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Refăcut după accidentul 
suferit la „Trofeul Carpați", 
Vasile Stingă (in fotografie 
șutind la poartă) a redeve
nit „tunarul nr. 1“ al națio
nalei noastre de handbal.

Foto:Iuliu JAKAB-Onadea

La al 11-lea start climele

ROMÂNIA VA FI REPREZENTATĂ
DE PESTE 250 DE SPORTIVI

Astăzi, mi ine și simbătă, trei intilniri LA OLIMPIADA DE LA MOSCOVA
ROMÂNIA - UNGARIA, la handbal masculin

Meciul de azi se dispută la Palatul sporturilor și culturii, la ora 18
Ultima verificare publică a 

echipei olimpice de handbal a 
României are loc in această 
săptămînă. Astăzi, în Palatul 
sporturilor și culturii din Capi
tală, mîine — în sala Victoria 
din Ploiești și sîmbătă — 
din nou în Palatul sporturilor 
și culturii din Capitală (toate 
trei întîlnirilo au aceeași 
oră de începere : 18), repre
zentativa României întilnește 
selecționata Ungariei. După 
cum se știe, oaspeții participă 
și ei la Jocurile Olimpice de 
la Moscova, dar se află în cea
laltă grupă preliminară (A).

Antrenorii loan Kunst-Gher- 
mănescu, Nicolae Nedef și 
Lascăr Pană au la dispoziție 
un lot de 16 jucători : Nicolae 
Munteanu, Ciaudiu Ionescu și 
Alexandru Buligan — portari, 
Ștefan Birtalan, Radu Volna, 

Măricel Voinea, Cezar Drăgăni- 
ță, Cornel Durau, Adrian Cos- 
ma, Iosif Boroș, Alexandru 
Folk or, Vasile Stingă, Marian 
Dumitru, Nicolae Vasilca, Lu
cian Vasilache și Mircea Gra- 
bovschi.' Vor fi rulați în cele 
trei meciuri amicale toți jucă
torii, obiectivul tehnicienilor 
fiind acela de a verifica sche
mele tactice de atac și apărare 
și de a-1 supune pe sportivii 
noștri la efort in condiții com- 
petitionale.

La 20 iulie, echipa noastră 
va lua startul in turneul olim
pic, ordinea jocurilor sale din 
cadrul grupei B fiind : cu 
Kuweit (20 iulie), cu Algeria 
(22), cu Iugoslavia (24). cu U- 
n iun ea Sovietică (26) și cu El
veția (28). Finalele sînt pro
gramate la 30 iulie.

Echipa Ungariei evoluează 

la aceleași date, in ordine, cu : 
Polonia, R. D. Germană, Spa
nia, Danemarca și Cuba.

Așadar, ambele formații 
care, astăzi, mîine și sîmbătă, 
susțin întâlniri de verificare 
au un drum deosebit de greu 
spre podiumul olimpic, pe care 
— firesc — îl vizează atît 
handbaliștii români cit și cei 
maghiari.

Partidele vor fi conduse 
de cuplul de arbitri bulgari 
Țvetkov — Todorov.

LOTUL OLIMPIC DE CAIAC-CANOE

La cea de-a XXII-a ediție a 
Jocurilor Olimpice de vară de 
la Moscova, România va fi pre
zentă cu o delegație alcătuită 
din peste 250 de sportivi, care 
vor participa la următoarele 
discipline : atletism, box, caiac- 
canoe, canotaj academic, călă
rie, gimnastică, haltere, hand
bal, judo, notație (inot, sărituri 
și polo pe apă), lupte, penta
tlon modern, scrimă, tir, tir cu 
arcul, volei și yachting. La 
judo, tir cu arcul și yachting, 
sportivii români vor fi prezenți 
pentru prima oară la întrece
rile olimpice.

Din lotul țării noastre fac 
parte numeroși campioni olim
pici, mondiali, europeni și alțl 
sportivi valoroși, în frunte cu 
gimnasta Nadia Comăneci, triplă 
medaliată cu aur la J.O. de la 
Montreal, colegele sale de e- 
chiipă Emilia Eberle, Dumitrița 
Turner. Rodica Dunca, Melita 
Ruhn, Marilena Vlădărău, de
ținătoarele titlului mondial, du
blul campion olimpic la canoe 
Ivan Patzaichin, oaiacistul Va
sile Dîba, campion olimpic la 
Montreal, canoiștii frații Toma 
și Gheorghe Simionov, luptă
torii Constantin Alexandru, Ion

i
(Continuare in pag. 2—3)

Cupa Davis ’80 se apropie de finiș

TENISMAUI ROMÂNIEI Șl CEHOSLOVACIEI 
PENTRU A TREIA
Poate părea surprinzător că 

sorții, acești auxiliari nelipsiți 
ai intrecerilor sportive, au ocolit 
cu atîta încăpățînare, pînă acum, 
alăturarea a două dintre cele 
mai remarcabile competitoare la 
trofeul suprem al tenisului, în- 

■>—tr-adevăr. România și Ceho
slovacia nu s-au întîlnit decît 
de două ori în „Cupa Davis", 
iar prima lor confruntare da
tează abia din anul 1977. A- 
tunci, într-un memorabil meci 
desfășurat la București, prezen
tam încă „echipa mare", cu Ilie 
Năstase și Ion Tiriac, super-ra 
chete. Iar de partea cealaltă a 
Bleului se aflau vedetele teni
sului cehoslovac din ultimul de
ceniu, reputații Jan Kodes și 
Jiri Hrebec. Rezultatul — să-1 
reamintim cititorilor — a fost o 
strălucită victorie pentru repre
zentativa noastră : 3—1 
meci de simplu, odată 
rea decisă, n-a mai 
cheiat). A urmat, peste 
an. revanșa colegilor noștri de

............... ..............».......... *********** *-*'

(ultimul 
califi ca- 
fost in- 
încă un

OARA IN DISPUTA 
întrecere, care ne primeau ca 
oaspeți la Praga. într-o formu
lă experimentală — cu Florin 
Segărceanu și Andrei Dîrzu 
foarte tineri debutanți — echi
pa română n-a putut rezista 
noilor titulari ai naționalei ceho
slovace — Smid și Slozil — 
care și-au adjudecat o victorie 
la zero. Este bine de reamintit, 
acum, aceste detalii, fiindcă 
foarte probabil că majoritatea 
protagoniștilor ultimei întîlniri 
se vor regăsi față în față și la 
cea viitoare, de la finele aces
tei săptămâni.

Așadar, un al treilea meci de 
tenis România — Cehoslovacia, 
după mal bine de un secol de 
participări în disputele pentru 
faimoasa „Salatieră". Respectind 
cu strictețe adevărul istoric, 
trebuie să specificăm că tenis- 
manii cehoslovaci au avut afir-

Radu VOIA

(Continuare In oao 1-J>

© „Flotila de aur" hotărită să-și confirme numele și 
renumele ciștigate pe pistele de apă ale lumii ® Ivan 
Patzaichin speră să 
© Vasile Diba este

Birlădeanu a

obțină a treia victorie olimpică 
campion olimpic, încă I © 
ciștigat o

De ce am crezut, 
la caiac-canoe 
cuceresc mai ușor, 
riile vin aproape de la sine? 
Doar pentru faptul că aici, în 
acest sport deloc mai ușor decit 
altele, ba dimpotrivă, am ciști
gat noi mai multe onoruri de
cît au făcut-o în alte spor
turi T Nu pentru că s-a mun
cit mai mult ? 
s-a muncit mai 
altă parte ? Nu 
avut — și mai 
pioni mal dotați și mai har
nici ?

Să 
frumoasei cărți de 
sportului românesc, că nu sînt 
chiar foarte multe disciplinele 
în care reprezentanții Româ
niei la marile competiții inter
naționale &e pot lăuda că nu 
s-au Întors niciodată acasă cu 
mina goală. Constanța în per
formanțe înalte, tradiția succeT 
selor, atrag și din partea iubi
torilor sportului o anumită o- 
bișnuință în a aștepta cu în
credere orice nouă evoluție, 
orice nou examen. Iar împli
nirea repetată a așteptărilor,

uneori, că 
medaliile se 

că victo-

Nu pentru că 
bine decît in 
pentru că am 
avem — coti-

recunoaștem. în ciuda 
vizită a

bătălie grea...

a nădejdilor, 
de an, sau — 
cazul Jocurilor 
limpice — la fie
care patru ani. se 
întoarce cu un 
sentiment de dra
goste și mîndrie 
asupra colectivului 
respectiv — în 
succesiunea lui de 
generații — 
ceea ce se 
mă faimă. RENU
ME, exprimate, de 
obicei, cu un ape
lativ simbolic pen
tru ramura sporti
vă în cauză.

Așa. din 
în victorie, 
care nouă 
adusă de 
llarat - Wendouree. 
Sagami, Xochimil- 
co, Miinchen sau 
Montreal, de pe 
piste de apă ale lumii, 
născut numele și 
„flotilei de aur“ a caiacului și 
canoei românești.

Dincolo de strălucirea me-

Ion Birladeanu adună in fiecare 
puteri pentru concursurile de pe Krilatskoe.-.

Foto : Vasile BAGEAC

creînd 
chea-

victorie 
cu fie- 

medalie 
la Ba-

celolalte 
așa s-au 
ren urnele

daliilor au stat pasiunea, pri
ceperea și dăruirea oamenilor, 
o trudă cel mai adesea ano
nimă, mii de ore de antrena
ment care seamănă, mai mult 
poate decît în oricare altă dis-

Vladimir MORARU

Jurnal de vacanță

„DANUBIUS44, ÎN LARG, 
PE APELE BICAZULUI..
• „Expedițiile Cutezătorii" au pornit la drum • 37 de 
echipaje din județul Neamț vor străbate diferite trasee
• Cîștigătorii „Busolei de aur" se află în Apuseni •

Masivul Ceahlău — o zonă de neuitat
...Micul vapor „Tușnad" este 

gata de plecare spre zările al
bastre... ale lacului Bicaz. în- 
tr-una din cabine, membrii e- 
chipajului „Danubius" —
i-am recunoscut ușor după 
ecusoanele prinse pe tri
couri și hanoracuri — se simt 
în... largul lor. Și-au pus
rucsacuri cuminți alături, și-au
scos hărțile și. în așteptarea 
momentului ridicării ancorei, 
urmăresc pe hartă drumul ce-1 
vor parcurge. Vasul se pune 
în mișcare ușor, îndreptîndu-se 
spre barajul de la Bicaz. Peste 
vreo două ore vom acosta. Ca 
niște veritabili „lupi de mare", 
copiii s-au instalat la pro

va. Peisajul oferă privirilor 
imagini de neuitat. Stăm de 
vorbă cu profesorul Vasile 
Cioca. unul din conducătorii 
expediției. Așa aflăm că e- 
chipajul „Danubius" aparține 
Școlii generale nr. 33 din 
Galați și că, timp de 14 zile, 
va străbate masivul Ceahlău. 
„Acum sintem in a 11-a zi a 
excursiei — ne spune — timp, 
în care am străbătut 117 km, 
dintre care aproape jumătate 
cu rucsacurile în spate. Este o 
performanță, nu ? Copiii s-au 
acomodat bine Ia viața de ex
pediție". Facem cunoștință 
cu cîțiva membri ai ech;naiului 
— Daniel Lepădatu, Mihaela

Corturile au fost înălțate. Un moment 
porni, din nou, spre înălțimi.

