
SEDATĂ COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R

cu fermitate politica 
— dau garanția îndc- 
succes a planului de 
economico -socială pe 
pe întregul cincinal.

Sub președinția tovarășului 
Nicciae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, in ziua de 9 iulie a 
avut loc, în stațiunea Neptun, 
ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv * 
analizat modul de Îndeplinire a 
prevederilor planului de stat pe 
primul semestru al anului 1980, 
apreciind rezultatele pozitive 
obținute in creșterea producției 
fizice și nete, în sporirea pro
ductivității muncii și ridicarea 
calității produselor, realizarea 
sarcinilor în domeniul reducerii 
cheltuielilor materiale, creșterii 
eficienței economice, a investi
țiilor și comerțului exterior, în 
conformitate cu hotăririlo Con
gresului al XlI-lea, cu indica
țiile date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu iu cadrul consfătuirii 
de lucru cu activul de partid 
și de siat, precum și la plenara 
lărgită a Consiliului Național 
al Oamenilor Muncit Realiză
rile obținute — rod al efortu
rilor oamenilor muncii, hotăriți 
să aplice 
partidului 
plinirii cu 
dezvoltare 
anul 1980,

Comitetul Politic Executiv a 
analizat, totodată, măsurile pri
vind asigurarea realizării tutu
ror prevederilor planului pe cel 
de-al doilea semestru al anu
lui. înfăptuirea tuturor indica
torilor economici și echilibrarea 
balanței de plăți. S-a cerut ca 
toate ministerele, centralele și 
întreprinderile, organele și or
ganizațiile de partid, organiza
țiile de masă, toți oamenii mun
cii să-și concentreze eforturile 
in vederea transpunerii inte
grale în viață a sarcinilor tra
sate în expunerile recente ale 
secretarului general al partidu
lui, președintele Republicii, pri
vind ridicarea pe o 
lilativ superioară a 
tivități economice.

S-a indicat astfel 
gure, corespunzător 
luate pentru fiecare 
parte, aprovizionarea tehnico- 
materială pentru care planul 
prevede baza materială nece
sară. Un obiectiv central al tu
turor unităților economice este 
intensificarea eforturilor pentru 
mărirea gradului de recuperare 
și refolosire a materiilor prime 
și materialelor, a subansambie- 
lor șl pieselor de schimb, in 
cadrul procesului de producție, 
domeniu unde există încă mari 
rezerve în economia noastră 
națională.

Comitetul Politio Executiv a 
atras atenția asupra necesității 
luării tuturor măsurilor în ve- 
ițerea realizării integrale a sar
cinilor deosebite puse de con
ducerea partidului și statului 
în fața industriei miniere, me
talurgiei, industriei chimice, in
dustriei materialelor de con
strucții in vederea asigurării u- 
nei puternice baze materiale 
pentru dezvoltarea susținută a 
economiei naționale, atât în 
cursul acestui an, cit și în vi
itorul cincinal. De asemenea, 
s-a indicat să se aplice cu ho
tărî re măsurile stabilite privind 
dezvoltarea industriei ușoare, a 
industriei miei, diversificarea 
sortimentală a producției bunu
rilor de consum în vederea a- 
provizionării in bune condiții a 
populațieL

Comitetul Politio Executiv a 
atras, de asemenea, atenția a-

treaptă ca- 
intregii ac-

să se asi- 
hotărîrilor 

minister in

In meci de antrenament, la volei masculin

ROMÂNIA-BULGARIA 3-1
BRAȘOV, 9 (prin telefon). 

Voleibaliștii români și bulgari, 
care vor lua startul peste 10 
zile la turneul final olimpic de 
la Moscova, au susținut. In Sa
la sporturilor din localitate, un 
joc de antrenament, avanpre
mieră la partida amicală pro
gramată joi (n.r. azi) la ora 18,

Ieri au plecat la Tallin, via 
Moscova, primii sportivi români 
participant! la cea de a XXII-a 
ediție a Jocurilor Olimpice. 
Este vorba de lotul de veliști, 
alcătuit din sportivii Mircea 
Carp, Adrian Arendt, Mihai 
Butuearu, Andrei Chiliman șl 
Cătălin Luchlan. Lotul este în- 

supra necesității reducerii im
porturilor, în special pe de
vize libere, mai ales la pro
duse care nu au • însem
nătate de bază pentru cerințele 
producției, acționind mai ferm 
pentru asimilarea în fabricația 
internă a unor materiale, piese 
de schimb, mașini și utilaje. 
De asemenea, s-a subliniat im
portanța urmăririi permanente 
a realizării importului pe baza 
compensațiilor obligatorii prin 
export.

Comitetul Politie Executiv a 
indicat tuturor ministerelor și 
unităților de producție să a- 
corde o atenție deosebită creș
terii răspunderii în asigurarea, 
intr-o proporție tot mai mare, a 
valorificării superioare a mate
riilor prime, în special în ra
murile de bază ale economiei 
naționale. Trebuie luate măsuri 
ferme pentru creșterea gradului 
do prelucrare a tuturor mate
riilor prime, inclusiv a meta
lului. O atenție sporită trebuie 
acordată in acest sens produ
selor destinate exportului.

Comitetul Politie Executiv a 
cerut guvernului, ministerelor 
să urmărească și să prezinte 
lunar conducerii partidului ra
poarte cu privire la modul de 
îndeplinire a sarcinilor de plan 
la toți indicatorii pe cel de-al 
doilea semestru.

Comitetul Politio Executiv a 
examinat de asemenea propu
nerile privind organizarea în- 
vățămintului politico-ideologic 
in perioada 1980—1984. Relevind 
rezultatele pozitive obținute de 
partidul nostru în pregătirea 
politico-ideologică a comuniști
lor, a celorlalți oameni ai mun
cii, in activitatea educativă de 
formare a conștiinței socialiste 
a maselor, Comitetul Politio E- 
xecutiv a trasat sarcini ca in 
perioada următoare să se asi
gure o activitate mai largă și 
de un nivel mai înalt de edu
care revoluționară, patriotică, 
socialistă a tuturor oamenilor 
muncii, in spiritul Programului 
partidului nostru. O atenție deo
sebită va trebui acordată pro
pagării principiilor de bază ale 
concepției noastre revoluționare, 
materialist-dialectice, creșterii 
combativității propagandei de 
partid față de teoriile și reali
tățile lumii capitaliste, legării 
mai strinse a întregii activități 
politico-ideologice de cerințele 
vieții, ale practicii, ale activi
tății de construire a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate in patria noastră.

Invățămîntul de partid, învă
țământul politio de masă trebuie 
să asigure, do asemenea, cu
noașterea și înțelegerea apro
fundată de către cei ce mun
cesc a situației internaționale, 
a proceselor 
mea de azi, 
a partidului

care au loc în lu. 
a politicii externe 
și statului nostru.

★
Politia Executiv aComitetul 

ascultat o informare prezentată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu privire la vizita oficială de 
prietenie tn România a delega
ției de partid și de stat a R. D. 
Germane, condusă de tovarășul 
Erich Honecker, secretar gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consi
liului de Stat al Republicii De
mocrate Germane.

'(Continuare tn pag, 2—3)

în fața publicului brașovean. A 
fost un joc „cuminte”, antreno
rii și echipele avînd în princi
pal preocuparea exersării anu
mitor execuții tehnice și sche
me tactice, precum și testarea 
rezervelor. Totuși, întâlnirea nu 
a fost lipsită de caracteristicile 
disputei, ale spectacolului spur

Ca-soțit de antrenorul Matei 
rapaneea.

Sportivii noștri — care 
participa la clasele F. 
Finn și "

vor

Finn șl Tornado — vor efectua 
înaintea startului olimpic o se
rie de antrenamente, în com

ispania altor participant! 
J.O„ pentru acomodare.

PROLETAW O!N TOATE ȚĂRILE, UNÎȚI-VAI
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leri, in Palatul sporturilor și culturii, la handbal mascuMri

ECHIPA OLIMPICĂ A ROMÂNIEI A ÎNTRECUT 
REPREZENTATIVA UNGARIEI CU 1713

Următoarele două întîlniri au loc azi, la Ploiești, și sîmbătă, în Capitală

Măricel Voinea și-a depășit adversarii, va șuta la poarta echipei 
Ungariei și va inscrie cu toată 
portarului Bela Bartalos

Ieri după-amiază s-a desfășu
rat tn Palatul sporturilor și 
culturii din Capitală, în fața a 
aproape 3 000 de spectatori, pri
ma Întâlnire — din cele trei 
programate în această săptămî- 
nă — dintre selecționatele o- 
limpice masculine de handbal 
ale României și Ungariei. Vic
toria a revenit — chiar mai 
ușor decît o indică scorul — 
handbaliștilor noștri : România 
— Ungaria 17—13 (7—8).

