4: 

2-98,75 a 314 
7.069,59 a 49 lei; cat. 7:

' " 3.471.75 a
157.171 lei.

la 
a 

DUMITRESCU 
Agnita, județul



Nou record mondial la 1500 m

TATIANA KAIANKINA REVINE SPECTACUEOS: 3:55,0!

SPORTIVI ROMANI

Cu prilejul concursului atle
tic ,,Memorialul fraților Zna- 
menski", la Moscova. Tatiana 
Kazankina a stabilit un nou re
cord mondial la 1 500 m cu 
3:55,0. Vechiul record era de 
8:56,0 și aparținea aceleiași 
atlete din vara lui 1976. în 
cursa de la Moscova, cea mai 
rapidă din istoria probei, și ur
mătoarele clasate au realizat 
performanțe de valoare : Smol- 
ka 3:56,7. Olizarenko 3:56,8, 
Zaițeva 3:56,9, Prokopieva (toa
te U.R.S.S.) 3:57,4, Maricica
Puică 3:59,3. Ileana Silai s-a 
clasat pe locul 9 cu 4:03,8. Ta
tiana Kazankina, în vîrstă de

29 de ani, dublă campioană o- 
limpică la Montreal (800 și 
1 500 m), revine în fruntea pro
bei de 1 500 m după o lungă 
perioadă de absență din activi
tatea competițională. iar a- 
ceist record o desemnează 
drept principală favorită a 
probei de 1 500 m la J.O. de 
la Moscova.

în cadrul concursului au fost 
obținute și alte rezultate de va
loare : prăjină : Konstantin
Volkov 5,70 m (record unional), 
lungime (f) : Tatiana Skaciko 
7,00 m (la 9 cm de recordul 
lumii), 800 m (f) : Olga Mi- 
neeva 1:55,9.

PESTE HOTARE
1NOTĂTOAREA CARMEN 

ÎNVINGĂTOARE
ALEXE

La Bei-
100 m

SPORTIVI CU ȘANSE LA MEDALII

Cursa ciclistă de fond din cadrul J.O. de vară se va disputa pe 
circuitul amenajat în apropierea bazelor sportive de la Krî- 
latskoe, cu 13,5 km lungime și cuprinzind 50 de viraje. In foto
grafie : cicliștii sovietici la primele antrenamente pe asfaltul 
noului circuit Foto : A.P.N

In cooauinsul de înot de 
girtaid proba femininiă de 
cirțaiul a fost cîștkgatiă de sportiva 
românca Carmen Alexe cu tim
pul de 1:02,70. Pe primul loc la 
100 m spate s-a clasat spontiiiva 
Liao (R.P. Chineză) — 1:15,M» 
urmată de Cristina Seidl (Româ
nită) ou 1:17,14.
TURNEUL FEMININ DE VOLEI 

DE LA SCHWERIN
Turneul feminin de volei do 

La Schwerin, la care au parllcl- 
pat 6 echipe, a lulat sfârșit cu 
suicoesiull reprezenifaatdfved R.D. Ger
manie care a totalizat 10 puncte. - 
Gazdele, care au cîștligat toate 
întilniirile, au învins în ultâmiul 
Joc cu 3—0 (8, 9, 1) echipa Româ
niei. Pe locuirile urmăiboare s-au 
clasiat Bulgaria — 9 p, R.D. Ger
mană li — 9 p, România — 7 p. 
Polonia — 6 p și Olanda — 5 p.

BASCHETBALISTELE JUNIOARE 
LA SALGOTARJAN

După cum se știe, ziarul 
Sport" din Bratislava organizea

ză o anchetă internațională în 
fiecare lună privind desemnarea 
celor mai buni sportivi din țările 
socialiste. Pe luna iunie, acest 
clasament arată astfel : 1. Gra
zyna Rabsztyn (Polonia) 32 p — 
recordmană mondială pe 100 m 
garduri ; 2. Nadejda Olizarenko
(U.R.S.S.) 12 p — recordmană
mondială pe 800 m ; 3. Olga
Kuragin (U.K S.S.) 10 p — record
mană mondială la pentatlon. De 
notat că pe primele trei locuri 
s-au clasat numai atlete !