Jianu, Mina Roșea. Mi ara 
Coșpănaru, Emil Dinu —. care 
ne vorbesc de frumusețile locu
rilor prin care au trecut, de 
ospitalitatea oamenilor de pe 
meleagurile Neamțului. Aproa
pe pe nesimțite, cele două ore 
de călătorie s-au încheiat. Co

de odihnă înainte de a
Foto : prof. Dan COCOR-Petroșani 

piii și-au săltat rucsacurile, 
ne-au făcut semne de rămas 
bun și s-au îndreptat spre 
înălțimi... După cîtcva zile ne

Emanuel rÂNTANEANU

(Continuare in pag, 2-3)
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ULTIMELE VERIFICĂRI 
ALE VOLEIBALIȘTILOR 

ÎNAINTEA J.O.
Ultimele verificări ale volei

baliștilor din reprezentativa 
noastră olimpică se efectuează 
in compania celor bulgari, care 
au sosit în acest scop la Bra
șov. Cele două echipe, făcînd 
parte din grupe diferite la a- 
propiatul turneu final al J.O., 
își vor pune la punct, cu a- 
cest prilej, ultimele detalii 
ale pregătirii, îndeosebi de or
din tactic.

La Brașov, în Sala sporturi
lor. formația României și cea 
a Bulgariei vor susține astăzi 
un meci de antrenament, iar 

'mîine, de la ora 18, este pro
gramată o partidă oficială. 
Prin urmare, publicul brașo
vean va putea să-i vadă pe 
voleibaliști, joi seara, în ulti
ma lor apariție înaintea ple
cării spre Moscova.



RALIUL MOURA" PRIMUL Sub

SI LA CONTRATIMP INDIVIDUAL
Marți după-amiază, pe un timp 

însorit și la o temperatură con
venabilă (±28 grade), cei mai 
buni cicliști seniori din țară s-au 
Intîlnit din nou, la km 15 de pe 
■nztootrada București — Pitești, 
de astă dată pentru a-șl disputa 
cel de al treilea titlu de cam
pion al țării in probele de fond.

Campionul de anul trecut al 
curselor solitare, dinamovistul 
Valentin Marin s-a dovedit din 
nou lmbatabl, reușind să eîștige 
pentru a 5-a oară consecutiv 
tltliul de campion al curselor de 
contratimp individual. După cum 
■e vede, sportivul dinamovist se 
află in acest sezon într-o -for
mă excelentă. La sfîrșitul săp- 
iămînii trecute (vineri) alături 
de formația Dinamo, a câștigat 
titlul de campion al țării la con
tratimp pe echipe. In continuare,

de-
sc-

duiminlcă. lui Valentin 1 s-a 
cernat titlul de campion, la 
mii'ond, pentru ca Ieri să devină 
campion la contratimp individual.

In alergarea de marți după- 
amlază, deși vlntul a bătut din 
lateral, valentin Marin a reali
zat pe cel 40 km parcurși timpul 
de 55:36, ceea ce reprezintă o 
medie orară de 43,200 km. Pri
mii 20 de kilometri el i-a par
curs in 31:26, iar următorii 20, 
la întoarcere, m 24:10.

lată clasamentul în continuare:
2. Gh. Lăutaru (Dtnaimo) 56:53,
3. A. Antal (CIBO Brașov) 56:57,
4. I. Gancea (Dinamo) 57:01, 5. 
M. Romașcanu (Dinamo) 57:43, 6. 
a Nicolae (Dinamo) 57:54, 7. V.. . -------- |. -

58:28,

I.

C.Bănescu (Olimpia) 58:08, 
Olagub (Metalul Plopeni) 
f. Tr. Slrbu (Dinamo) 58:44, 10. 
C. Căruțașu (Dinamo) 59:32.

EDIȚIA INAUGURALĂ
A CUPEI U.T.C."rr
• In organizarea Secției 

■part șl pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei din ca
drul C.C. al U.T.C., anul acesta 
■e va desfășura ediția inaugu
rală a „Cupei U.T.C compe
tiție rezervată elevilor baschet- 
ballști nelegitimați între 14 și 
U ani. întrecerea răspunde so
licitării federației de speciali
tate de a se asigura dezvolta
rea bazei de masă a basche
tului, prin organizarea primei 
trepte com petition»: e. după mi- 
nlbaschet. La ediția 1980. var lua 
parte numai formații masculine, 
alcătuite din selecționate jude
țene, care iși vor disputa faza 
de zonă a competiției în zilele

LA BASCHET
de 14 și 15 iulie, ta următoarele 
orașe : Zalău, Hunedoara, Pia
tra Neamț, Tlrgovlște, Tg. Mu
reș. Focșani, Brăila șl Pitești. 
Turneul final se va disputa la 
Drobeta Turnu Severin. în zi
lele de 20 și 21 iulie.
• S-au încheiat turneele de ca

lificare în Divizia B de tineret. 
Ia băieți, s-au calificat primele 
clasate în cele două serii: IMUAS 
Bala Mare, Politehnica C.S.S 
Unirea n lași (seria I), C.S.Ș. 
Știința Mediaș și Automatica A- 
lexandria (seria a n-a). La fete, 
în seria unică, pe primele patru 
locuri s-aiu clasat: 1. C.S.Ș. Plo
iești, 2. C.S.Ș. Rm. VUcea, 3. 
C.S.Ș. Gheorgheni, 4. C.S.Ș. 1 
Oradea.

CAMPKINAIUL DE BEGULARIIATE Șl REZISTENJA
La sfîrșitul săptămânii trecu

te s-a desfășurat „Raliul Mo- 
bra“, contând ca primul con
curs în cadrul campionatului 
republican de regularitate fi 
rezistență. Startul și sosirea 
ta cele trei etape desfășurate 
pe șosele și drumuri nemoder
nizate (inclusiv drumuri fo
restiere) au fost ta Drobeta 
Tr. Severin, unde, duminică, a 
avut loc și un test 
pe circuit (pe un 
2 000 m).

Cei 50 de 
și 6 fete) — 
din întreaga 
luat startul 
Drobeta Tr. 
Berculanc — 
Motru 
(181 km, cu 5 puncte de con
trol) au parcurs apoi, a 3-a 
zi, un traseu de 270 km : Dro
beta Tr. Severin — Balta — 
Baia de Aramă — Florcști — 
Drobeta Tr. Severin ; iar în 
ultima etapă 110 km : Drobeta 
Tr. Severin — Strchaia — Flo- 
rețti — Drobeta Tr. Severin. 
Organizatorii, Federația româ
nă de motociclism, cu sprijinul 
C.J.E.F.S. Mehedinți, ' ‘ '
aceste trasee f 
sportivi unui 
A surprins 
start nu s-a
chipa întreprinderii ( Martie 
din Zărnești, producătoarea 
motoretei Mobra. De asemenea, 
la concurs nu a asistat nici un 
specialist al întreprinderii pen
tru a constata comportarea 
motoretei.

Lungimea traseului ți di-

de viteză 
traseu de

(44 băiețisportivi
din 10 secții moto 
țară — care au 
in prima etapă : 
Severin — Băile 
Baia de Aramă — 

Drobeta Ir. Severin

alegînd 
i-a supus pe 
examen sever, 
faptul că ta 

i prezentat e-

LOTUL OLIMPIC DE CAIAC-CANOE
(Urmare din pag. 1)

«plină sportivă, cu munca »- 
devărată.

Păstrat cu grijă, îmbogățit 
an de an, cu fiecare nouă edi
ție a campionatelor mon
diale, palmaresul flotilei noas
tre se află din nou în centrul 
atenției acum, intr-un moment 
important : momentul Krîlats
koe ! Pentru a-1 împlini, pen
tru a-1 face și mai străluci
tor, pentru a ne aduce noi sa
tisfacții s-au pregătit — și se 
pregătesc în aceste ultime 
zile dinaintea marelui start 
olimpic —, s-au pregătit deci 
eu seriozitate și responsabili
tate cei mai buni caiaciști și 
eanoiști ai actualei generații.

Lotul olimpic, din care se 
va naște în zilele următoare 
echipa olimpică pentru 
tatskoe s-a pregătit 
cîrmă doi tehnicieni 
ți i-ar dori orice 
din lume, antrenorii _ . _ , 
Radu Huțan și Nicolae Nava- 
sart, ale căror nume stau sorise 
pe toate medaliile care ne-au 
bucurat pînă acum. Alături de 
ei, ajutoare de ispravă — Ma
ria Navasart, 
rov,
Vernescu, Filip Serghei, Conr 
stantin Tiron (preparator 
zic), medicul Constantin No
vac și asistenții medicali Tra
ian Florea și Coriolan Lalu 
— n-au avut în gînd decît gă
sirea celor mai bune soluții in 
ecuația cu... 11 necunoscute
(citiți probe olimpice) Pe care 
o incumbă participarea la 
J.O._ de la Moscova.

După antrenamentele de ta 
6nagov — „rada" obișnuită a 
flotilei, după competițiile in
ternaționale ale primei jumă
tăți a sezonului (Campionatul 
Balcanic, regatele Snagov, 
Pancearevo, Amsterdam, Tata, 
Brandenburg, Viena, Roma, 
Duisburg, Copenhaga), candi
dați! la tricoul tricolor, al 
căror număr a scăzut treptat, 
pe măsura creșterii exigenței 
conducerii tehnice a lotului, au 
urcat, pentru această ultimă 
etapă, decisivă, a pregătirilor 
la Vidraru, la barajul de pe 
Argeș, ja altitudine, acolo un
de apa este mai grea, respira
ția mai scurtă, «fortul 
mare.