Meciul a început, și s-a des
fășurat o bună parte din tâmp, 
lent, fără nerv, ca un... antre
nament controlat. Jucătorii noș
tri au fost dominați de teama 
de a nu se accidenta (cei 14 
sportivi anunțați comisiei de 
organizare a J.O. la 8 iulie nu 
mai pot fi. schimbați nici chiar 
in caz de accidentare !), even
tualitate posibilă în condițiile 
în care oaspeții au practicat un 
joc aspru. Mai ales în apărare, 
sportivii noștri au lăsat culoare 
largi, facilitând partenerilor ob
ținerea unor poziții ideale, iar 
lui Munrteanu „. primirea unor 
goluri imparabile. Așa se face 
că meciul a fost, în prima sa 
parte, echilibrat, cele două e- 
chipe mergînd „cap la cap”. In 
repriza a doua, „tricolorii” au 
avut un sfert de oră de joc 
bun, aproape de nivelul real 
al echipei pregătită de Ioan 
Kunst-Ghermănescu, Nicolae 
Nedef și Lascăr Pană, timp în 
care s-au desprins net de ad
versarii lor : 14—9 in min. 46 
și 16—10 în mdn. 52. In această 
perioadă a funcționat bine și 
apărarea (mobilitate, deplasări 
pe direcția 
tîmpinarea 
intercepții 
combinații 
situații de șut a lui Stângă, Du
mitru șl Voinea, obținerea u- 
nui mare număr de aruncări 
de la 7 m (5, din care 4 tran
sformate de Ștefan Birtalan).

atacului advers, în- 
omului cu mingea, 

etc.) și atacul — 
rapide, punerea in

tiv. Jucătorii noștri au început 
bine, arătând un plus de prospe
țime față de turneul de la 
Oradea, dar, la rîndul lor, 
oaspeții s-au prezentat cu un 
sextet mai dar conturat, mai 
omogen, ceea ce a făcut ca jo
cul să fie echilibrat în primele 
două seturi, in care victoriile 
au fost împărțite. In ultimul 
set antrenorii celor două echi
pe au trimis In teren sextetele 
secunde. Scor: 3—1 (11, —11,
8, 1). Arbitrii ~ 
Vlădescu au 
ROMANIA : 
Pop, Enescu, 
(Sterea,
MacaveL Manole, Mina). BUL
GARIA : D. Dimitrov, Zlatanov, 
Todorov, Tanov. Anghelov, Vîl- 
cev (Petcov, Simionov, Stoia- 
nov, Gunțev, Șt Dimitrov, 
IUev). (A,BA, 

Gh. Ferariu șl M. 
condus echipele : 
Oros, Dumănoiu, 
Stoian, Girleanu 

Chifu, Chițiga,

1

opoziția, de ultimă instanță, « 
Foto : Dragoș NEAGU

Echipa oaspete, fără Peter 
Kovacs (accidentat), s-a stră
duit permanent să fie la înălți
mea valorii gazdelor, reușind 
acest lucru atîta timp ciț a 
putut temporiza șl, mai ales, în 
perioada în care arbitrii n-au 
sancționat sever suita ei de 
obstrucții și durități. Selecțio
nata Ungariei a folosit mai 
mult posibilitățile jucătorilor 
de pe semicerc (a jucat multă 
vreme cu doi pivoți), reușind

De miine, pe terenurile Progresul,

România — Cehoslovacia în „Cupa Davis“

UN MECI GREU
PENTRU TENISMANII NOȘTRI

pe

Ce-

De miine pînă duminică, 
terenurile Progresul, se va des
fășura Întâlnirea de tenis din
tre echipele României și 
hoslovaciei, finală a grupei B 
a zonei europene. Azi la prînz 
are loc ceremonia tradițională 
a tragerii la sorți a celor 4 
partide sub conducerea arbi
trului Carlo Martini (Italia).

In așteptarea rezultatului 
sorților, jucătorii continuă 
cu asiduitate antrenamentele 
pe terenurile parcului sportiv 
Progresul, acolo unde va avea 
loc și meciul (in zilele de vi
neri, sîmbătă și duminică). Cu 
multă rîvnă se pregătesc tenis- 
manii noștri.

Pe pian european, formația 
Cehoslovaciei s-a încununat Ia 
sfîrșitul iernii cu titlul de 
campioană continentală indoor. 
Este de notat, de asemenea, că 
federația de la Praga dispune 
de un 
(Lendl, 
Kodes 
printre 
ai lumii. Cu toate acestea, mai 
tinerii noștri jucători Florin 
Segăreeanu și Andrei Dirzu, ca 
și rutinatul lor coleg Dumitra 
Hărădău, manifestă încredere 
în posibilitățile Droprii. Sudura 
sufletească a unei tinere for- 

lot din care 6 jucători 
Smid, Slozil, Birner. 
și Hrebec) figurează 

primii 100 de tenismani

Cupa campionilor europeni : INTERNAZIONALE Milano — UNIV. 
Craiova ; Cupa cupelor : CELTIC Glasgow sau DIOSGYOR V.T.K. 
- POLITEHNICA Timișoara ; Cupa U.E.F.A. : STEAUA București —

STANDARD Liege, F.C. ARGEȘ Pitești - F.C. UTRECHT
In turul I (17 septembrie) primele echipe sînt gazde ; returul ra 

avea loc la 1 octombrie.

Citiți în pag. 2-3 scurte prezentări ale adversarelor echipelor 
românești și primele declarații ale antrenorilor noștri după tragi- 
rea ha sorți, !n pag. a 4-a, programul complet al primului tur. j

1

să le fructifice în perioada îb. 
care reprezentativa noastră n-a 
dovedit aplomb în defensivă.

Fără îndoială, meciul acesta 
— șl, sîntem siguri, cele case 
vor urma — A FOLOSIT pre. 
găiirii ambelor formații. Mat 
ales repriza a doua, care a sa- 
pus ambele team-uri la cfo«'- 
turi intense, a corespuns idaH 
tehnicienilor ambelor echipe. 
Important e însă să se țină 
seama de faptul că cel mal 
nedorit lucru este accidentarea 
jucătorilor.

Au marcat: Vasile Stângă 4, 
Ștefan Birtalan 4. Măricel Voi- 
nea 3, Marian Dumitru 3, Iosil 
Boroș 2 și Radu Voina 1 — 
pentru România, Arpad Pal 3, 
Ambrus Lele 3, Sandor Vass 2, 
Laszlo Szabo 2, Zsolt Kontra 1, 
Istvan Szilagyi 1 și Jozsef Ko- 
nycres 1 — pentru Ungaria.

Au arbitrat cu scăpări L 
Tvetkov și I. Todorov (Bulga
ria).

Următoarele partide dintre 
cele două selecționate olimpic* 
se vor desfășura astăzi — de 
la ara 18, în sala Victoria din 
Ploiești — și simbătă, tot de 
la ora 18 — în Palatul sporturi
lor și culturii din Capitală. în
tâlnirile vor fi arbitrate tat de 
cuplul bulgar Țvetkov — To
dorov.

Hrisîache NAUM

mâții românești poate depăși 
condiția sa tehnică.

Echipa cehoslovacă, sosită 
La București în formație ma
sivă, cu 5 jucători, reprezintă 
o bună școală tenisistică. An
trenorul ei, Jan Korda (fost 
jucător și adversar al Iul 
Gogu Viziru cu ani in urmă), 
ne declara : „Cu Ivan Lendl — 
acum al 11-lea jucător al lumii 
— in fruntea echipei, conside
răm că avem bune șanse. Ab
sența lui Tomas Smid, acciden
tat, ne afectează, dar avem în
credere în înlocuitorul său Pa
vel Slozil, care, săptămîna tre
cută, Ia Plzen, a cîștigat cam
pionatul național, invingînd ia 
finală pe Pavel Hutka cu 6—3. 
7—5, 4—6, 6—2“.