în continuare. următoarele 
locuri au fost ocupate de înotă
torul Sandor Vladar (Ungaria) 
7 p — recordman european în 
proba de 200 m spate ; echipa de 
fotbal a Cehoslovaciei — 6 p cla-

sată pe locul 3 la C.E., lnotătoa- 
rea Petra Schneider (R.D.G.) ș* 
echipa feminină de gimnastică a 
Cehoslovaciei, cu cite 5 p etic. 
Pe locul 10 în acest clasament 
se află sulițașa noastră Eva 
Zorgii-Raduly, care a corectat 
de patru ori recordul României 
(actuala performanță fiind de 
68,80 m).

Firește, sportivii din acest cla
sament au șanse să urce pe po
diumul olmipic la J.O. de vară I

RECORDURI MONDIALE LA HALTERE
MOSCOVA, 7 (Agerpres). — Cu 

prilejul uimii conduiris de haltere 
cLesfășunat la Moscova cu pairti- 
ctifpainca lotului olimpic uiniomafl. 
David Rigert a stabilit un nou 
record mondial la categoria îOfl 
kg — stilul „aruncat" — cu per
formanța de 230 kg, introcind cu

2,5 kg vechiul record dețiruuit de 
cMmipartirîiiotul său Semgh-ei Poltio- 
națkL Noi rccondiuirt monidiiale au 

realizat șl Iuri V ardamian 
90 kg) — 223 kg la „arun- 
șâ Viaceslav Klokov (cat. 110 

190,5 kg la „smuls".

a Cehoslovaciei — 6 p cla-

Turneul de baschet pemtnu ju
nioare dcstfășunait La Salgobarjan 
a fost câștigat de echipa Unga
riei, urmată de cele ale FnanițeiU 
R.D. Germane și României. Cîite- 
va rezuMiate : Franiia — Roniâ- 
nda 85—77 ; Ungaria — R.D. Ger- 
mamă 69—50 ; R.D. Germană — 
România 64-—61 ; Ungaria —
Finanța 48—45 ; Franța — 
Germană 70—40 ; Ungaria
România 106—77.

HANDBALISTELE NOASTRE 
LA BURGAS

I-a Burgas au continuat moctfiu- 
rtLe tunisului! feminin de hand
bal, Rezultate tehnice : Bulgaria
— România 14—13 (9—7), Potonăa
— Franța 15—14 (8—9), Olanda —
Bulgaria (tineret) 23—15 (13—11).

TELEX • TELEX

R.D.

REPREZENTANT» POLONIEI
SE VOR NEflĂRA
PRINTRE EAVORIT»

(ONI URSULUI ATLETIC
la 
pe

„La Jocurile Olimpice de 
Moscova noi vom trimite 
cei mai valoroși sportivi, a de
clarat unui corespondent al 
agenției „TASS" Marian Renke, 
președintele Comitetului O- 
limpic al Poloniei. Pregăti
rile sportivilor noștri sînt a- 
proape Încheiate și urmează ca 
diversele federații să defi
nitiveze loturile. Oricum, pu
tem afirma încă de pe acum 
că speranțele cele mai mari ni 
le punem, în primul rînd, în 
atleții Jacek VVszola și Wladis- 
law Kozakiewicz, care, recent, 
au stabilit performanțe de va
loare mondială în probele de 
săritură in înălțime — 2,35 m 
și, respectiv, săritura cu pră
jina — 5,72 m. în concursul fe
minin de atletism vom fi re- 
prezenlați de Grazyna Rabsz- 
tyn. Sofia Bielczyk, Danuta 
Perka, Lucja Langer și Irena 
Szewinska, aflată la a 5-a sa 
participare la Jocurile Olimpice".