„La întoarcerea la șes, 
nivelul Snagovului, sau al 
naiului de ta... Krîlatskoe, 
gaia va părea mai ușoară, 
«mia» mai scurtă" — este de pă
rere Ivan Patzaichin. Liderul 
flotilei știe bine ce spune, are 
în spate o duzină de sezoane 
de prezență neîntreruptă 
prima linie, în grupul 
al canoei mondiale, 
lui Patzaichin vă este 
bine cunoscută, ea a 
cărți, și nu numai la _  __
Moscova, Ivan Patzaichin va 
lua al patrulea start olimpic. 
Este sănătos, în bună dispozi-

Krî- 
avînd ta 
pe care 

garnitură 
«meriți

Stavru Teodo-
Alexandru Skurka, Aurel

fi-

mai

la 
ca- 
pa-

In 
de elită 
Cariera 
desigur 
Inspirat 
noi. La

UN FRUMOS FESTIV
Acuitatea lui au triat rigu
ros pe concurent! și astfel 
doar 35 (33 băieți și 2 fete) au 
încheiat întrecerea. Iată cla
samentele : individual : L Tra
ian Bolos (Electro Sf. Gheor
ghe) 1194 p, 2. Andrei Benedek 
(Steagul roșu Brașov) 1203 p, 3. 
Marian Niculescu (Calculatorul 
București) 1204 p, 4. Gheorghe 
Pendu (C.S.T.A. I București) 
1216 p. 5—6. Ion Ionescu și Pe
ter Lucacs (ambii Steagul roșu 
Brașov) 1222 p ; cele două fete 
au terminat concursul pe locu
rile 22 (Otilia Panca — C.S.T.A. 
II București) și 24 (Elena Ran- 
ca — Electro Sf. Gheorghe) ; 
echipe : 1. C.S.T.A. I Bucu
rești (Dragoș Panaitescu', 
Gheorghe Pur an, Gheorghe 
Penciu, Tudor Ciobotaru) 341 p, 
2. I.O.B. Bals (Ion Ghinea, 
Marin Tabacu, Vasile Bîrzanu, 
Victor Vizitiu). 3. LT.A. Tg. 
Jiu (Jean și Marian Sefter. Ion 
Manta, Petre Popescu) 7189 p.

Pe malul românesc al Du
nării, în dreptul fostelor sale 
cataracte, acolo pe unde apele 
bătrînului fluviu se domolesc 
și trec pe lîngă primul mare 
cot tăiat de ele în stincă, 
români și sîrbi înfrățiți de-a 
lungul timpurilor și-au stră
mutat gospodăriile pentru a 
treia oară, în urmă cu un de
ceniu. De astă dată, locui
torii Sviniței au tăiat cinci te
rase pe malul stîncos și ripos, 
au Înălțat case durabile și fru
moase, străzi și trotuare — la 
marginea cărora înfloresc tu
fele de trandafiri, cu rețea de 
apă și canalizare, în general, 
eu o echipare corespunzătoare 
cerințelor unei așezări mo
deme. în luptă cu natu
ra, foștii pescari, azi în ma
joritate mineri, au făcut efor
turi pentru diminuarea efectu
lui pietrii desgolite din timpul 
verii, amenajînd grădini cu

PROFESIA DE ANTRENOR TREBUIE ONORATA.'
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ție, s-a pregătit bine, este În
crezător, „simte" că va așeza 
în vitrină a treia medalie o- 
limpică de aur, după 
la Xochimilco (1968) 
chen (1972). Petre 
partenerul său, urcat 
noea amiral in vara 
cu două luni înaintea titlului 
mondial de ja Duisburg, a în
vățat rapid obioeiurile lui 
Patzaichin, și cel mai bine 

gustul victoriei. Capusta 
este convins că pe cel al vie 
toriei olimpice îl va afla la 
Moscova...

îl întrebăm pe Radu Huțan 
ce crede despre șansele lui 
Vasile Dîba. Este momentul 
să amintim că Vasile 
tacă, campionul olimpic 
tanței de 500 m. Chiar 
padela sa a părut, o 
mai puțin rapidă, mai 
viguroasă... „Dîba ți-a 
șl este în continuă creștere. 
Dacă va păstra ritmul - - - 
Jocurile Olimpice, va 
repeta succesul de la 
real". Invingîndu-1 pe 
novici ? „învingîndu-1 
Parfinovici..."

După trei ani ta i 
muncit — nu exagerăm —_
șapte, Ion Birlădeanu a avut 
de înfruntat, nu demult, un 
adversar mai tare decît Rudi
ger Heim și Oreste Perri la 
un loc : oreionul. Recunoscuta 
lui forță fizică, construită pe 
temelia unei forțe de caracter 
la fel de impresionantă, l-a a- 
jutat să eîștige o bătălie ne
așteptată, nedorită, inegală. 
Ion Birlădeanu concura șl În
vingea la regata Copenhaga 
cînd alții ar fi stat, probabil — 
încă în patul convalescenței. 
Nu, șansele sale olimpice nu 
sînt compromise. Fiecare zi 
care trece îi dă noi puteri, 
fiecare antrenament este pen
tru el un real cîștig...

...Așa cum este și pentru 
fiecare din componenții lotu
lui, care s-au acomodat rapid
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cu condițiile mai grele de ta 
Vidraru și lucrează acum cu 
„motoarele la turația maxi
mă" : Maria Ștefan, Agafia 
Buhaev, Elisabeta Băbeanu 
(caiac-fete). Alexandru Giura, 
Ion Geantă, Nicolae. Ticu, Ni- 
cușor Eșeanu, Marian Dineu, 
Marian Ciobanii (caiac), Gheor- 
ghe și Toma Simionov, Lipăi 
Varabiev, Ghcorghe Titu, Do~ 
bre Nenciu (canoe).

in mare măsură, condu
cerea tehnică a lotului a sta
bilit echipajele care vor fi a- 
liniate la Krîlatskoe. Ultimele 
piste de control, ultimele ve
rificări trebuie să aducă răs
punsul — cel mai bun I — 
semnelor de întrebare rămâse. 
La canoe dublu, de pildă, a- 
colo unde, se pare, pansele 
noastre de izbindă sînt cele 
mai mari, Se știe că una din 
cele două probe va fi acope
rită de echipajul Patzaichin — 
Capusta. Pentru cealaltă există 
mai multe soluții: Patzaichin 
— Capusta, Gheorghe Simio
nov — Toma Simionov, Pat
zaichin — Toma Simionov. 
Parcurgînd, cu puterea minții, 
fiecare metru al finalei olim
pice, Radu Huțan- și Nicolae 
Navasart încearcă să stabileas
că formula cu cele mai mari 
șanse de cîștig ! Și, fără 
doială, vor reuși...

Caiaciștii și canoiștii 
pleca la Moscova purtând 
tă încrederea noastră, 
conștienți, în același timp, de 
marea răspundere cu care au 
fost investiți. A purta tricoul 

olimpi- 
un mo- 
o mare 
Știe că 

situează

Printre inițiativele serioase 
și valoroase pe care federația 
de volei le-a avut în ultimul 
an se află și aceea privind 
creșterea gradului de profe- 
stonalltate a tehnicienilor ca
re lucrează la diverse eșaloa
ne. Să amintim, deci, Jn 
acest sens : consfătuirile le
gate de modernizarea concep
ției de pregătire «1 de joc ; 
materialul amplu, recent rea
lizat de m colectiv condus 
de antrenorul federal Vasile 
Pavel, privind unificarea me
todicii de pregătire ; invita
rea tehnicienilor la diverse 
competiții pentru a-și îmbo
găți cunoștințele a- 
sisttnd Ja antrena
mentele șl jocu
rile unor edhdipe 
străine valoroase.-

O inițiativă similară am 
consemnat cu satisfacție șt ta 
recentul turneu Internațional 
feminin, la care au fost re
prezentate școlile cu cea mal 
mare reputație în valetul in» 
temațlonal. Au fost chemați, 
deci, la iași toți antrenorii 
echipelor feminine din Divi
zia A, precum și alțl ctțiva 
de la celelalte eșaloane. Fireș
te, nu pe cont propriu. Dar 
nu toți invitații au arătat in
teres pentru propria perfec
ționare, pentru propria profe
sie.

Am stat de vorbă șl pe a- 
ceastă temă, în timpul tur
neului de la lași, cu mulțl 
dintre cei care au onorat invi
tația. Cu toții ou reținut lu
cruri importante pentru acti
vitatea lor viitoare. De pildă, 
prof. Ttalan Vilsan de la 
C.S U. Galați (clștigătoarea 
detașată a Cupei României, 
vlcecampioană națională șl a 
doua furnizoare a lotului re
prezentativ) a descoperit ul

teva noutăți in concepția tac
tică a echipei U.R.S.S., pe 
care le-a dezbătut o seară În
treagă, în prezența noastră, 
eu antrenoarea secundă cuba
neză, Cristina Welch, relle- 
ftndu-le avantajele. Prof. Ioan 
Btnda de la „U“ Cluj-Napoca 
(repromovată în A) a obser
vat lucruri interesante ta an
trenamentul echipelor frunta
șe, învățăminte pe oare va 
încerca, desigur, să le pună 
în aplicare la începerea pre
gătirii. Prof. M. Gheorghlță 
de la C.S.Ș Suceava a făcut 
chiar unde înregistrări... Și 
așa mal departe.

Este surprinzător 
însă să constat! că 
alțl antrenori, care 
probabil se cred „ași

în materie" (dar niu stat, după 
cum arată echipele noastre 
de club), au preferat să 
mină acasă. De ce ailta 
zinteres pentru profesia 
antrenor, care, ca oricare 
profesie, cere TINEREA IN
SULUI CU TOT CE E NOU,» 
asimilarea a tot ce e mal 
valoros în domeniul respectiv? 
Credem că șl antrenorii echi
pelor de Divizia „A" Dinamo, 
Flacăra roșie, Olimpia Oradea. 
Universitatea Craiova sau ai 
unor formații din alte eșaloa
ne, ca Voința și Viitorul 
București, ar fi avut multe de 
învățat la competiția de la 
.lași. Și nu de mică impor
tanță...

Și mai supănăitoiare, absen
țele de la turneul masculin al 
României (Oradea și Zalău), 
unde au răspuns invitației doar 
I (A. Drtăgan, Gh. Bodcscu, 
M. Chezan, Al. Stanclu, Gh. 
Horiiat, VI. Cnasovschl, T. Chlș 
și I. Ootnbel) din cel 19 che
mați II

Aurelian BREBEANU
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„flotilei" în întrecerea 
că este o mare cinste, 
tiv de mîndrie. dar și 
obligație. Toată lumea 
caiacul și oanoea se 
in fruntea disciplinelor spor
tive într-un clasament al con
tribuției la zestrea olimpică a 
sportului românesc. „Flotila" va 
pleca la Krîlatskoe cu gîndul 
de a păstra această poziție 
fruntașă. Succes !