Căpitanul nejucâtor al e- 
chipei României, Ghcorghe 
Viziru, ne-a făcut, la rîndrd 
său, următoarea declarație l 
„Știu prea bine cit de greu va 
fi medul acesta. Asigur insă 
generosul nostru publio că 
echipa noastră tinără va lupta 
cu abnegație pentru un rezul
tat bun. Mă bucur că l-am pa
tul recupera pe Florin Segăr- 
ceanu. Acord insă aceeași în
credere oricăruia dintre jucă
torii selecționați”.



ȘEDIMTA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV Al C.C. AL P.C.R.

(Urmare din pag. 1)

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat in unanimitate și a dat 
a înaltă apreciere rezultatelor 
intilnirii și convorbirilor din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
fi tovarășul Erich Honecker, 
subliniind inseamnătatca deose
bită a acestui nou dialog la ni
vel înalt dintre conducătorii ce
lor două partide și state in în
tărirea continuă a relațiilor de 
prietenie și colaborare activă 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Socialist Unit 
din Germania, dintre România 
fl R. D. Germană, dintre po
poarele noastre.

Trăinicia sentimentelor de 
stimă și prietenie de care sînt 
animate popoarele noastre și-a 
găsit încă o confirmare in 
timpul vizitei cu ocazia inmină- 
rii tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de către tovarășul Erich Honec
ker a Ordinului „Karl Marx", 
cea mai înaltă distincție a R. D. 
Germane, conferită cu prilejul 
împlinirii vîrstei de 60 de ani 
fi a peste 45 de ani de activi
tate revoluționară, pentru me
rite deosebite în lupta pentru 
pace și solidaritate, pentru în
țelegere intre popoare și pen
tru dezvoltarea unor relații to
vărășești între România și R. D. 
Germană.

Desfășurate într-o atmosferă 
de prietenie și înțelegere re
ciprocă, convorbirile dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker au pus în evi
dență hotărîrea partidelor și ță
rilor noastre de a dezvolta și 
extinde relațiile de prietenie 
frățească și colaborare multila
terală dintre ele, pe baza res
pectării principiilor egalității in 
drepturi, independenței fi «nve- 
ranității naționale, neamestecu
lui in treburile interne, avanta
jului reciproc, întrajutorării to
vărășești și solidarității inter
naționale, în interesul popoare
lor noastre, al Întăririi socialis
mului, păcii și destinderii. A- 
eeastă hotărire iși găsește o e- 
locventă expresie In documen
tele încheiate, precum și în în
țelegerile convenite cu prilejul 
vizitei.

Comitetul Politie Executiv 
subliniază însemnătatea De
clarației comune semnată de to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker și iși exprimă 
satisfacția față de înțelegerile 
convenite cu privire Ia coordo
narea planurilor economice na
ționale in perioada 1981—1985, 
care prevăd o nouă extindere a 
colaborării economice, tehnico- 
ftiințifice și culturale între ță
rile noastre, creșterea substan
țială a schimburilor de măr
furi, amplificarea cooperării fi 
specializării in producție, indeo- 
sebi in domenii cum sînt con
strucțiile de mașini-unelte, uti
laje metalurgice și energetice, 
ale electrotehnicii și electroni
cii, tehnicii de calcul, mecanicii 
fine și opticii, in industria chi
mică, în agricultură și în alte 
ramuri.

A fost apreciat pozitiv Progra
mul principalelor obiective de 
cooperare in domeniul științei 
fi tehnologiei pe perioada 
1981—1985, care prevede inten
sificarea conlucrării reciproce 
in probleme ale resurselor de 
materii prime și energie, în in
dustrie și agricultură. Comitetul 
Politic Executiv a subliniat, de 
asemenea, importanța hotărîrii 
celor două state de a dezvolta 
continuu, pe baza unor acorduri 
pe termen lung, colaborarea în 
domeniile culturii, științei, în- 
vățămintului, sănătății, turismu
lui și sportului, apreciind că a- 
ceasta va contribui la adîncirea 
cunoașterii reciproce a celor 
două popoare, la dezvoltarea 
prieteniei dintre ele. A fost re
levată însemnătatea înțelegeri
lor privind dezvoltarea în con
tinuare a schimbului de ex
periență in toate domeniile con
strucției socialismului dintre 
cele două partide și țări.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere schimbu
rilor de păreri dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Erich 
Honecker în probleme ale si
tuației internaționale actuale și 
ale mișcării Cbmuniste și mun
citorești și a luat act cu deose
bită satisfacție de hotărîrea ce
lor două țări de a întări și mai 
mult' colaborarea și conlucrarea 
lor pe arena mondială în lupta 
pentru afirmarea politicii de 
pace, securitate, destindere si 
colaborare în lume.

Comitetul Politic Executiv 
exprimă deplina aprobare față 
de concluziile la care au ajuns 
eci doi conducători ue partid

fi de stat cu privire la princi
palele tendințe din viața in
ternațională și iși manifestă a- 
eordul față de voința celor 
două state ale noastre de a ac
ționa tot mai intens pentru o- 
prirea agravării climatului po
litic mondial și împiedicarea 
politicii îndreptate spre încor
dare și război rece, pentru a- 
părarea și continuarea cursului 
spre destindere, pentru înlătu
rarea din relațiile dintre state 
a tot ceea ce frinează acest 
proces, a metodelor de presiune 
și dictat, de încălcare a suve
ranității, de amestec în trebu
rile interne ale altor state. A 
fost relevată însemnătatea hotă
rîrii celor două părți de a mi
lita pentru reducerea cheltuie
lilor, a efectivelor militare si 
a armamentelor, pentru desfiin
țarea bazelor militare străine 
și retragerea trupelor din te
ritoriile străine, crearea de zone 
libere de arme nucleare și zone 
ale păcii în cele mai diferite 
regiuni ale lumii, inclusiv In 
Europa. Ca state participante la 
alianța defensivă a unor țări 
socialiste, România și R. D. 
Germană sprijină desființarea 
concomitentă a NATO și a 
Tratatului de la Varșovia și, 
ea prim pas, lichidarea organi
zațiilor militare ale ambelor 
grupări, începînd cu reducerea 
reciprocă a activității militare.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere voin
ței României și R. D. Germane 
de a acționa, împreună cu ce
lelalte state socialiste, cu toate 
țările europene pentru realiza
rea consecventă și deplină a 
Actului final de la Helsinki și, 
în acest sens, pentru buna pre
gătire a reuniunii de la Madrid, 
care să ducă în primul rind la 
măsuri practice de dezangajare 
militară și dezarmare a conti
nentului. Cele două părți au 
subliniat necesitatea ca țările 
N.A.T.O. să anuleze sau să ami
ne hotărîrea privind producția 
și amplasarea de noi rachete 
nucleare în Europa, creîndu-se 
condiții pentru începerea de 
tratative. Este necesar să se a_- 
jungă la un acord privind elimi
narea și de o parte și de alta 
a rachetelor. România și R. D. 
Germană sint hotărite să acțio
neze împreună cu celelalte sta
te participante la Tratatul de la 
Varșovia, cu alte țări socialiste, 
cu toate statele iubitoare de 
pace, cu forțele progresiste și 
democratice din întreaga lume, 
pentru traducerea în viață a 
propunerilor formulate in do
cumentele adoptate la Varșovia.

Comitetul Politic Executiv a- 
preciază însemnătatea faptului 
că România și R. D. Germană 
se pronunță pentru eliminarea 
forței și a amenințărilor cu forța 
din viața internațională, pentru 
respectarea in relațiile intersta
tale a principiilor dreptului in
ternațional, pentru participarea 
pe bază de deplină egalitate a 
tuturor statelor la viața inter
națională, pentru soluționarea, 
prin tratative, pe cale pașnică 
a tuturor stărilor conflictuale 
din Europa, Orientul Mijlociu, 
Africa și Asia, pentru măsuri 
în direcția lichidării subdezvol
tării și făuririi unei noi ordini 
economice internaționale.

Comitetul Politic Executiv e- 
vidențiază importanța reafirmă
rii de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Erich 
Honecker a hotărîrii Partidului 
Comunist Român și Partidului 
Socialist Unit din Germania de 
a contribui activ la întărirea 
continuă a unității șt colaborării 
dintre partidele comuniste și 
muncitorești, precum și a co
laborării cu partidele socialiste 
și social-democrate, cu toate 
partidele democratice, progresis
te, cu toate forțele Iubitoare de 
pace în lupta pentru destindere 
și dezarmare, pentru indepen
dență națională, progres social 
și pace.