Fără îndoială, una dintre Între
cerile olimpice care vor polariza 
atenția unuii număr extrem de 
mare de iubitori ai sportului din 
întreaga lume este cea de box. 
Timp de două săptămîni, de la 
20 iulie și pînă în seara fina 
lelor (2 august), spre impunătoa
rea bază sportivă din cadrul 
complexului olimpic de pe Bul-e- 
varclul Păcii (Prospekt Mira), 
care poate adăposti un număr- 
necord de spectatori (45.000), se 
vor îndrepta numeroși cetățeni ai 
Capitalei sovietice precum și mulți 
turiști ce vor fi prezenți la Mos
cova ca ocazia m.arilor întreceri. 
Se contează pe aproximativ 450 
de pugiliști din circa 100 de țări, 
numărul concurentilor depășind 
recordurile anterioare. Acesta estbe 
și motivul pentru care compe
tiția de box se întinde pe o 
lungă durată dc timp, în fiecare 
zi (excoptînd etapa finală) fiind 
programate cîte doiuă reuniuni.

Ce se poate anticipa despre 
turneul de box ? Specialiștii a- 
prediază că lu.ptn pentru supre
mație se va da. în principal, în
tre pugiliștii cubanezi, acreditaiți 
cu cele mai bune performante 
la ultimele campionate mondiale, 
și cei sovietici, înitr-o evidentă 
revenire, manifestată la C.M. de 
lai Belgrad (3 modalii de aur și 
una de argint), ca și la ultima 
ediție a campionatelor cointinen- 
tale, unde reprezentanții U.R.S.S. 
s-au impus cu autoritate, cuce
rind 7 titluri de campioni. Fi
rește, nu trebuie să se înțeleagă 
că în disputa pentru cucerirea 
medafliilor olimpice nu vor fi

BREVIAR • BREVIAR > BREVIAR • BREVIAR
Cir PRILEJUL unui concurs 

desfășurat la Pisa, atletul italian 
Massimo di Giorgio a 
un nou record național j

l stabilit 
în proba

de săritură în înălțime 
m. Vechiul record 
m șl aparținea lui

cu 2,29
era de 2,28 

Bruno Borghi.

R. 
va 
lot

P. MONGOLA 
participa cu un 
de 55 sportivi,

concura lacare vor
opt discipline: lupte 
libere, iudo. cl-

clism, 
arcul, 
tir și

box, tir cu 
gimnastică', 

haltere

VARȘOVIA S-a 
internațional ;

LA
.meciul .
handbal dintre echipele 
și U.R.S.S. Handbali'știi

i disputat 
amical de 

Poloniei 
sovietici

victoria cu scorulau obținut
15—14 (4—10). Pînă în minutul 
gazdele au condus cu 14—11

de
46,

AU FOST înmî- 
nate diplomele de 

\ ghizi olimpici stu
denților universi
tății din Leningrad, 
care timp de un an 
s-au
<ciaJ . .
tea sluji ca însoți
tori ai delegațiilor

pregătit spe- 
pentru a pu-

Comitetedlferitelor
olimpice sau ai tu
riștilor străini. A- 
semenea cursuri, în 
afara limbilor stră
ine, au fost com
pletate cu istoricul 
orașului " 
ca șl al 
faze din

de pe Neva, 
diferitelor 
istoria o-

limpiadelor. Ele au 
fost urmărite 
numai de 
Institutelor 
gioe, ci și 
dențl de 
tehnică, j 
de cultură fizică și 
pedagogie.

___ nu 
studenții 

filolo- 
l de stu- 
la Poli- 

institutele

aingajați și o serie de al ti spor
tivi europeni, între care și c-ei 
români, sau reprezentanți. ai u- 
nexr țări de pe aflte continente. 
Este așteptată cu interes evolu
ția boxerilor din Polonia, Unga
ria,' Bulgaria, Iugoslavia, R.D. 
Germană, Franța, Italia și, evi
dent, România. Un rol impor
tant în stabilirea ierarhiilor olim
pice la unele categorii (în special 
la cele mici) vor avea si boxerii 
din R.PJD. Coreeană, Nigeria, 
Porto Ritco, Tanzania etc.