DANUBIUS IN
(Urmare din pag. 1)

aflăm la cabana „Izvorul mun
telui". In preajma el dteva 
corturi. In poiană o aprigă 
„miuță". Surpriză. Slnt ve
chile noastre cunoștințe de pe 
vapor. Profesorul Lucian Ba- 
laban ne relatează ultimele e- 
venimente. Sînt multe. Răs
foim apoi jurnalul expediției, 
in care Mihaela Jianu, căpita
nul secund, notează zilnic toa
te întâmplările. Reținem : 
„Deodată se zăresc niște copii 
cu rucsacurile în spate. Apar 
din. ce în ce mai multi. Facem 
cunoștință cu echipajul «Flori 
de munte». Sînt din comuna 
Mileanca din județul Botoșani. 
Ne-am schimbat jurnalele și 
am scris exact ceea ce am sim
țit noi în acea clipă". Din cu
vintele scrise de colegii din 
Mileanca ne-am dat seama că 
între copii s-a legat o strînsă 
prietenie care nu va fi dată 
niciodată uitării.

TENISMANII ROMÂNIEI Șl CEHOSLOVACIEI
(Urmare din pag. 1)

LARG, PE APELE
—în Poiana Viezuri, la o orS 

de mers spre vestita cascadâ 
Duruitoarea, un mic grup este 
gata de plecare. Sînt elevi ta 
clasa a Vl-a la Școala generală 
nr. 3 din. Pașcani ți, după 
cum ne spune profesorul Cor
nelia Mahu, pentru prima oară 
ta această zonă montană. Dra
goș Zămoșteanu, Laurențiu Ște
fan, Gabriel Morarii și colegii 
lor au mai făcut drumeții, dar 
aceasta este cea mai grea. 
„Vom umbla pe cărările masi
vului timp de 5 zile. Sînt sigur, 
vom avea ce povesti la întoar
cere, pentru că întreaga zonă 
este deosebit de frumoasă".

...în stațiunea Durău ne în
tâlnim cu Constantin Vernica, 
activist al Consiliului județean 
al pionierilor, Neamț, venit ta 
aceste locuri să urmărească 
modul cum „se descurcă micii 
expediționari". Cu acest prilej 
aflăm amănunte desțfre „Ex
pedițiile Cutezătorii" organizate 
ta județul Neamț. „De la noi 
au plecat sau vor pleca în cu
rtail 37 de echipaje. Zece din
tre ele — de Ia Șc. gen. Bica- 
zul Ardelean, Mărceni Bicaz, 
Ceahlău, de 1a Casa pionieri-
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mări anterioare ta' tradiționa
la competiție. încă ta 1924, la 
dai ani după debutul României 
ta „Cupa Davis", echipa ceho
slovacă se califica ta finala zo
nei europene, prezentă repetată 
de 7 ori de atunci. După răz
boi, în 1947 și 1948. Cehoslova
cia este de două ori calificată 
ta finala inter-zone, ta memo
rabile meciuri cu Australia (1—4 
și 2—3). Ca în 1975, să ajungă 
ta sfîrșit și în „finala mare" 
(2—3 cu Suedia, la Stockholm), 
acolo unde echipa țării noastre 
a fost, însă, de trei ori prezentă 
în aprige dispute. Succese care 
onorează o frumoasă rivalitate 
sportivă, in pragul unei noi și 
Interesante confruntări.

încă unele amănunte legate 
de acest eveniment, așteptat cu 
deosebit interes de toți Iubitorii 
tenisului. Este al 75-lea meci 
al echipei României în jCupa 
Davis", iar palmaresul nostru 
ta competiție are înscrise pînă 
acum 40 de victorii. Ultima — 
după cum se știe — obținută ta 
deplasare, în fața Angliei (3—2), 
în semifinalele grupei zonale B. 
Cehoslovacia s-a calificat prin- 
tr-o victorie cu 5—0 în fața 
Franței, la Praga. Două pre
cizări : din echipa franceză lip
sea atunci primul jucător, Yan
nik Noah, accidentat la Roland 
Garros, iar la gazde evolua 
Tomas Smid, acum absent din 
formația care se deplasează la 
noi. Invingătoarea meciului de la 
București se califică pentru se
mifinala interzonală, urmând să

Întâlnească pe campioana zonei 
americane. Argentina (califica
tă printr-o spectaculoasă elimi
nare a echipei S.U.A., în pri
măvară). In cealaltă finală eu
ropeană se Întâlnesc Italia fi 
Suedia, ultima lipsită însă de 
serviciile lui Bjorn Borg, care 
se relaxează după succesul de 
la Wimbledon. Italienii vor 
merge probabil mai departe, 
pentru a Intîlni pe campionii 
zonei estice, tenismanil Austra
liei.

în sfîrșit. este a 69-a ediție 
a „Cupei Davis" care se apropie 
acum de linia finișului, de la 
cea următoare fiind posibil să 
asistăm la o nouă formulă de 
competiție, eu un calendar de 
joc mai concentrat și — se spu
ne— mai atractiv pentru prota
goniștii tenisului.

LOTO-PRONOSPORT
AP JUCAT NUMERELE 

PREFERATE î
Numai astazl $! mline se mal 

pot procura bilete cu numerele 
preferate pentru tragerea obiș
nuita Loto de vineri 11 Iulie 1980. 
Numeroasele ciștiguri In AUTO
TURISME ' ------- ------- —
BANI ________
slnt o dovadă grăitoare a avan
tajelor 
țlonal sistem de joc. La trage
rile din luna trecută, de exem
plu, lista succeselor cuprinde, 
între altele. ȘASE AUTOTURIS
ME „Dacia 1300“ și peste 20 
MARI CIȘTIGURI 1N BANI (In
tre 10 ooo șl 45 000 lei) ! De re
marcat că cinci din cele sase
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Siehevița, iar secunzii pe Au
tobuzul Eșelnița cu 6—1 (4—0).

...Cind stelele străluceau pe 
bolta albastră, terenul cimentat 
s-a transformat într-o scenă 
pe care grupul folcloristic mixt 
(instructori Viorica Petrovici, 
Tveta Popescu și Milita Ian- 
culovici) a prezentat un larg și 
aplaudat program de cîntece 
și dansuri populare românești 
și sîrbești. Printre membrii 
grupului s-a aflat Și căpitanul 
echipei de fotbal, șoferul Golub 
Emil Bălăci care a oferit — la 
acordeon și voce — partenerilor 
de întrecere de pe terenul ga- 
zonat o varietate de cîntece 
populare românești și sîrbești. 
De asemenea, din grup a făcut 
parte și învățătoarea Maria Ră- 
dulescu, aceea care la școala 
generală din comună îi învață 
pe copii „a-b-c“-ul sportului, 
iar a doua zi a fost în frun
tea ansamblului de gimnasti
că ritmică (format din copii de 
la grădiniță și eleve pînă la 
clasa a VII-a) și a condus, 
de pe banca antrenorului, e- 
chipa de fotbal a școlii gene
rale la victorie în disputa cu 
colegii lor de la școala gene
rală din Eșelnița (scor : 3—2).

...Disputele s-au încheiat. E- 
diția a fost dștigată de orga
nizatori, care au acumulat 13 
puncte. Pe locurile 2—3. la ega
litate de puncte. 12, Autobuzul 
Eșelnița și Azbestul Dubova, 
iar pe ultimul loc — Șoimii 
Sichevita, cu 3 puncte. Pe 
«porturi, situația a fost alta: 
la fotbal — Azbestul a între
cut pe Dunărea cu 1—0 (auto
rul golului : Stancu) în finală ; 
la volei Autobuzul pe Dunărea 
cu 3—1 (—13. 10, 3, 5) ; la aler
garea în sac pe primul loc s-a 
clasat minerul Ion Băieș din 
Dubova ; la alergarea pe bu
tuci — minerul Nicolae Novac 
din Svinița ; la trasul’ la frîn- 
ghie mai puternici «-au dove
dit a fi cei din Svinita (echi
pa formată din minerii Glur- 
șa Sandor. Milan Vlah, Lazăr 
Eremici, șoferul Rista Giurșa. 
muncitorul Lazăr Plastlchl și 
gestionarul magazinului ali
mentar Milan IanculovicD.
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lut dar : NUMAI CINE JOACA 
POATE ClȘTIGA !

★Tragerea Pronoexpres de as
tăzi, 9 iulie 1980, se televizează 
In direct incepînd de la ora 18,15.
C1ȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 6 IULIE 

1980
Categoria 1 : (13 rezultate)

203,00 variante a 325 lei ;
Categoria 2 : (12 rezultate)

3:519,25 variante a 44 lei ;
, întrucît valoarea cîștiguri-
lor de categoria a 3-a a fost 
sub plafonul minim de 40 lei, 
conform regulamentului, fon
dul categoriei respective s-a 
repartizat celorlalte două ca
tegorii 1 și 2.
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Proteasa, canotoarea Sanda To
ma, campioană a lumii, înotă- 
toarea Carmen Bunaciu, bo
xerii Simian Cuțov, Radu Da
niel, Georgică Daniei, scrime- 
rul loan Pop. tințașii Corneliu 
Ion și Stan Marin.

La Moscova, sportivii români 
se vor afla în fața celui de-al 
11-lea start olimpic. La cele 
zece ediții la care au partici
pat pînă în prezent (prima oa
ră la J.O. de la Paris — 1924), 
ei au cucerii 99 de medalii, 
dintre care 22 de aur, 31 de ar
gint și 46 de bronz. La ulti
mele trei ediții ale marii com
petiții, reprezentații culorilor 
sportive românești s-au numărat 
printre protagoniștii întrece
rilor, cîștigînd 58 de medalii, 
cel mai prestigios bilanț olim
pic înregistrîndu-se în urmă 
cu patru ani la J.O. de la 
Montreal — 27 de medalii și
177,50 puncte.