Aprobînd in unanimitate do
cumentele și înțelegerile conve
nite, Comitetul Politic Executiv 
a indicat guvernului, ministere
lor să acționeze cu toată con
secvența și fermitatea pentru 
transpunerea in viață a acestor 
documente și înțelegeri, menite 
să contribuie la dezvoltarea 
prieteniei și colaborării dintre 
România și R. D. Germană in 
interesul și spre binele ambelor 
popoare, al cauzei generale a 
socialismului, progresului și pă
cii in lume.

*
Comitetul Politic Executiv a 

soluționat, de asemenea, o serie 
de probleme curente ale activi
tății de partid și de stat

una olimpică

I
VASILE PUȘCAȘU - lupte libere
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„Se împlinesc patru ani 
de cind fac parte din repre
zentativa de lupte libere a 
țării, timp in care am par
ticipat la mai multe ediții 
ale campionatelor europene 
și mondiale, prilej cu care 
m-am înfruntat cu toți 
principalii candidați la locu
rile fruntașe in ierarhia 
mondială. In aceste con
diții, pot afirma că am că
pătat o bună experiență de 
concurs și, in același timp, 
am acumulat mai multe cu
noștințe tehnico-tactice. De 
patru ori — de două ori in 
întrecerile continentale și de 
două ori la campionatele 
mondiale — am reușit să 
urc pe podiumul de premie
re, cucerind medalii de 
bronz. Firește, la turneul 
de la Moscova va fi foarte 
greu, deoarece, sînt con
vins, toți participanții vor 
veni foarte bine pregătiți. 
Acesta este și motivul pen
tru care, în ultimul timp, 
am muncit mult mai mult 
la antrenamente, încercînd 
să-mi îmbunătățesc substan
țial capacitatea de efort și 
să-mi perfecționez unele 
procedee tehnice de atac și 
de contraatac. Sint convins 
că lupta se va purta într-un 
ritm foarte susținut și, con
form orientării F.I.L.A., vor

fi preferați sportivii care 
evoluează astfel.

Cred că vă dați seama 
cit de mult doresc să mă 
întorc de la Moscova cu o 
medalie olimpică. Am fă
cut și voi face tot ce-mi stă 
în puteri, să-mi realizez a- 
cest minunat vis al fie
cărui sportiv de mare 
performanță. Sint convins 
insă că un rol foarte im
portant in desfășurarea tur
neului il vor avea și tra
gerile la sorți. La categoria 
mea (100 kg) există încă 
patru candidați (cunoscuți) 
la medaliile olimpice : 
Magomedov (U.R.S.S.), 
Cervenkov (Bulgaria),

S-a născut to 2 mai
Bacău. A început sâ 
Onești. ~

M.
S.
H.

in

Bilttner (R.D.G.) și H. Ba- 
ianmunch (R. P. Mongolă). 
Primul este foarte puternic 
si nu l-am învins niciodată. 
Pe ceilalți i-am mai depă
șit (pe ultimii doi. chiar in 
acest an) și sper să reușesc 
să obțin victorii asupra lor 
și de 
să-mi

data aceasta și să pot 
realizez obiectivul".

l

Birsânești — Județul 
în anul 1973, to C.S.

comuna 
luptele

________ __    fost Cornel Cristuț. Dotat cu 
calități excepționale, du.pă numai cîteva luni de pregătire a 
reușit să devină campion național de juniori ta cat. 81 kg. 
Trecînd ta categoria 100 kg, in grupa juniorilor mari, în anul 
1975 s-a '________ . . - . .... ... .
titlul de . _
întreceri a produs o foarte bună impresie, fiind 
In lotul 
oare dotă titlul de campion ol țării ta seniori, 
titular al echipei naționale.
anul 1975 (Bulgaria) sa clasat pe locul 3, repetînd perfor
manța și in întrecerile continentale de ta București (1979). 
Posedă două medalii de bronz in oompetițiile de nivel mon
dial (197/ — Elveție șl 1979 — S.U.A.). Participă pentru pri
ma oară ta Jocurile Olimpice. Este legitimat ta clubul Steaua, 
unde de pregătirea sa se ocupă antrenorul Gheorghe Șutau. 
Înălțimea : 183 cm ; greutatea : 100 kg.

1056,
practioe 

Prima! *âu antrenor a

ctosat pe tocul 2, kw imi oc mai tîrziu a cîștigat 
campion to oceastâ categorie. Evoluția sa to acele 

selecționait 
naționali. începînd cu anul 1977, a cucerit de fie- 

deveniind 
La caimpiomatete europene din
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PE 0 PLOAIE TORENȚIALĂ, 

CÎTEVA REZULTATE REMARCABILE 
ALE ATLEJILOR

O vreme cîinească cum se 
spune, cu o ploaie torențiali fi 
rece, au făcut extrem de difi
cil examenul prilejuit de con
cursul internațional de la Stra
hov pentru fiecare atlet parti
cipant la întrecerile tradiționa
lului memorial Evzen Rosicki.

Dintre atleții români, prezenți 
la Praga cu intenția mărturi
sită a unei serioase verificări 
pentru apropiatul lor start olim
pic, comportările ede mai bune 
le-au avut Horia Toboc, clștifiă- 
tor la 400 mg cu 50,44 b, să
ritorii in înălțime Adrian Pro- 
teasa și Cornelia Popa învin
gători cu 2,21 m și, respectiv, 
1,86 m șl In mod special a- 
runcătoarea de disc Florența 
Țacu, clasată prima cu un re
zultat de 66,86 m. Victorii au 
mai obținut Ileana Silal la 1 500 
m și Nicolae Voicn la 3 000 m 
obstacole, dar performanțele lor 
(4:19,1 șl, respectiv. 8:49,7) sînt 
modeste.

Constănțeanca Florența Tăcu

a obținut In decurs de cinci 
zile două victorii internaționa
le prestigioase. Vinerea trecută, 
la Haga, ea a aruncat 66.98 m 
iar acum, marți, la Praga, 66,86 
m, demonstrind, înainte de toa
te, o constantă frumoasă, care-i 
poate fi de bun augur in con
cursul olimpic de la Moscova.

Antrenorul Dan Serafim, pre
zent la Praga, ne-a relatat că 
o bună impresie l-a lăsat Cor
nelia Popa (a trecut din prima 
Încercare la 1,75 m, 1,80 m, 1,83 
m și 1,86 m) Intr-o întrecere 
de mai multe ori Întreruptă 
din cauza furtunii șl care-, de 
fiecare dată, s-a reluat de la 
ultima înălțime, ceea ce nu 
este o chestiune simplă, dat fi
ind faptul că atleții iși pier
deau Încălzirea. La fel de bine 
a concurat și Adrian Proteasa 
(2,10 m și 2,21 m din prima, 
2,18 m din a doua) care este 
capabil de un rezultat valoros. 
La 3 000 m obstacole Nicolae 
Voicn a fost împins de un ad

versar, s-a împiedicat și a că
zut A revenit insă puternic 
In grupul fruntaș și, in cele din 
urmă, a cîștigat întrecerea. In 
ceea ce privește cursa de 800 m, 
antrenorul Nicolae Mărășescu 
ne-a spus că eleva sa Fița Lo
vin a pierdut primul loc din- 
tr-o mică neatenție. Pe gră
tarul" de la sosire, cind condu
cea, ea s-a „relaxat" și a fost 
Întrecută la limită de campioa
na bulgară Totka Petrova, care 
a reintrat cu acest prilej. In 
aceeași cursă Natalia Mărășescu 
a realizat 2:04,4 iar Doina Beș- 
liu 2:04,5. în ceea ce o priveș
te pe Natalia, zilele trecute, la 
Pisa, pe 800 m, a fost crono
metrată in 2:00,19, care repre
zintă recordul său personal.

Alte rezultate ale atleților 
noștri la Praga : suliță : 1. Tu- 
dorel Pîrvu 71,42 m (a aruncat 
o singură dată, după care, din 
cauza ploii, s-a renunțat la 
continuarea concursului) ; 400
m : 1. Kratochvilova (Ceh.) 
50,51 — record. Stamenova 
(Bulgaria) 52,21, Damianova 
(Bulgaria) 52,29, Lazarciuc 53,02 
...6. Samungi 53,34 (în serie 
Korodi — 53.64). \
• La sfirșitul săptăminli se 

va desfășura la Buzău concur
sul republican al duhurilor 
sportive școlare, rezervat junio
rilor de categoria a Hl-a, la 
probe combinate.