în cele ce urmează, vom încer
ca să liticem o scurtă prezentare 
a principalilor candidați la me
dalii la cele 11 categorii de 
greutate. Aceasta, firește, pe ba
za datelor de care dispunem, 
păstrând rezerva cuvenită asupna 
unor eventuale surprize produse 
de reprezentanții unor țări des
pre care avem mai puține in
formații.

SEMIMUSCA: printre candidații 
la locurile fruntașe se află J. 
Hernan d cz (C uba), vicecam.plion 
mondial la ultima ediție, cam
pionul european S. Sabîrov 
(U.R.S.S), Dji long Ciol (R.P.D. 
Coreeană). Victoria lui D. Șchio
pii asupra boxenullui coreean (la 
turneul „Centura de aiur“) îl si
tuează și pe reprezentantul nos
tru in rîndiul aspiranților la utn 
loc pe podiumul olimpic.

MUSCĂ : performerii ultimelor 
mari competiții internaționale 
sînt : H. Ramirez (Cuba), H. 
Srcdnicki (Polonia), A. Guevara 
(Venezuela) și D. Radu. Este po
sibil ca în echipa Cubei O. Santi- 
esteban să-l înlocuiască pe H. 
Ramirez. Nu trebuie minimalizate 
nici șansele reale ale lui Io Riong 
Sik (R.P.D. Coreeană), cîtșdgăto- 
rul actualei ediții a turneului 
„Centura de aur“.

COCOȘ : boxerii situați pe pri
mele locuri ' *•• -
întreceri sînt 
ba (campion 
Sacirovici — _______ _____
la C.M.), talentatul earn pion euro
pean N. Krapțov (U.R.S.S.), D. 
Pehlivanov (Bulgaria) — locul 2 
la C.E. 1979. Este posibilă o sur
priză din partea francezului A. 
Behmaghenia, cîștigăbor al „Cen
turii de aur“ din acest an, unde 
a produs o deosebit de bună 
impresie. Reprezentantul nostru 
este D. Cipere, debutant în e- 
chipa țării.

PANA : campionul olimpic al 
„cocoșilor1*, Ciu En Zo (R.P.D. 
Coreeană), ane toate șansele să 
se încununeze și la „pană“. Prin
cipalii săi adversari cunoscut! sînt

R.PJD.
i Ritco,

la ultimele mari 
A. Horta — C.u- 
mondiall 1978), F.

Iugoslava (locul 2

A. Herrera (Cuba) — campion 
mondial, V. Ribakov (U.R.S.S.)
— campion conitiinental. B. Ristici 
(Tugoslaivia) și boxerul nostru T. 
Cercel.

SEMIUȘOARA : disputa se va 
da între campionul mondial A. 
Davidson (Nigeria), V. Sorokin 
sjau V. Demianenko (U.R.S.S.), 
R. Nowakowski (R.D.G.). Este 
posibil ca în echipa Nigeriei să 
apară C. Ossai, clasat pe locul 
secund la „Centum de aur" (1980), 
învinsul lui Fl. Livadaru.

UȘOARA : printre pruncipaflii
pretendeniți la medalii se aiflă re
prezentantul nostru Simion Cuțov. 
Ceilalți candidați dunoscuți sînt : 
V. Lvov (U.R.S.S.), K.H. Krueger 
(R.D.G.), P. Oliva (ItaUa), A. Al- 
dama (Cuba).

SEMlMlJl-XăCLF. : este categoria 
cu mai mulțl sportivi de valoare 
apropiată : V. Rașkov (U.R.S.S.)
— campion european, S. Mirco- 
vlcl (Iugoslavia), T. Bachfield 
(R.D.G.), E. Correa sau L. E- 
chaide (Cuba). Intr-o bună formă 
sportivă, I. Budușan poate urca 
pe podiumul de premiere.

MIJLOCIE MICA : V. Savcenko 
(U.R.S.S.), cîștigătorul autoritar 
ăl competiției mondiale, s-a pre
zentat în declin de formă la C.E. 
(1979), fiind învins de iugoslavul 
M. Perunovicl. Deținătorul titlului 
odimpdc, polonezul J. Rybicki, ane 
o misiune dificilă în tentativa sa de 
ar-și reînnoi succesul. între ced- 
lafliți pretendienți la locurile frun
tașe s<e numără cubanezul L.F. 
Martinez și tenacele sportiv ro
mân M. Sîrba.