SANCȚIUNI HOTÂR1TE 
DE F.R. POPICE

Analizînd desfășurarea campio- 
natedor divizionare de seniori și 
senioare și sesizînd unele aspecte 
negative care au denaturat re
zultatele finale ale cîtorva fa- 
tflnlri (cu influențe asupra po
zițiilor fruntașe și asupra ulti
melor locuri ale clasamentelor). 
Biroul F.R. Popice a hotMt sa 
dea avertisment public echipe
lor divizionare A Voința Galați, 
Voința Constanța și Olimpia 
București șl să-l sancționeze pe 
antrenorii Cornelia Grecescu (O- 
llmpla București). Ecaterina An- 
tonovlci (Voința Constanța) șl 
Apostol Anastase (Voința Ga
lați).
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I UNIVERSITATEA CRAIOVA SE PREGĂTEȘTE SĂ SI APERE 
TITLUL Șl SĂ Șl ONOREZE „PROGRAMUL INTERNAȚIONAL"

Divizionarele A 
înainte de start
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• Față de anul trecut, Uni
versitatea Craiova are, in 
perspectiva noului an competi- 
țional, o serie de obligații în 
plus : 1. apărarea titlului de 
campioană a țării ; 2. repre
zentarea țării în competiția 
celor mai bune formații de 
club continentale; 3. asigurarea 
structurii de bază a echipei 
naționale, angajate In califica
rea pentru C.M. 1982, din Spa
nia • în schimb, Universita
tea Craiova a rămas cu ace
lași lot de jucători — peste 
care a mai trecut un an — 
posibilitățile de completare — 
calitativ vorbind — a unor 
posturi deficitare fiind, prac
tic, de domeniul nerealizabilu
lui • „Vom încerca să facem 
totul și cit mai bine cu ceea 
ce avem", afirmă vicepreșe
dintele clubului din Bănie, 
prof. C. Stroe O L® ora ac
tuală, Universitatea Craiova 
are în pregătire, la Breaza, 
începând de la 2 iulie, urmă
torul lot : Boldici, Lung — 
portari; Negrilă, Purima, Un- 
gureanu, Voica și I. Popescu 
(ultimii doi din lotul de ti- 
neret-speranțe) — fundași; 
Donose, Beldeanu, Geolgău și 
Cioroianu (junior) — mijlo
cași ; Cîrțu, Irimescu, Gîrleș- 
teanu și Păuna (de la tineTet- 
speranțe) — înaintași • Aces
tora li se mai adaugă, evident, 
dar aproape de încheierea pe
rioadei pregătitoare de vară, 
adică spre sfirșitul acestei 
lurtL cei 6 craioveni compo
nent -ai lotului reprezentativ: 
Tilihoi, Ștefănescu, Țlcleanu, 
Bălăci, Crișan și Cămătaru • 
Din vechiul efectiv lipsesc 
Marcu, căruia i s-a dat dezle
gare, și Bumbescu, absent ne
motivat (!) • La Breaza și 
Cîmpiina antrenamentele — de 
6 ori pe săptămînă duble — 
sînt conduse de unul dintre 
cele mai tinere cupluri de 
tehnicieni : fostul „tunar" al 
echipei, fost jucător de renu
me, Ion Oblemenco (35 de 
ani), ajutat de C. Oțet (39 
de ani) revenit, de fapt, aca
să, după o pauză de 3 ani, cu 
gîndul și speranța de a relua 
firul unei activități anterioare 
încununate cu frumoase reali
zări • întregul efectiv aflat 
în pregătire manifestă — așa 
cum ne asigura medicul G. 
Fakner — o stare bună de să
nătate, cu indici fiziologici 
normali. O singură excepție, 
pe cale de a se integra șl ea 
în... regulă, A. Beldeanu, u- 
șor accidentat • Vacanța de

I Astăzi, la Brașov

J IOTUL REPJIEZfNTATIV -
1 E. C. M.
IDupâ testul susținut, dumi

nică, cu Muscelul Cîmpulung,

I lotul reprezentativ are în pro
gram un nou joc cu caracter 
de verificare. Selecționabilii

Ivor întîlni astăzi, la Brașov 
proaspăta divizionară A F.C.M. 

Meciul se dispută pe stadio-
I nul Municipal, de la ora 17.

I PREGĂTIRILE LOTULUI 
1 NAȚIONAL DE TINERET
Iln vederea partidelor oficiale 

programate în toamna acestui 
an, în cadrul C.E., lotul de ti- 

Ineret al țârii este convocat la 
București în ziua de 11 Iulie, 
dată la care este prevăzut con
trolul medical. Urmează apoi de- I plasarea la Medgidia pentru un 
scurt stagiu de pregătire șl. în 
continuare, participarea la un 
turneu la Constanța după urmă- I torul program : 18 Iulie : Româ
nia — F. C. Magdeburg ; 20 Iu
lie : România — Dinamo Tbilisi. 
Lotul convocat de antrenorul I Cornel Drăgușln este următo
rul : Nitu și Alexa — portari ; 
Andreicuțl, Vlscreanu, C. Solo
mon, FI. Pop, Iovan, Mărgi- 

Inean. Rednic, Dumitrașcu — 
fundași ; Mureșan, Geolgău, Su- 
ciu, Bozeșan. isaia. Klein — 
mijlocași : D. Zamfir, Șoiman, 

ITerheș, Ralea, Ciobanu — îna
intași. După cum se poate ob
serva, în lot au fost introduși 
4 Jucători care au făcut parte I recent din selecționata de ju
niori U.E.F.A. 1980 — Rednic,

Vlscreanu, Alexa și D Zamfir 
In cadrul pregătirilor de la Med- 

Igidla mal figurează și două par
tide de verificare cu echipe lo
cale. 

vară, mai mare ca de obicei, 
a fost, se pare, un sfetnic bun 
pentru jucătorii craioveni, a- 
ceștia reintrînd în regimul de 
solicitări intense pe un fond 
de mai mare stabilitate psiho- 
fizică. Lucru foarte important 
• Ce-și propune, din punct 
d« vedere fotbalistic, pînă la 
ora campionatului, Univ. Cra
iova 1 Ion Oblemenco : „Vrem 
să introducem citev» elemente 
noi în modul nostru de ac
țiune, să îmbunătățim forța de 
joc în ansamblu, să creem cli
matul psihologic optim pentru 
creșterea nivelului de compe
titivitate • Dificultăți în ca
lea împlinirii obiectivelor in
struirii 7 C. Oțet : „Fracționa
rea lotului In două mari gru
pe de instruire Pe parcursul 
întregii perioade de vară re
prezintă un serios handicap 
pentru noi. Pregătim acum o 
echipă și după revenirea ce
lor de Ia lotul național vom 
fi obligați să jucăm în bună 
măsură cu alta ; 2. Prof. C. 
Stroe : „La Craiova nu avem 
teren cu iarbă pentru antre
nament. Sîntcm, poate, sin
gura divizionară A în această 
situație. Și jucăm în Cupa 
campionilor europeni...". • Pa
ralel cu activitatea de pregă
tire In vederea noului an 
competițional, o parte din ju
cătorii echipei — Balacî, Ne
grilă, Irimescu, Geolgău și

In meci amical

DINAMO BUCUREȘTI - UNIVERSITATEA
BATH (Anglia) 6-0 (2 0)

In amtoalul, disputat ieri diuipă 
amiază pe stadionul Dinamo Otai 
Cspdteiă, Dinamo a tatîlnit o too>- 
miație de valoare miai scăzută — 
Universitatea Bath, din liga a 
m-a a campionatului englez șl 
firesc a întrecut-o ta un scor ca
tegoric : 6—0 (2—6). După cum 
au evoluat cele două echipe, sco
rul nu reflectă fidel comportarea 
avută de-a lungul celor 90 de 
minute. Bucureștanii au început 
ta ftorță, au combinat frumos și 
ta min. 4 Tâinar, după o com
binație reușita cu Dudu Geor
gescu, a deschis scorul. După 
două ratări ale Jul Augustin, In 
min. 8 șl 10, Staedle a urcat In 
atac, a centrat precis și Mulțescu 
țmta. 11), cu o lovitură de cap, 
a ridicat scorul la 2—0. Pînă la 
pauză, echipa din Șos. ȘteSancel 
Miare a dominat copios, a obținut 
6 suită de cornere, și-a creat 
multe situații favorabile, însă pe 
rind Augustin (min. 16), Oordache 
(tata. 25), Țăimar (min. 29), Mul- 
tesou (min. 45) le-au ratat. In 
repriza secundă, la cîrma jocului 
s-au aflat tot dinamoviștU, care 
șl-atu majorat avantajul In min. 
47, cînd din nou Streche a cen
trat precis șl tot Mulțescu, ou 
capul, a expediat balonul în pla
să : S—0. In min. 50 și 51 — două 
incursiuni ale oaspeților,. prin 
Routledee și Ball, pînă în careul 
bucureștenilor au rămas fără 

„Al GĂSIT ECHIPĂ?" „NU“.
„Șl CE FACI?" „AȘTEPT..."
Săptămânile acestea, tn 

fata sediului federației de 
fotbal a fost forfotă mare. 
Aveai impresia că te afli pe 
un adevărat bulevard, cind 
oamenii ies la plimbare. Gru
puri. grupuri de antrenori 
stăteau la interminabile dis
cuții, aduși, din nou, de pe
regrinările lor, în căutarea 
de noi echipe.

Finalul sezonului competi- 
tional 1979—80 s-a soldat cu 
muilte „divorțuri44. Conduceri 
de cluburi și asociații, pe de 
o parte, antrenori (chiar și 
la Divizia A) pe de altă part»- 
și-au spus din nou... la re
vedere. Motive ? O mie șl u- 
nul, pentru că la și după 
semnarea angajamentului (de
geaba i se spune contract) 
una s-a promis și alta s-a _ 
făcut. Cluburile se angajează 
că le vor asigura tot spriji
nul material, pentru ca an
trenorii să lucreze în cele 
mai bune condiții, însă, pe 
parcurs, spun că nu mal au 
condiții și dacă antrenorul 
vrea să lucreze, bine, dacă 
nu, iarăși bine (n n. adică, 
nu-1 dau afară, pentru că 
pleacă el). în altă ipostază, 
sînt antrenori care nu-și în
deplinesc obiectivele propuse 
și atunci sînd scoși. Si antre
norul își ia valiza și pleacă. 
Unde ? La federație, să vadă 
ce pică. Și acolo, în stradă, 
se vorbește de un nou anga
jament „serios44, „de perspec
tivă44.

Ungureanu — așteaptă să in
tre în focul examenului de ad
mitere la diferite facultăți. 
Unii dintre ei sînt la a doua 
încercare. Nu e deloc ușor să 
lupți pe două fronturi — și 
învățătură și fotbal — într-o 
perioadă în care amîndouă 
pretind eforturi maxime. Fapt 
lăudabil, conducerea clubului 
se preocupă de realizarea și 
pe plan profesional-cetățenesc 
a tuturor jucătorilor și își pro
pune oa, în timp, Universita
tea Craiova să devină o echi
pă din cît mai multe puncte 
de vedere... universitară • 
Gînduri, speranțe, pentru noul 
campionat, pentru sezonul in
ternațional de' toamnă 7 I. O- 
blemenco :’ „Va fi mai greu ca 
pînă acum, pentru că toți vor 
juca împotriva noastră cu un 
plus de ambiție, ca să ne în
vingă. Să învingă campioana. 
Pe de altă parte, în Cupa 
campionilor europeni vor fl 
numai echipe din elita fot
balului continental. Asta ne 
obligă să strîngcm rindurile, 
să ne pregătim bine și acum, și 
in continuare, să realizăm • 
sudură sufletească adevărată, 
care să ne permită să acțio
năm ca un tot unitar, capabil 
să-și valorifice posibilitățile, 
elanul tineresc și ambițiile 
sportive. Eu cred că vom 
reuși".