Romeo VILARA

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

TI
9 1 

la s 
în c 
ropei 
nul

Cu 
meni 
să „ 
avut 
cu 
anga 
pus 
dori 

lat 
(Pen 
că pi 
tren 
turn 
men

1.
VEI 
plăo 
ploa 
Și 
rioa 
cu 
vor; 
joc 
mal

X 
NK 
rac 
O € 
fott 

. car 
une 
nac 
uni 
nlcJ

3.
!
| aș 

ech 
Soc 
cur 
doi 
pe 
De 
ma 
na-

i
i

AR 
pu 
chi

CAMPIONATE* COMPETIȚII
RELONUL SAVINEȘTI, UNIVERSITATEA CRAIOVA (m), 
TEXTILA BUHUȘI Șl CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA (f) 

AU PROMOVAT IN DIVIZIA A LA HANDBAL
Clasamentele finale iale cam-

ptonatului republican de catego-
ria, B (tineret), la încheierea ech-
ției 1979^-1980 a întrecerii, ara-
tă astfel:
Masculin, serba .1 :
1. RELONUL 18 13 2 3 318-243 28
2. Petrolul Telj. 18 W 1 6 34X305 23
X Tractorul Bv. 16 9 2 7 368-340 20
4. NitranKHwa F. 18 8 4 6 2EM -26O 20
5. Cota Io za Br. 18 8 2 8 303 336
A Urviv. Buc. 18 7 4 7 394061 18
7. Comerțul C-ța 18 6 4 8 249-252 W
8. Un4v. lași 18 7 0 Î1 310-M1 14
9. C.S.M. Sv. 16 5 2 11 303-349 12

10. C.S.U. Gatoțî 16 5 1 12 271-313 11
Seria a H-a :
1. UNIV. CV. 18 11 2 5 350081 24
2. C.S.M. Reșița 18 ri 1 6 300046 23
3. H.C. Mto. II 16 10 2 6 345 -285 22
4. Construct. Or. 16 10 1 7 308-276 21
5. Minerul Cav. 18 9 2 7 357-306 20
6. Ti’mișul Lugoj 18 9 0 9 305-325 16
7. ASA. Tg. M. 18 7 1 10 302-330 15
8. Utilajul Șt P. 16 7 0 11 273-338 14
9. Energia Rov. 18 6 1 11 260-358 13

10. Sideful Jimb. 18 4 2 10 311-364 W
Echipele Raionul Săvlneștl (se-

ria T) — antrenor Otto Heel, 91
Universitatea Craiova (Seria a
H-a) — antrenor George Borcea
au promovat îni Divizia A.
Feminin seria I

1. TEXTILA BUH. 16 14 1 1 206-153 29
2. Confecția Vs. 16 11 0 5 211-194 22
X Retonul Sâv. 16 9 1 6 208-197 19
4. Rapid Buc. 16 9 0 7 201-177 16
S. Unlv. Buc. 16 • 1 7 190-175 t7
6. Vulturul PI. 16 8 0 8 174-154 W
7. Voința GL 16 5 0 11 19X239 W
8. Oltul Sf. Gh. 16 4 0 12 161-211 8
9. Spai rac Buc. 16 2 1 13 157-201 5

Seria a n-a :
1. CONSTR. T1M. 18 12 4 2 269-191 28
X C.S.M. Sibiu 18 12 0 6 279011 24
X Texti'to Zarfău 18 9 2 7 259-229 20
4. Voința Odorh. 18 8 4 6 196-176 20
X Constr. Hun. 18 8 4 6 229-209'20
A Nilratnonia F. 16 8 2 8 223 017 18
7. Voința Slg. 16 7 2 9 205-231 16
«. CF.R. Craiova 18 6 4 8 219 -241 16
9. Conf. Dr.Tr.Sv. 16 6 0 12 191-257 12

10. Sparta Mediaș 18 3 0 15 219-327 6
Echipele Textila Buhușl (acria 

I) — antrenor Crbtoso.ni Dantze, 
șl Constructorul Timișoara (seria 
a ușa) — antrenor Vasile Fârcaș 
au promovat ta Divizia A.
• S-a încheiat campionatul na- 

' țional • rezervat juniorilor n fl 
HL lată echipele campioane. Ju
niori n : C.S.Ș. Viitorul Oiuj-NSa- 

-poca (antrenor Gh. Zamfir) — la 
băieți, șl C.S.Ș. Sibiu țantrenor 
Gh, Bădeanu) — la fete. Juniori 
UI: C.S.Ș. Viitorul Ctaj-Napoca 
(antrenor Emil TMicea) — la bă
ieți, șl Progresul București {an
trenori Aurica șd Lăcă MUrguIes- 
cai) — Sa Sete.

0 în parcul sportiv Dhiiamo 
din Brașov s-a disputat un tur
neu internațional de handbal fe
minin. lată clasamentul final: 1. 
CJS.Ș. Dinamo Brașov 6 p. țlS—M 
eu Slovan, ao—17 cu Slavta ' fl 
XI—S cu C.S.Ș. St. Gheorghe), X 
Slovan Doina Marlkova ȘCebo- 
slovacla) 4 p. 3. Starefa Neswtrdl 
țOehoslovacta) 1 p. 4. C.S.Ș. st 
Gheorghe f P. (Carol GRUIA- 
coresp.).

CLASAMENTELE 
DIVIZIEI A LA TENIS 

DE MASĂ
S-au disputat și ultimele res

tanțe ale turului campionatului 
pe echipe la tenis de masă, am
bele din întrecerea feminină : 
C. S. Arad I — Spartac 5—0. 
5—0 șl Gloria Buzău — C.S M. 
Lași 5—0, 5—1. lată cum arată
clasamentele :

MASCULIN 
SERIA I

L 
2.
3.
4.
5.

L
2.
1.
4.
5.
8.

C.S.M. Cj.-N. 
Pnog. Buc.
„U“ Craiova I 
Gkxrte Buzău 
Loc. Buc.
„U“ Cnaâofva H

SERIA

16 ÎS • 135- 23 34
16 11 4 114- 79 26
15 I I 108- 74 24
16 T 8 85- 96 22
15 3 12 85-124 18
15 0 15 27-135 15
A n-a

OS.Ș. Od. Sec. 
Trkxxiajva Buc. 
Tractorul Brașov 
Cons-tr. Tg.M.
C.S.$. BUstrița 
CJ3.Ș. Craiova.

15 9 8 120-108 24
16 9 8 109-104 24
15 9 6 114-103 23
15 7 8 105-112 22
15 6 9 102-10G 21
15 8 I 89-115 21

FEMININ 
SERIA I

L GS. Arad n ÎS 15 8 T5- 1 30
X Fro®resul Buc. 15 11 4 84-25 26
X CJS. Arad I 15 10 5 54-35 25
4, PoUtelwlca Buc. 15 6 8 34-55 21
& CUS.Ș. Hm. VL 15 3 13 2*7-65 18
X Spartac Buc. 15 0 15 10-75 15

SERIA A n-a
L GS.Ș. SJattaa 15 15 8 75-18 30
X Gloria Buzău 15 12 3 67-37 27
X C.S.M. lași 15 7 8 46-52 22
€ Voința Buzău 15 S 10 40-84 20
X CjS^. CnaJova 15 4 M 39-63 19
X Met. Cugfr 16 3 13 36-71 16

Camipfonatull se reia tai n--28
septembrie, cind se vw (fispută 
meciurile palmei etape a returu- 
hiL
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TATIV A ÎNTRECUT GREU PE F.C.M. BRAȘOV, CU 1-0 (0-0)
de joc, cînd Țiclcanu șl CSm- 
peanu n au fost întrxxlwji în te
ren In locul lui Dinu și Cămă- 
taru. O singură dată, în această 
partidă, în min. 63, o acțiune 
cursivă, pe poartă, Munteanu n 
— A. Ionescu — M. Răducanu, a 
pus pe steitist în poziție bună de 
șut și mingea expediată de el, de 
la aproximativ 18 m, i-a răpit 
orice speranță portarului Baftasz. 
Puțin mai tirznu, Oîmpeanu II, 
pncxfiitînd de o greșeală a lud 
Vărzaru, a avut maderarea sco
rului în virful bocancului, diar 
clujeanul a trimis din apropiere 
în portarul Clipa, care H înlo
cuise pe Balasz. (lApropo de înâo 
cuiri, F.C.M. a schimbat - -
pauză nu mai puțin de 10 jucă
tori).