MIJLOCIE : ccl mai valoroși 
aancMaițl s<înt J. Gomez (Cuba), 
M. Gebauer (R.D.G.), T. Uusivir- 
ta (Finlanda) șl vicecampionul 
continentali V. Silaghi. Nu este 
exclusă o surpriză din partea tî- 
n.ărului reprezentant al tării gaz
dă, V. Șln, eliminat — acciden
tal — din cursa pentru titlul de 
oampton continental, dar deose
bit de talentat și puternic.

SEMIGREA : S. Soria “ ’ 
T. Kacear (Iugoslavia), 
nici, A. ---------- ------
Skrzecz 
cunoRcuiți

GREA : 
în lupta r_____ ________ ______
dulul deținut de L. Paipp (trei 
titluri olimpice), va trebui să-1 
tntneiaică, printre alittt. oe J. Fan- 
ghăenel (R.D.G.). D. Nato CFran- 
ța) — învingătorul lut Vîsoțki 
(U.R.S.S.) —, F. Somodi (Unga
ria) $i T. Ptrjol.

(Cuba), 
____________ G. Do- 

Nikolian (U.R.S.S.), P. 
(Polonia) sînt fruntașii 
ad dategorleil.
T. Stevenson (Cuba), 

pentru egailarea rector-

Mihai TRANCA

ATLETISM • Cu prilejul cam
pionatelor Irlandei de la Dublin, 
John Treacy a stabilit un nou 
record național în proba da 
5 000 m cu 13:21,9 (v.r. —13:23,6). 
Probele de 800 m și 1 500 m au 
fost cîștlgate de Bamonn Cogh- 
lan, cu 1:4fl,46 șl respectiv 3:39,11.

AUTO • Cursa de „24 de ora 
de la Ypres“ a fost ciștlgată de 
Tony Pond — Fred Gallagher 
(Anglia) pe „Triumph* T.7. Pa 
locurile următoare s-au clasat 
Droogntans — Geron (Belgia) șt 
Beguin — Lenne (Franța).

CICLISM • După desfășura
rea a 5 etape în Turul Polo
niei pe primul loc în clasament 
se alLă polonezul Jankiewicz, 
urmat la o secundă de compa
triotul său Lang șl la 34 sec. da 
Goetze (R D. Germană). Etapa 
a 5-a desfășurată în Împrejuri
mile Przenysi pe distanta de 
160 km a fost cîștigată de Micha
lak cu timpul de 3h 41:31. • E- 
tapa a 10-a ta „Turului Franței*, 
desfășurată pe traseul Rochefort 
Sur Mer-Bordcaux (163 km), a 
revenit olandezului Cces Priem, 
ou timpul de «1 42:53. în clasa
mentul general situația se men
ține neschimbată : continuă să 
conducă belgianul Rudy Pevenage, 
urmat de francezii Pierre Btazzo
— la 2:44 și Bernard Hinault la 
4:30.

FOTBAL • La Casablanca In' 
meciul retur dintre echipele Ma
rocului șl Senegalului, din ca
drul preliminariilor campionatu
lui—mondial, jocul s-a încheiat 
la egalitate 0—0. în prima par
tidă disputată la Dakar, fotba
liștii marocani obținuseră vic
toria cu 1—0.

HANDBAL • 
luat sfîrșit „Trofeul 
la handbal masculin. în 
zi : Iugoslavia — Spania 
Bulgaria — R. P. Chineză 
Iugoslavia (tineret) — 
29—24 Clasament final : 
goslavia — 9 p ; 2. Iugoslavia 
(tineret) — 7 p ; 3. Spania — 
7 p ; 4. Bulgaria — 5 p ; 5. Elve- 
țla — 2 p ; 6. R. P. Chineză
— Op.