Mihai IONESCU

rezultat. Apoi, scorul a luat pro
porții ; In min. 62 : Streche — 
centrare, Dudu Georgescu — șut 
puternic și... 4—0 ; min. 65 ; Mul- 
țeecu pias, Augustin a intrat In 
careu, șut șL„ 5—0 ; mia. 85 s 
Dotru Zlamfir — driMing pînă fa 
careu, pas Iul Dudu Georgescu 
șl.» 6—0. Și cu un minut înainte 
die fluierul final, Donu Zamfir a 
trecut die apărarea adversă șl 
din careu, singur cu portarul în 
fata sa, a trimis balonul pe lingă 
bană ! Să amintim că fa forma
ția bucureșteană a apărut o 
noutate : fundașul Dumitrescu, die 
la Petrolul Ploiești, care însă 
în mto. 24 a părăsit terenul da
torită unei întinderi musculare ta 
piciorul sting. A arbitrat G. 
Dragomir — București.

DINAMO : Eftimescu (fata. « 
Ștetan) — Dumitrescu (min. 24 
Drlagnea). Mărginean, I. Marin, 
Streche — Mulțescu, Augustin 
(min. 66 Ghâță), Custov — Tălnar 
(mto. 53 Doru zamfir), D. Geor
gescu, lordache șmln. 53 VrSn- 
ceBnU).

UNIVERSITATEA BATH : HotOl 
— Nielsen (imin. 73 Dawson), Day 
(min. 46 Axedissianu), Onr, Laree 
(mdn. 53 Malpass) — Cook, Da
vies (mln. 60 Mills), Routledee — 
S. Miles, Mavey, Ball. (p.v.).

Cel mai tineri, insă, stau 
și așteaptă. Nu au „nume so
nore44, nu au cărți de vizită 
mari. Trei exemple : 1) Du
mitru Ștefan, secundul de la 
Chimia Rm. Vîlcea, fostul ju
cător de la F. C. Argeș și 
Progresul. După aproape doi 
ani, a fost retrogradat, pentru 
a fi înlocuit cu (cine cre
deți ?) Nicolae Dinescu, fos
tul arbitru, ieșit din arbitraj 
destul de neonorabil, după 
cîteva prestații dubioase. Iată, 
N. Dinescu renunță la arbi
traj și se trezește, peste 
noapte, antrenor de Divizia 
A !? ; 2) Ștefan Roman. E
vorba de fostul jucător de la 
Metalul -București și Petrolul, 
care s-a evidențiat ca unul 
din cei mai promițători an
trenori din rîndul tinerilor. 
Cît a lucrat la Chimica Tîr- 
năveni și F.C.M. Giurgiu, și-a 
probat buna calificare prin 
rezultate peste condiția echi
pelor respective. Dar acum, 
stă ; 3) Ion Pavel, cu care
am stat mai îndelung de 
vorbă. Se află în perimetrul 
fotbalului de cind activa la 
copii și juniori, la C C.A., a- 
poi la juniorii lui Dinamo. 
După aceea, a jucat în Divi
ziile C și B, la Chimia Tr. 
Măgurele, C.F.R. Roșiori, Mi
nerul Lupeni. A îmbrățișat 
meseria de antrenor și s-a 
pregătit pentru aceasta. în 

1972 a absolvit I.E.F.S.-ul și 
a ajuns antrenor de catego

Era și timpul...

STOP MIJLOACELOR 
ILICITE!

Șase echipe din Divizia C 

preveni, dar, mai a- 
a sancționa mai efl- 
eehipe sau persoane 
diverse aranjamente, 
rezultatele din cam-

sancționate cu... 24 de puncte
Pentru a 

Ies, pentru 
cient -acele 
care, prin 
FALSIFICA ________ ____ —
pionat, avantaj înd unele echipe 
și dezavantaj indu-le pe altele, 
Biroul Federației române de fot
bal a hotărît, printre alte mâ- 
sruri, completarea articolului 1S5 
din Regulamentul de organizare 
a activității fotbalistice, cu ur
mătoarea prevedere :
• penalizarea cu 2—6 puncte a 

echipelor in cauză, cu efect în 
campionatul următor.

în acest fel. art. 185, aliniatul 
a, are acum următoarea redac
tare :

Art. 185 Secțiile de fotbal care 
prin dispozițiunile unor membri 
din conducerea lor determină 
propriile lor echipe, pe unul cau 
mai multi jucători, să nu parti
cipe la jocuri la adevărata lor 
valoare, in sco-pul facilitării vic
toriei adversarului, fac uz de căi 
șl mijloace ilicite spre a asigura 
victoria echipelor proprii sau 
propun ori acceptă aranjamenite 
fn scopul falsiiicării rezultatelor 
oficiale și, implicit, a campiona
telor, se vor sancționa cu :•— anularea rezultatului jocului 
șl penalizarea cu 2—6 puncte a 
echipelor în cauză, cu efect in 
campionatul următor ;

— retrogradarea din competi
ția respectivă a echipelor ;

— excluderea din activitatea fot
balistică a echipelor.

De asemenea, vor fi sancțio
nați, pînă la scoaterea din viata 
sportivă, acei antrenori si ju
cători care contribuie sau înles
nesc vicierea rezultatelor jocuri
lor din campionat

în aceste cazuri. Biroul fede
ral va putea face din oficiu cer
cetările necesare și cere spriji- 
nul organelor de stat competente.

★
Nu putem declt să salutăm po

ziția pe care a adoptait-o Federa
ția română de fotbal pentru a 
împiedica sau a sancționa ase
menea abateri de la etica spor
tivă Mai multe echipe care n-au 
ținut seama de avertismentul 
F R F., dat in finalul campiona
tului, de a nu recurge la aran
jamente, de a-șl apăra șansele 
în mod corect, au și fost sanc
ționate așa cum se cuvine.

Astfel, au fost anulate rezul
tatele meciurilor Bihoreana — 
Armătura Zalău (1—10), J9a,C’a Unirea Brăila — Amonil Slobo
zia (10—1) și Gloria Strehaia — 
C.SJU. Drobeta Turnu Severin 
<18—2), dîndu-se meci pierdut cu 
ș—0 echipelor angajate în aceste 
ARANJAMENTE FLAGRANTE. 
Totodată, în campionatul viitor, 
primele patru echipe vor începe 
competiția de la minus 4 puncte, 
iar celelalte două de ta minus 
5 puncte.

Memoriile înaintate de echipele 
în cauză au fost respinse de Bi
roul federal, acesta ratiflcind 
sancțiunile dictate de Comisia de 
disciplină a F.R.F., arătate mai 
sus. -

Avem convingerea că prin a- 
ceastă poziție hotărită a F.R.F.. 
viitoarele întreceri fotbalistice —
i. toate nivelurile — se vor în
cadra mal mult în spiritul eticii 
sportive, împiedieîndu-se aran
jamentele, cedăiTie de puncte, 
obținerea de rezultate evident 
incorecte.

Era șl timpul ! Este adevărat,’ 
că în fotbal, pot fi înregistrate 
și surprize de proporții. Dar a- 
ceste proporții au și ele o limită.'

ria I. E preocupat de ce e 
nou tn fotbal, citește, se per
fecționează. A absolvit anul I 
de engleză la Universitatea 
populară. Este cel care l-a 
descoperit pe Marcul eseu și 
Llvciuc (F. C. Constanța), pe 
Ion Gheorghe (Nitramonia Fă
găraș, acum la Steaua). La 
Metalurgistul Cugir a realirat 
o infuzie de tineret, din ele
mente locale, 4—5 jucători 
promovați de el joacă și a- 
cum. Cu Nitramonia Făgăraș 
a obținut locul 4. iar pe Vi
itorul Vaslui a promovat-o 
în Divizia B. Dar acum, I. 
Pavel stă. La Minerul Mol
dova Nouă a vrțit să-i scoată 
din lot pe unii jucători care 
se cam... jucau cu rezultatele 
edhipei. Conducerea asociației 
n-a fost de acord și...

...Ștefan, Roman, Pavel, an
trenori tineri, deși dornici de 
a lucra, stau. N-aiu relații... 
Așteaptă pînă se vor întilni 
cu un conducător de echipă, 
care — în criză de timp — 
pentru că începe campionatul, 
va trebui să angajeze un an
trenor. întîm plarea determină 
în mare măsură viitorul u- 
nor antrenori, pentru că nu 
există o evidentă clară a lor, 
o îndrumare riguroasă de că
tre F.R.F.. o „fișă a antreno
rului44 în care să fie trecute 
rezultatele obținute, echipele 
la care au lucrat. Adică da
tele concrete ale activității 
lor. Se fac angajări pe picior 
și provizoratul continuă, ca
ruselul anttrenoiriloir rămî- 
nînd una din petele negre ale 
fotbalului nostru, de la cam
pionatul județean pînă la Di
vizia A

Constantin ALEXE



CONCURS ATlfTIC
LA STOCKHOLM

ÎNTRECERILE de la praga 
ALE „MEMORIALULUI ROSICKI“

Florența Țacu. Ileana Silai și Horia Toboc, printre primii clștigătorl
FRAGA, 8 (prin telefon). 

Marți seara, pe stadionul de 
atletism Strahov, s-au desfășu
rat întrecerile „Memorialului 
Rosicki" la care au participat 
250 de atleți din 11 țări, prin
tre care și sportivi români. 
Concursul, desfășurat pe o 
ploaie torențială continuă a 
trebuit să fie întrerupt de cl- 
teva ori, întrecerile închein- 
du-se tîrziu, noaptea.

Pînă la închiderea ediției, 
reprezentanții României au re
purtat trei victorii : HORIA 
TOBOC pe distanța de 400 m.g. 
eti timpul de 50,44 (l-au ur
mat ; 2. Philip — S.U.A. cu

BREVIAR
ÎN CADRUL celor 25 de clu

buri ale tineretului ce vor func
ționa la Moscova în zilele Jocu
rilor Olimpice de vară, tinerii 
și tinerele din diferite țări ale 
lumii se vor putea întîlni cu cu- 
noscuți oameni de știință, de cul
tură și artă, cu campioni și 
medaliați olimpici. Cluburile vor 
fi dotate cu discoteci și săli de 
Jocuri distractive.