Evoluția de ansamblu a „trloo 
: oriilor “ n-a satisfăcut, desigur, 
pe cel prezență la această par
tidă. Ceea ce trebuie să dea de 
gîindit jucătorilor in primul rtrad, 
Pe parcursul partidei antreno
rul Șt. Covaci s-a văzut nevoit 
deseori să dea, de pe margine, 

. indicații elementare.

Gheorghe NICOLAESCU
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Kn pri- 
îrenomi-

lui N. Prooa a fO6t elementul 
care i-a incomodat vădit pe se- 
■.ecțtonabill, a căror replică o- 
fensdvă, pe întreaga durată 
a primei reprize, n-a fost în 
măsură să dejoace principalul 
plan tactic al. brașovenilor pen
tru faza de apărare. De ce? Pen
tru că — nu. numai din pricina 
viratului rebel (un inconvenient 
pentru ambele combatante) — 
pasele tricolorilor au fost, în 
genera?, defectuoase, abuzîndu-se, 
în această primă parte a jocului, 
de transmiterile lungi (imprecise 
și ele) spre vîrfurile bine păzite 
și nereceptive la acest procedeu 
tehnic. A rezultat astfel un joc 
dezarticulat, incoerent, fără nici 
o fază clară de gol, în prime e 
45 de minute, la poarta gazdelor.

Doar o modificare a fost ope
rată, la reluare, în formația lo
tului reprezentativ, D. Nicolac 
înlocuindu-1 pe FI. Grigore. Dar 
nici în această formulă acțiunile 
înaintașilor nu au avut consis
tență, întrucît rezolvările tehntoo- 
tactiee ale liniilor dinapoi aiu 
fost, în continuare, deficitare ; 
chiar și după modificările efec
tuate de Șt. Covaci, după o oră

«tapă

MMIT ECHIPELE NOASTRE VESTEA 
'.A SORȚI ÎN CUPELE EUROPENE

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI 
DIVIZIEI A EDIȚIA 1980-1981 
ETAPA I (sîmbătă 2 august)

- F. C. Olt
- Jiul Petroșani
- F. C. Baia Mare
- F. C. M. Galați
- F. C. Argeș
- „U“ Cluj-Napoca
- A. S. A. Tg. Mureș
- Sportul studențesc
- Steaua București

(sîmbătă 9 august)
- Politehnica Timișoara
- S. C. Bacău
— Chimia
- Universitatea
- F. C. M. Brașov
- Progresul-Vulcan
- Politehnica lași
- Dinamo
- Corvinul

(sîmbătă 16 august)
- Sportul studențesc
- F.C. Olt
- Corvinul
- S. C. Bacău
- Steaua
- Jiul
- F. C. Baia Mare
- „U“ Cluj-Napoca
- F. C. Argeș

Progresul-Vulcan 
Dinamo București 
Politehnica lași 
F. C. M. Brașov 
Universitatea Craiova 
Chimia Rm. Vilcea 
Corvinul Hunedoara 
Politehnica Timișoara 
S. C. Bacău

ETAPA A ll-a
„U* Cluj-Napoca 
Sportul studențesc 
A.S.A.
Steaua 
F. C. Baia Mare 
Jiul 
F. C. Argeș 
F. C. M. Galati 
F.C, Olt

ETAPA A lil a
F. C. M. Brașov 
Politehnica Timișoara 
Dinamo 
A.S. A. 
Chimia
Universitatea 
Progresul-Vulcan 
Politehnica lași 
F. C. M. Galați

ETAPA A IV-a (sîmbătă 23 august) 
Corvinul 
F. C. M. Brașov 
F. C. Olt 
F. C. Argeș 
S. C. Bacău 
Sportul studențesc 
Jiul 
Steaua 
F.C. Baia Mare
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mai bine jocul de atac 
dezilor. Nu mă refer 
meciurile Olandei urmărite 
Italia. Cred că echipei noastre 
îi convine stilul-torent al puter
nicelor formații olandeze"

...ȘI-ACUM, PRIMELE REAC
ȚII ALE „CELOR PATRU- — LA 
CÎTEVA MINUTE DUPĂ AFLA
REA TRAGERII LA SORTI.

ION OBLEMENCO : „Deși In
ter de azi nu mai este Inter 
din vremea lud. Herrera, rămtoe 
oricînd un adversar valoros, di
ficil, deși nu imposibil de depă
șit. Ne avantajează, tntr-un tei, 
faptul că jucăm primul meci m 
deplasare. De asemenea, teptxt' că 
fotbalul italian, intră ceva mai 
tirziu decît nod in competiție, pe 
plan intern, este un alt avantaj, 
pe oare vom căuta să-1 valorifi
căm, pregătindju~ne încă de pe 
acum, cînd jucătorii lud Inter Unt 
în plină vacanță estivală. M-aș 
vrea să par un optimist de cir
cumstanță, dar simt convină c£ 
judnd la adevărate noastră w- 
loane, la nivelul comportărilor 
<Hn meciurile de anul trecut cu 
Leeds, avem șanse reale de eall- 
ficare“.

ION IONESCU ! „N-a test c 
tragere cum ne doream, dar cred 
că vom fi competitivi cu oricare 
dintre cele două echipe. Normal, 
Oeltie e mai puternică. Pentru 
noi. întâlnirea cu echipa. sco
țiană ar însemna racordarea M 
„fotbalul tare“, de mare angaja
ment, care ne poate 
Diosgyor ar reprezenta o 
rieră psihologică" pentru 
pentru că acum doi ani, 
ce a trecut de M.T.K., în 
U.E.F.A.'
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echipă

at ceva

ștlmula. 
„ba- 

004, 
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. ----- „Cupa
_,PoH“ * fost elimina

ta de Itonved. Jar, la MtsloAe. 
alint picii »u ratat calificarea, a- 
nul trecut. Dacă am cfștigai fi
nala ta fața Stelei, cred că vom 
găsi forța morală să trooem pes-

te handicapul psihic numit Dios
gyor Miskodc. Să vedem însă ce 
partener ne va oieri dubiul meci 
preliminar, ta care am șansa de 
a studia ambii adversari I"

ȘTEFAN SAMEȘ : .^Nu-l rău
deloc 1 Aș zice chiar «ta am căzut 
bine. De ce spun asta T Pentru 
că am mai jucat împotriva unei 
echipe belgiene, F.C. Bruges, cu 
knl ta umta, șl am ratat, atunci, 
calificarea numai din vtaa uoas- 
tră, făelnd med «ui pe teren 
propriu. Acum avem extazia să 
ne luăm revanșa și să dovedim 
«ta, oricum, am Învățat ceva din 
experiența participărilor noastre 
anterioare ta conțpetițiile europe
ne «le «Hub. știu «ta nu va fi 
ușor. Fotbalul belgian a taxegls- 
rat ta ultimul timp mari progre
se, oooftamate și la recenta edi
ție a campionatului european. Eu 
insă cred ta șansa noastră, ta 
poslbUitațaie echipei de a reuși 
calificarea ta turul următor*.

FLOBIN HALAGIAN : „Am sr 
vtM un moment «te Inspirație 
etad am ogrtat pentru o echipă 
oaandeză. F.C. Utrecht, cu ~__
Hanegem, ne amintește că fot
balul românesc ne poate bate 
eficace cu cel olandez, dovadă și 
faptul e* Feyenoortl, eu Van Ha- 
negem la formație, a fost eli
minata de U.T_A_, eu ani ta ur
mă. Sigur că peste VUn Hțne- 
gem au mal trecut ceva am, «tar 
tinerii «fin Juma tal stat jucători 
de mare vigoare. IU bucură fap
tul că echipa noastră va trebui 
să tacreae pentru perfecționarea 
prextlnguiui, armă todlspensabilM 
pentru contrucanuea acestui pro
cedeu pe care chiar otandezli 
l-au lansat ta fotbalul mare. Noi 
avem N de puncte, ca ăl FX. 
Utrecht, lata deci un M «te med 
«te baraj între docta •occeruri, 
<lta cane noi sperăm să teștn ta- 
vtagători".