TENIS • Au început întrece
rile competiției internaționala 
pentru tineret „Cupa Galea" 
Primele rezultate : Copenhaga : 
Canada — Japonia 3—0 ; Dane
marca — Mexic 3—0 ; Katowice : 
U.R.S.S. — Italia 3—0 ; Polonia — 
Norvegia 1—1 (meciul continuă) ; 
Basel : Elveția — Maroc 3—0 ; o- 
landa — Cipru 3—0 • Finalele de 
Junior! de la Wimbledon: băieți : 
Tulasne (Franța) — Beutd CR.F. 
Germania) 6—3. 3—6, 6—4; fete :
Debbie Freeman (Australia) — 
Sue Leo (Australia) 7—6, 7—5.

La Titograd a
Tugoslaviei* 

ultima 
23—15 ; 
28—22 ; 
Elveția 
1. iu-

TENISMANII SE PREGĂTESC PENTRU MECIUL CU CEHOSLOVACIA
YACHTURILE din clasa „Finii" 

cu care vor concura toți parti
cipant ii regatei olimpice au fost 
construite la șantierul de nave 
sportive din Tallin. Noile am
barcațiuni se disting prin faptul 
că au un fund dublu mono

lit, care le conferă cali
tăți superioare do navigație. 
Prima serie de yachturi s-a 
bucurat de aprecieri elogioase 
din partea reprezentanților Aso
ciației internaționale „Finn", 
care au vizitat recent șantierele.

(Urmare din pag. 1)

50 DE ANSAM
BLURI artistice, 10 
din cele mai buno 
teatre. 40 de colec
tive de artiști ama
tori din Ucraina

vor participa la 
manifestațiile cul
turale din cadrul 
Olimpiadei ’80. Prin
tre participanți se 
află nume presti

gioase ale artei so
vietice — baritonul 
Dmitri! Gentiuk, 
cîntăreața Eugenia 
Miroșnicenko. tineri 
balerini șl balerine.

ÎN CADRUL campionatelor de 
ciclism ale U R.S.S. care au loc 
pe velodromul olimpic din Mos
cova, Aleksandr Panfilov a sta
bilit un nou record al lumii In

proba de 1 000 m cu start de 
pe loc. El a parcurs această 
distanță în 1:05,16 (v.r. Patrick
Sercu 1:06,76 din 1964).

ciile sale. Andrei va lupta pînă 
la ultima picătură de energie. 
Ca și Dumitru Hărădău. dealt
fel, un adevărat exemplu de 
devotament pentru mai ti
nerii săi colegi de echipă. Pri- 
vindu-1 cum se antrenează, 
ești tentat să crezi că Hărădău 
dispune de resurse fizice ine
puizabile și, ceea ce este și mai 
plăcut, el transmite și coechi
pierilor săi această poftă de 
muncă. Deși are victorii atît 
la Slozil. cit și la Birner. Hă

rădău se comportă ca și cum 
l-ar întîlni — dacă va fi 
solicitat să joace — pentru pri
ma oară. L-am lăsat la urmă 
pe Ilie Năstase. El a venit la 
București direct de la Wim
bledon și continuă pregătirile 
obișnuite în ritm intens.

„Așteptăm meciul cu echi
pa Cehoslovaciei — ne spunea 
căpitanul nejucător al re
prezentativei țării noastre, an
trenorul emerit Gheorghe 
Viziru — convinși că ne-am 
pregătit cu multă migală in 
timpul ce l-am avut la dispo
ziție. Atît Ilie Năslase, cit

și Florin Segărceanu, Andrei 
Dirzu și Dumitru Hărădău se 
simt bine, au poftă de joc. Pe 
bilețelele pentru tragerea la 
sorți vom scrie numele acelora 
dintre ci care se vor dovedi 
cei mai bine pregătiți pînă în 
ultima zi de antrenamente".

Un meci greu, desigur. Dar 
să-1 așteptăm cu convingerea 
că tenismanii noștri îl vor a- 
borda cu întreaga lor capaci
tate de efort, așa cum au fă
cut și în întîlnirile precedente 
ale adevăratului campionat 
mondial pe echipe care este 
„Cupa Davis".
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