DIFERITELE PROGRAME O- 
limpice necesită însoțirea și con
trolul făcut prin mijloace de 
transport rapide. Uzina de au
tomobile din Riga a pregătit 700 
de mașini „Latvia" unele dotate 
cu motoare electrice, iar altele 
cu cele clasice. Olimpiada ’80 a 
fost un fericit prilej de încer
care a diferitelor prototipuri ale 
acestei uzine, dintre care unele 
reprezintă noutăți absolute pe 
plan tehnic.

TEMA SPORTULUI și a ideii 
olimpice stau la baza compozi
țiilor menite a înfrumuseța Le
ningradul în zilele Olimpiadei 
’80. Astfel în centrul orașului a 
fost ridicată o statuie reprezen- 
tîndu-1 pe Mișka. ursulețul-mas- 
cotă, de astă dată în proporții 
uriașe, de 4 metri înălțime. 
Deoarece aici se desfășoară me
ciuri din cadrul turneului olim
pic de fotbal, pretutindeni șl în 
cele mai variate forme se află 
panouri și reliefuri inspirate din 
acest sport.

CENTRUL MEDICAL al Satului 
olimpic din Moscova, o clădire 
cu 7 etaje, a fost dotat cu apa
ratură medicală absolut inedită 
în comparație cu edițiile prece
dente. Sportivii din diferite țări 
iși pot studia și măsura poten
țialul fizic atît în stare de re
laxare, cît și la maximum de 
încărcătură a efortului. Cel ce 
vor solicita acest centru au 
posibilitatea de a găsi răspuns 
la toate întrebărle privind sănă
tatea fbr, 200 de medici șl 300 
asistente sanitare fiind zi șl 
noapte la dispoziția lor.

SPORTIVII EUROPENI, FAVORIȚ! LA JUDO
Deși cu istorie seculară, judo-ufl. 

nu figurează de mult timp In 
programul Jocurilor Olimpice. 
Pentru prima dată laurii șl me
daliile odim-pice au fost ,,puse în 
joc" Ia ediția din 1964, cînd gaz
dele japoneze, sigure de măies
tria sportivilor lor, au reușit să 
înscrie judo-ul printre spor turtle 
olimpice. Întrecerile de judo, 
deosebit de spectaculoasa sint 
așteptate și la Olimpiada de la 
Moscova cu maro interes. In ul
tima vreme, sportivii europeni au 
schimbat mult ierarhiile la toate 
categoriile de greutate, cucerind 
numeroase titluri și medalii la 
Jocurile Olimpice și la campio
natele mondiale. Luind în consi
derație clasamentele finale afle 
ultimelor mari competiții. îndieo- 
sebi^ campionatele mondiale, con
statăm că pe podiumul lauireațl- 
lor au urcat de cele mai multe 
ori sportivi din U.R.S.S., Franța, 
Italia, Polonia, R.D. Germană. 
Anglia, Iugoslavia, Belgia, Un
garia și din alte țări.

La categoria cea mai mică de 
greutate, superușoară (60 kg), 
cele mai multe șanse le au fran
cezul T. Key, campion mondiali 
la ediț'a de anul trecut, italianufl 
F. Mariani, învingător la campio
natele europene din 1979 și 1980, 
sovieticul E. Arambi, polonezul 
M. Standowicz, austriacul K. 
Reiter și R. Arndt (R.D.G.). 
ReprezentaintulI țării noastre, cu
noscutul judoka Arpad Szabo, 
s-a întîlnit cu toți cei amintiți; 
cu unii dintre ei chiar de mai 
multe ort. In fața lui Mariani a 
pierdut de două ori. dar la han
ței (rezuflitat de egalitate, în
vingătorul fiind desemnat de ar
bitri în funcție de impresia lă
sată de competitori). Pe ceilalți, 
Szabo i-a învins.

50,71 ; 3. Karsk — Cehoslova
cia cu 51,20) ; FLORENȚA 
TĂCU la disc cu o performan
ță de 66,86 m (2. Bahceva — 
Bulgaria cu 62,28 ; Argentina 
Menis s-a clasat pe locul 5 
cu 59,52 m) ; ILEANA SILAI 
la 1500 m realizind 4:19,07 (2. 
Ceskova — Cehoslovacia cu 
4:23,04).

Alte rezultate : 800 m (f) :
1. PETKOVA (Bulgaria) 2:02,8 ;
2. Fița Lovin 2:03,0; 3. Weiss
(R.D.G.) 2:03,3 ; suliță (f) : L 
VANCEVA (Bulgaria) 63,92 m; 
;..4. Corina Gîrbea 52,98 m; 
greutate (f) : 1. KNOVR-
SCHEID (R.D.G.) 19,10 ; ...4. Mi- 
haela Loghin 17,38 m ; triplu 
salt : 1. HLELNIKOV (U.R.S.S.) 
16,24 m.

EVELIN JAHL, 
0 CARIERĂ 

„PROGRAMATĂ./'
Ca și Ilona Slupîanek, Udo 

Bayer și Wolfgang Schmidt, E- 
velin Jahl (născută Schlaak la 
28 martie 1956 la Annaberg) face 
parte din generația „Duisburg". 
Campioni europeni de juniori în 

1873, toți patru sînt astăzi re
cordmani mondiali de seniori în 
probele respective. Mai mult, 
Bayer și Jahl au deja în pal
mares cîte un titlu olimpic cu-

CELE MAI BUNE PERFOR- 
MANȚE MONDIALE ALE SEZO

NULUI LA ARUNCAREA 
DISCULUI

71,50 Jahl (R.D.G.)
69,24 Vergova (Bulgaria)
67,68 Pufe (R.D.G.)
67.52 Murașova (U.K S.S.)
67,04 Beyer (R.D.G.)
67,02 TĂCU (România)
66,94 Jerocha (U.R.S.S.)
66,66 Savinskova (UJl.S.S.)
66,40 Engel (R.D.G.)
66,28 Bojkova (Bulgaria)

certt în 1976. la Montreal, șl au 
toate șansele să-1 cîștige pe *1  
doilea, la Moscova. Jahl ?l-a a- 
nunțat veleitățile, stabilind un 
nou record mondial, 71,50 m, cu 
oare a îmbunătățit precedenta 
performanță maximă (70,72 m) 
care îl aparținea din vara Iul 
1978.

înaltă și puternică (1,79 m ; 
M kg), atleta din R.D. Germană, 
studentă în drept, legitimată la c£Du- 

bufl. Vorwărts Potsdam, unde este 
pregătită de Lothar Hildebrandt, 
a dominat aruncarea discului în 
cea de-a doua jumătate a ani
lor ’79, așa cum o făcu»» 
Faina Melnik-Veleva în primul 
„cincinal". Predarea ștafetei s-a

O categorie au multe „capete 
de afiș" este semi ușoara (65 kg). 
Itentru medaliile olimpice emit 
pretenții îndreptățite campteoifl 
mondial V. Soloduhin (U.R.S.S.), 
vicempionul mondial I. Delvingt 
(Franța)» G. Reissmann (R.D.G.), 
medalie de aur la C.E. 1980. po
lonezul H. Pawlowski, italianul 
A. Rosati, campion european de 
juniori — un stângaci foarte in
comod pentru mulți adversari — 
șl Constantin Niculae, medaliat 
cu bronz la recentele întreceri 
continentale. Sportivul romin a 
luptat cu toți în acest an și i-a 
întrecut, sau a pierdut la limită.

în absența campionului olimpic 
și dublu campion mondial al 
categoriei ușoară (71 kg), sovie
ticul Valeri Nevzorov — retras 
din activitatea campetițională —, 
principal favorit la titlul olim
pic este englezufl. N. Adams, 
campion european la ultimele 
două ediții. El va trebui însă să 
treacă, între alții, de italianul A. 
Gamba, medaliat cu argint la 
C.M., de K. Lehman (R.D.G.) și 
de D. Namgalauri sau V. Baba
nov (U.R.S.S.). Luptând cu mal 
mult curaj, ajutat de îndelungata 
sa experiență competițională.. 
Cornel Roman are posibilitatea 
de a intra și el în cursa pentru 
un loc fruntaș.

Francezul B. Tchoullouyan este 
cel mal bine cotat printre spor
tivii de la semi mijlocie (78 kg): 
medalie de argint la C.M. 1979 și 
de bronz la C.E. 1986. Dar foarte 
aproape de el sînt mulți aflțl ju
doka. I-am aminti pe H. Helnke 
(R.D.G.), A. Sandej (Polonia)., I. 
latowt (Austria), II. Hagman 
(Elveția) și Mircea Frățică (Ro
mânia). Reamintim că la campio
natele europene din acest an.

SE PREVEDE TIMP FRUMOS PE DURATA OLIMPIADEI
Participanțil la Jocurile Olim

pice de vară vor putea afla te
lefonic, la orice oră din zi sau 
noapte, date despre timpui pro
babil pe arenele sportive din 
Moscova. De asemenea, de două 
ori pe zi (la orele 8,00 și 14.00), 
organizatorii J.O. vor edita, în 
limbile rusă șl engleză, buletine 
meteorologice, care vor reflecta 
prognozele pentru orașele Mos
cova șl Tallin pentru următoa
rele două zile.