F. C. M. Galati
A. S. A. 
Universitatea 
Progresul-Vulcan 
„U“ Cluj-Napoca 
Politehnica lași 
Chimia 
Politehnica Timișoara 
Dinamo

ETAPA A V-a (sîmbătă 30 august) 
F. C. Baia Mare 
„U* Cluj-Napoca 
F. C. M. Galați 
Politehnica Iași 
Dinamo 
A.S. A. 
Steaua 
Corvinul 
Politehnica Timișoara

Vl-a

Van

ETAPA A
Progresul-Vulcan 
F. C. M. Brașov 
Dinamo 
Chimia 
A. S. A.
Jiul
F.C. Argeș 
Politehnica Timișoara 
Universitatea

- Chimia
- Universitatea
■ S. C. Bacău 
. F.C. Olt
■ Progresul-Vulcan
■ F.C. Argeș
- Sportul studențesc
- Jiul
- F. C. M. Brașov 
(sîmbătă 6 sept)
- F. C. M. Galați
- Corvinul
- „U* Cluj-Napoco
- S. C. Bacău
- Steaua
- F. C. Olt
- F. C. Baia Mare
- Politehnica lași
- Sportul studențesc

ETAPA A Vll-a (sîmbătă 13 sept) 
Steaua 
F. G M. Galați 
Corvinul 
Chimia 
F.G Olt 
Universitatea 
„U* Cluj-Napoca 
Sportul studențesc 
S.C. -

F. C. Argeș 
F. C. M. Brașov 
F. C. Baia Mare 
Corvinul 
F. C. M. Galați

ETAPA A X-a
Universitatea 
Steaua 
Politehnica Iași 
S. C. Bacău 
F.G Olt 
Sportul studențesc 
F. G M. Galați 
Chimia 
F. C. M. Brașov

ETAPA A XI-a
S. C. Bacău 
Chimia 
A. S. A.
„U" Cluj-Napoca 
Politehnica Timișoara 
Progresul-Vulcan 
Jiul
Dinamo 
Corvinul

ETAPA A Xll-a
F. C. Argeș 
Sportul studențesc 
F. C. Baia Mare 
Steaua
F. C. M. Galați 
„U“ Cluj-Napoca 
Politehnica lași 
Politehnica Timișoara 
Universitatea

ETAPA A XIEI-a
Jiul
F. C. M. Brașov 
Corvinul 
Politehnica lași 
F. C. Argeș 
Steaua
F. C. Olt
Sportul studențesc 
A. S. A.

ETAPA A XlV-a
(fU“ Cluj-Napoca 
Jiul
S. C. Bacău 
Progresul-Vulcan 
F.C. Baia Mare 
Dinamo 
Chimia 
F.C. Olt
F. C. M. Galați

- Politehnica Timișoara
- Politehnica lași
- „U" Cluj-Napoca
- S. C. Bacău
- Universitatea

F. C. Argeș 
F. G Baia Mare 
Progresul-Vulcan 
F. C. M. Brașov 
Dinamo 
Politehnica lași 
A.S.A.
Jiul
Politehnica Timișoara
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gat de 31 de ori campionatul și 
de 25 de ori cupa Scoției. Antre
norul formației : Billy McNeil.

★
DlosgyOr V.TJK. a terminat 

Campionatul pe locul 11 (12 vic
torii, 8 meciuri egale și M îra- 
frîngeri ; golaveraj 47—42). Ea 
formează scheletul fostei echipe 
olimpice a Ungariei, avînd jucă
tori de valoare ca Salamon, Ke- 
rekes, Kutasi, Olah, Tatar, Bo- 
rostyan. Antrenorul formației : 
Geza Szabo.

STANDARD LI&GE 
(Cupa U.E.F.A.)

Absenta o bună bucată

M.we

5R t

gat un 
cele 

jputate 
ta 1970 
al cu- 
. Mo 
L rfȘtl-

«Se 
vreme de pe tabloul partlrt-psm- 
tetor ta cupele europene, Stan
dard revine spectaculos, sub con
ducerea olandezului Ernst Happed., 
grație unei frumoase compor
tări ta Întrecerea internă — pe 
care șl-a adjudecat-o de 6 ort. 
Din formația de bază JRreud' 
homme — Gereta, Garot, Poel, 
Renquin, Sigurvinson, tabarbe, 
Graf, Voordecikers, EdstrOm, 
Rledtt) se disting internaționalii 
belgieni Gerets, Renquln, Vkxxr- 
deckers — ptezenți la C.E., sue
dezul Edstrom șl austriacul RJedl. 
Pe teren propriu, partidele și le 
«iisputa pe stadionul „Sclessln",

a cărud capacitate este de 
de Jocuri.

F. G UTRECHT 
(Cupa U.E.F.A.)

Ec-hipâ relativ nouă ta pstate 
divizie, deoarece a hiat fUnță abia 
ta 1970, după fuziunea clu
burilor D.O-S. șl Vcăox. A fost 
surpriza actualului campionat, 
ocuptad locul 4, cu următorul 
bBanț : M jocuri, 14 victorii, 11 
meciuri egale, 9 tafrtagerl, gola
veraj 49—35; 39 puncte. Formația 
se mtodrește cu renumitul tater- 
națiosial Wlm van Hanegem (66 
A), portarul Hans van Breukelen 
fliost ta latul Olandei la CJL din 
ItaUh). Leo van Veen, golgetenul 
formației (15 goluri marcate ta 
Ultimul campionat), se antrenea
ză actualmente ta S.U.A, la Dos 
Angeles Aztecs, sub conducerea 
antrenorului Rtaus Michels, Aar 
zămtae legitimat la Utrecht. An
trenorul echipei este Ban Ber
ger.

DUMINICA 13
/

1AȚIONAL iN CAPITALĂ
Argeș — Dinarno
15 iulie, în 
Argeș — F C.

LOTO‘2

Bacău
ETAPA A VIII-a (sîmbătă 27 sept.)
Bacău
Argeș

F. C. M. Brașov 
Corvinul
Sportul studențesc 
F.C. M. Galați 
Steaua
F.C. Olt
Chimia 
Universitatea
A.S. A.

S.C.
F.C
„U“ Cluj-Napoca 
Jiul
Politehnica lași 
F.C. Baia Mare 
Progresul-Vulcan 
Politehnica Timișoara 
Dinamo

ETAPA A IX-a (sîmbătă 4 oct.)
A. S. A. - Jiul
Progresul-Vulcan — Sportul studențesc
F.C. Olt - Chimia
Dinamo - Steaua

CRITERIILE CARE AU STAT
L — Echipele nou promovate joacă prima 

acasă.
2. — In prima etapă nici o echipă nu joacă

(duminică 19 oct.)
- F. C. Baia Mare
- „U“ Cluj-Napoca
— Jiul
— Progresul-Vulcan
- A. S. A.
- Corvinul
— Politehnica Timișoara
- Dinamo
- F. C. Argeș

i (duminică 26 oct.)
- F.C. Olt
- F. C. Argeș
- Sportul studențesc
— F. C. M. Galați
- F. C. Baia Mare
- Universitatea
- F. C. M. Brașov
- Politehnica lași
- Steaua
(duminică 2 nov.)
- Dinamo
- F.C. Olt
- S. C. Bacău
— F. C. M. Brașov
- Chimia
- Jiul
- A.S. A.
- Progresul-Vulcan
- Corvinul
(duminică 9 nov.)

- Politehnica Timișoara
- Universitatea
— Chimia
- S. C. Bacău
- „U" Cluj-Napoca
- Progresul-Vulcan
— F. C. M. Galați
- Dinamo
- F. C. Baia Mare
(duminică 16 nov.)
- F. C. M. Brașov
— Steaua
- Universitatea
- A. S. A.
- Corvinul
- Politehnica Timișoara
- Politehnica Iași
- F.C. Argeș
- Sportul studențesc

ETAPA A XV-a (duminică 23 nov.)
- F.C. Baia Mare
— Corvinul
— Progresul-Vulcan
- Jiul
- F. C. Argeș
- F. C. M. Galați
- Dinamo
- Chimia
- F. C. Olt
(duminică 30 nov.)
- S. C. Bacău '.
- Universitatea Craiova'
- Sportul studențesc
- „U* Cluj-Napoca
- F. C. M. Brașov
- Jiul
- Politehnica lași
- Steaua
- Politehnica Timișoara

ETAPA A XVIl-a (duminică 7 dec.)
- F. C. Olt
- F. C. Baia Mare
— Corvinul
- F. C. M. Galați
- F. C. Argeș
- Progresul-Vulcan
- A.S. A.
— Chimia
- Dinamo

Steaua
Politehnica Timișoara 
Politehnica lași
S. C. Bacău 
Sportul studențesc 
A. S. A.
F. C. M. Brașov 
Universitatea 
„U“ Cluj-Napoca

ETAPA A XVI-a
Dinamo 
A. S. A.
F C. Baia Mare 
Corvinul
Progresul-Vulcan 
F.C. Argeș
F.C. M. Galați 
F.C. Olt
Chimia

LA 
etapă

BAZA

_ __ ___ __ ___________ _ t acsasă
sau lin deplasare pentru a treia cară consecutiv, 
ta ultimele trei ediții.