Ce se poate spune încă de pe 
acum despre timpul probabil in 
perioada desfășurării Olimpiadei? 
Centrul Hidrometeorologic al

SATELIȚI PENTRU TRANSMISIILE DE TELEVIZIUNE
Pe durata Olimpiadei ’80 trans

misiile de televiziune vor utiliza 
Ba maximum sateliții de comu
nicație. în transmisiile diferite
lor programe sînt mobilizate două 
sisteme — „Intersputnik" cu sa
teliții artificiali „Staționar 4“ șl 
„Staționar 5“ șl „Intelsat" cu 
doi sateliți plasați deasupra O- 
ceanulul Atlantic (AO-1 șl AO-3).

petrecut la Montreal, unde Mel
nik s-a clasat abia a 5-a și nu 
a mai reușit, apoi, să prindă 
plasa campioanei olimpice. Jahl 
a câștigat și titlul european în 
1978. La Praga. iar, înfrlngerile 
sale în concursurile internațio
nale din ultimii ani au fost ra
risima

A început atletismul în 1969, șl 
în primul an a reușit... 23 ml 
In 1971 reușește 49,34 m, iar în 
1972 aruncă 49,38 m ; în 1972 — 
50.00 m, iar în 1973 un salt ui
mitor o aduce la 63.26 m, cu 
care stabilește un nou record 
mondial de junioare. După un 
sezon de consolidare (63,44 m în 
1974) urmează o nouă creștere 
spectaculoasă — 69,00 m în 1976 
șl... titlul olimpic, apoi un se
zon de relaxare (65,14 m în 
1977), un nou vlrf în 1978 —
70,72 m, record mondial și titlul 
continental la Praga. Din nou 
aproape 70 m în 1979 (69,82) și
acum 71,50 m, în debutul se
zonului olimpic. Sîntem. parcă,

M. Frățică a furnizat o plăcută 
surpriză, obțdnînd la debutul său 
într-<o astfel de competiție» meda
lia de bronz.

Prima șansă la categoria mij
locie (86 kg) o are D. Ultach 
(R.D.G.), neînvins la campiona
tele mondiale de anul trecut. Ntu 
este încă mai puțin adevărat că 
lia recentele confruntări conti
nentale el a fost nevoit să se mul
țumească cu medalia de bronz, 
cea de aur revenlndu-i sovieticu
lui Al. Iașkevici, iar cea de ar
gint austriacului V. Eisenbacher. 
Franoezufl O. Sancis, medaliat cu 
argint la C.M. și englezul J. 
Donincly sînt alți adversari difi
cili pentru Ultscb. Mihalache 
Toma a pierdut de două ori în 
fața lui Ultsch, iar cu Iașkevici 
nu a luptat. în schimb pe cei
lalți concurenți i-a învins.

La ultimele două categorii, se
migrea (95 kg*)  și grea (+96 kg) 
este mai dificil de apreciat șansa 
unuia sau a altuia dintre compe
titori pentru singurul motiv că 
Ia aceste categorii, cu pui,ine ex
cepții, concurenții se hotărăsc la 
ce categorie să se înscrie cu pu
țin timp înainte. Oricum, fran
cezul J.L. Rouge, belgianul V. 
WaJle, sovieticii V. Tukuhluri, Al. 
Tiurin sau A. Novikov, ungurul 
J. Varga și D. Lorentz (R.D.G.) 
se anunță pretendent! la podiu
mul olimpic. Din echipa noastră 
la aceste zcategorii vor evolua 
Daniel Radu (semigrea) și Mthal 
Cioc (grea). în fine, despre open 
nu putem spune mal nimic, 
deoarece înscrierile celor mai 
muțiți judoka se fac abia după 
desfășurarea întrecerilor de la 
categoriile mari.

Costîn CHIRIAC

U.R.S.S. a comunicat că între 19 
iulie și 3 august temperatura me
die a aerului nu va depăși 22 grade 
la Moscova, viteza vintului va 
fi de 3,5 m pe secundă, iar pre
cipitațiile nu vor depăși 3,5 mm. 
Pentru a preciza cît mai exact 
timpul probabil din Golful Tal
lin, locul de desfășurare a con
cursului de yachting, nava ști
ințifică „Gheofizic" a efectuat o 
cursă de 40 de zile. Materialele 
culese cu acest prilej, după o 
prelucrare corespunzătoare, vor fi 
transmise unui computer ce va 
oferi datele probabile despre vi
teza vin tulul și a curentilor ma

rini în timpul regatei olimpice.

Iar un altul, satelitul IO, aflat 
deasupra Oceanului Indian. Pe 
relewlle cosmice vor Ii trans
mise simultan 15 programe, iar 
pe căile terestre 7—8 programe. 
In felul acesta, transmisiile spor
tive ale Olimpiadei de la Mos
cova vor putea fl urmărite de 
aproximativ 2 miliarde de tele
spectatori, In întreaga lume.

în fața unei cariere programată 
de ordinator, așa cum sînt multe 
în atletismul feminin din R. D. 
Germană.

Chiar dacă proba a crescut 
mult în valoare — nu mai pu
țin de 15 aruncătoare au depășit 
în luna mai linia de 65 metri 
—, Evelyn Jahl rămîne marea 
favorită pentru Moscova. Deși, pe 
stadionul ei. Faina Melnik (35 de 
ani) se va gindi, probabil, la ora 
finalei, că este mai tânără cu 
un an decît era Lia Manoliu în 
1908, Ia Ciudad de Miexico.w (VI. M.)

AZI, TRAGEREA LA SORȚI IN
Astăzi, la Zurich, va avea 

loc tragerea Ia sorți a meciuri
lor din primul tur din cadrul 
cupelor europene — ediția 
1980—1981. rezervată echipe
lor de club. După cum se știe, 
în aceste competiții, din țara 
noastră participă Universita
tea Craiova (Cupa campionilor 
europeni). Politehnica Timl-

,,DIVIZIONARII B"- 
MECI EGAL LA PHENIAN

PHENIAN, 8 (Agerpres). — 
Selecționata de fotbal a diviziei 
B din România și-a încheiat 
turneul întreprins în R. P. D. 
Coreeană întîlnind la Phenian 
echipa „8 februarie". Jocul 
s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate : 1—1.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Cu prilejul unul 

concurs desfășurat la Pisa cu
noscuta campioană a Italiei. Ga
briella Dorio, a stabilit un nou 
record al țării sale in proba de 
800 m. Ea a parcurs această dis
tanță în 1:57,66 (v.r. era de
2:00,4).

CICLISM • Etapa a 7-a a Tu
rului Poloniei desfășurată pe cir
cuit la Ustrzyki Doine de-a lun
gul a 153 km a fost cîștigată de 
austriacul Peducci cu timpul de 
31148:12. In clasamentul general 
pe primul loc a trecut Lang 
(Folonia) urmat la 31 sec de 
Wojtas (Polonia).

ȘAH • In runda a 9-a a tur
neului de la Amsterdam, olan
dezul Timman a remizat cu cam
pionul lumii Karpov. Alte rezul
tate : Sosonko — Hori remiză ; 
Wlol — Dolmatov întreruptă ; 
Larsen — Ribll întreruptă. Pe 
primul loc în clasament se află 
Karpov cu 6 p. urmat de Tim
man — 5'/, p, Ribtl — Vh p șl 
o partidă întreruptă. Sosonko șl 
Hori cu cîte 4*/,  p. etc.

TENIS • Au continuat meciu
rile competiției internaționale

STOCKHOLM, 8 (Agerpres).
— Proba de 10 000 m plat din 
cadrul concursului internațio-’ 
nai atletic de la Stockholm a 
fost cîștigată de japonezul 
Toshihko Seko cu timpul de 
27:43,44 (nou record al Japo
niei). Pe locurile următoare 
s-au clasat Antipov (U.R.S.S.)
— 27:44,58 și Ito (Japonia) — 
27:47,35. Hie Floroiu a ocupat 
locul 11, cu 29:08,76.

Alte rezultate : masculin s 
prăjină — Slusarski (Polonia)
5,50 m ; disc — Wilkins (S.U.A.) 
69,46 m ; 800 m — Paige
(S.U.A.) 1:45,0 ; o milă — Scott 
(S.U.A.) 3:53,59 ; 400 m garduri
— Moses (S.U.A.) 49,0 ; 100 m
— Stanley (S.U.A.) — 10,28 ;
feminin : suliță — Colon (Cuba) 
65,98 m ; 1 500 m — Larrieu 
(S.U.A.) 4:12,98 ; 200 m —
Hagund (Suedia) 23,6.

JOHN McENROE 
CONDUCE

ÎN PREMIUL F.I.L.T.
După desfășurarea turneu

lui internațional de la Wimble
don în clasamentul Marelui 
Premiu FILT, pe primul loc se 
află tenismanul american John 
McEnroe cu 1 349 puncte, urmat 
de Bjom Borg (Suedia) — 1 215 
puncte, Jimmy Connors (S.U.A.) 
— 1 094 puncte, Harold Solo
mon (S.U.A.) — 952 puncte,
Ivan Lendl (Cehoslovacia) — 830 
puncte etc.

HINAULT PREIA TRICOUL 
GALBEN IN TURUL FRANȚEI
Etapa a 11-a a turului ciclist 

al Franței, disputată oontracro- 
nometru individual între locali
tățile Damazam șl La Plume (51 
km), a fost cîștigată de olande
zul Joop Zoetemelk, tn 1 h 
10:24 (medie orară — *4,122  km).' 
Francezul Bernard Hinault (timp 
cu aproape t minute mal slab 
In etapă) a preluat tricoul gal
ben. urmat însă la numai 21 de 
secunde de Zoetemelk șl la 
1:29 de fostul lider, belgianul 
Pevenage • ț

CUPELE EUROPENE LA FOTBAL1
șoara (Cupa cupelor). Steaua 
și F. C. Argeș (ambele în 
Cupa U.E.F.A.). Prima etapă 
este programată Ia 17 septem
brie (tur) șl 1 octombrie (re
tur).

FOTBALUL CHINEZ -
DREPTURI DEPLINE

ÎN F.I.F.A.
ZURICH, 8 (Agerpres). — 

Congresul Federației internațio
nale de fotbal, întrunit la Zu
rich, a confirmat hotărârea Co
mitetului executiv al F.I.F.A.' 
prin care se restabilesc dreptu
rile Federației de fotbal din 
R.P. Chineză în cadrul forului 
fotbalistic mondial.

pentru tineret „Cupa Galea"« 
Basel : Elveția — Maroc 5—0 ; 
Olanda — Cipru 5—0 ; Buda
pesta : Ungaria — Algeria 4—1 ț 
Grecia — Tunisia 5—0 ; Kato
wice : U.R.S S. — Irlanda 5—0 ț 
Norvegia — Polonia 3—2 : Co
penhaga : Danemarca — Mexic 
3—2 ; Canada — Japonia 5—0 ; 
Vlena : Finlanda — Bulgaria 4—1; 
Austria — Luxemburg 5—0. • A 
început turneul de la Newport 
(S.U.A.). Primele rezultate î 
Sadrl — Maza 6—2, 6—1 : Teacher
— Menon 3—6, 7—6, 6—3 ; Mltton
— Dlllen 6—4, 6—3 ; Gullikson — 
Bertram 6—4, 6—2 ; Walts — Gon
zales 7—6, 6—2 ; Renner — Leo
nard 6—3, 6—3. • La Luxemburg 
s-a încheiat „Cupa campionilor 
europeni". Trofeul a fost cîștlga*  
de echipa L. C. Nisa care în 
finală a învins cu 5—4 formația 
Real din Barcelona. Echipa fran
ceză a avut în componență pe 
Gauvaln, Haillet, Moretton și 
Beust.

VOLEI • In ziua a doua a tur
neului feminin de la Hamburg :
R. F. Germania — Belgia 3—0 J
S. U.A. — Canada 3—0.
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