9. — In primele două etape precum șl ta t£- 
ttmele două etape nici o echipă nu joacă de două 
ort acasă sau de două ori ta deplasare.

IULIE 1980

F. C. M. Brașov
Jiul
Politehnica lași
Steaua
S. C. Bacău
„U“ Cluj-Napoca 
Politehnica Timișoara 
Sportul studențesc 
Universitatea Craiova
ÎNTOCMIRII PROGRAMULUI

4. — In București stat asigurate ta fiecare etapă 
două jocuri.

5. — Echipele studențești, militare șl din aceSațl 
județ joacă tatre ele plita la jumătatea pro
gramului.

5. — Nici o echipă m joacă mai mult «Je două 
jocuri consecutive ta localitatea «le reședință sau 
mai mult die două jocuri consecutive ta deplasare.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

itămta) 
ire se 
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Argeș, 
lce e- 
botare, 
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neulul.

18,00 : 
■burg ;
18.00:

SPECIALE „PRONOEXPB.ES" DIN 
23 IUNIE 1380. FAZA L Catego
ria H : 1 varianta 25% a 6.259 lei; 
categoria < : 5,23 variante a 2.000 
lei ; cat. J : 15,75 a 1.000 lei ; cat 
K : 31,75 a 500 lei ; cat. L : 111,25 
a 109 lei ; cat. M : 2.443,25 a 40 
lei. FAZA a H-a. categoria 2 z
3 variante 25% a 2.500 lei; cat. 3:
4 variante 25% a 750 lei ; cat. 4: 
22,23 a 1.000 lei; cat. 5 : 40 a 500 
iei ; cat. 6 : 216,25 a 3J0 lei ; cat. 
7 : 4.556,25 a 40 lei, cat. 8 : 252,25 
a 100 lei ; cat. 9 : 2.463,25 a 
lei. FAZA A in-a. Categoria 
6,50 variante a 2.000 lei ; cat. 
24,25 variante a 1.000 lei ; cat. 
1.074,50 variante a 40 lei.

O NtJMERELE EXTRASE 
TRAGEREA „PRONOEXPR 
DIN 3 IULIE 1980. EXTRA’ 
REA I : 43 16 13 34 13 4 ; 1 
TRAGEREA a H-a : 29 35 42 < 
39 1. FOND TOTAL DE CLȘTI- 
GURI : 906.436 lei, din care 157.171 
lei, report la categoria L-—

• PRONOSTICURI... In spriji
nul parti cipanților la concursul 
Pronosport de duminică 13 iulie 
1980, redăm pronosticurile făcute 
de AL Constantines cu, antrenor 
al echipei Gloria Bistrita> una 
dintre competitoarele actualei e- 
diții a „Cupei de vară“: 1. A.S A. 
C-lung — Min. G. H. 1, X ; 2. 
Forcsta — Avîntul Frasin 1 ; 3. 
C.S M. Suceava — Met. Rădăuți 
1 ; 4. Muscelul — Cimentul Fieni 
X ; 5. F.C.M. Reșița — Gloria
Reșița 1 ; 6. Min. Anina — Min. 
Oravița 1 ; 7. Armătura — U- 
nirea Dej 1 ; 8. C.F.R. Cluj-N. — 
Constr Cluj-N. 1, X ; 9. Ind.
Sîrmei — Sticla Turda 1, X ; 
10. Chimica — Sticla Tirnăveni 
1, X ; 11. Avîntul Reghin —
Gloria Bistrița 1, X 2 ; 12. Oltul 
Sf. Gh. — Min. BăLan 1 ; 13.
Vlit. Gheorgheni — Carpați Co- 
vasna 1

• CÎȘTIGURILE TRAGERII

Fiecare bilet jucat : o șansă 
de a obține :

O AUTOTURISME „Dacia 
1300“ O MARI CÎȘTIGURI 

ÎN BANI
Se efectuează 3 extrageri 
de cite 4 numere, cu un to
tal de 12 numere din 75. 
Cîștigul minim este de 100 
lei ............................
lor

mai multe 
bilete, 

mai multe 
sanse ' 
’ de 
cîștig!

Tbilisi ; 
cuplaj : 
Magde-

F. C.
Marți
F. " _ . _ ______ ___

burg (orele 17,30) și Lotul A — 
Dinamo Tbilisi (orele 19,30).

Toate meciurile atu loc pe sta
dionul _23 August".

c.

® Aflăm trista veste a tace- 
tăril din viată a Iul Constantin 
Rugiubei, fost jucător la Unirea 
Tricolor șl Jiul Petroșani. In ul
tima vreme antrenor la Petrolul 
Roata de Jos, campioana jude
țului Ilfov.

și se atribuie variante- 
cu numai 2 numere la , 
una din extrageri !
PIERDEȚI PRILEJUL 

A VA NUMĂRA PRIN-
NU
DE __ ___________________
TRE MARII CÎȘTIGĂTORI! 
Agențiile Loto-Pronosport 
vă stau la dispoziție pină 

sîmbătă 12 iulie 1980

40 
b : 
c : 
D:

%25e2%2580%259ePRONOEXPB.ES


CORPURI DE ILUMINAT 
PENTRU NOCTURNĂ

Corpurile de iluminat pentru 
stadioanele și sălile de sport re
zervate Olimpiadei au fost reali- 
z.'- te la centrala industrială din

• en ir-., ol (R.S.S. Ucraineană). 
Funcționarea în bune condițiunl 
a noilor corpuri de iluminat a 
fost verificată si apreciată Încă 
în vana anului trecut cu ocazia 
întrecerii or Sparbachiaded popoa
relor din U.R.S.S., desfășurată 
pe principalele arene olimpice afle 
Moscovei. Atuncfl, pe stadionul 
de la Lujnikl s-au aprins pentru 
prima oară noile reflectoare, care 
dau o lumină asemănătoare cu 
cea solară. Noile Condiții de ilu
minat ușurează în mod conside
rabil munca operatorilor de la 
televiziunea în culori, croind con
diții optime pentru transmiterea 
:întracerilor olimpice oe se vor 
disputa în nocturnă.

SPORTIVII DIN ECUADOR 
PARTICIPĂ LA 5 DISCIPLINE

Comitetull olimpic din Ecuador 
a anunțat că la Jocurile Olimpi
ce de vară de la Moscova spor
tivii acestei țări vor participa ta 
icondurs'urile de atletism, ciclism, 
naitație, judo și box.

Printre cedl selecționați se nu
mără înotătorul Diego Quiroga, 
atleta Nancy Vallecilla, judclcanll 
Estrella, Arabalo și boxerii Sal
cedo, Manar și Castifllo,

NOI fOBJE VOIEIBAIISTICE SE ÎNDREAPTĂ SPRE PODIUM
lată-ne în ajunul celui de al 

icmcilea sbăirt al voleiului la J.O. 
Noua ediție a turneului olimpia 
se află sub semnul unor impor
tante schimbări în ierarhia valo
rilor, schimbări certificate de 
marile competiții intemaițioaiaiLe 
din ultimii patru ani. Să arun
căm mai întîi o scurtă privire 
asupra competiției masculine.

Prima constatare comparativă ar 
fL, prin urmare, aceea că, dintre 
medaliatele masculine ale ediții
lor precedente, 3 nu au mal reu
șit să se califice pentru turneul 
final. Toate 3 promotoare ale 
tunar stiluri de joc specifice cu 
larg ecou în voleiul mondial : 
Japonia, Cehoslovacia si R«D. 
Germană. Actualele reprezentante 
ale acestor țări au fost suirmon- 
taibe de forțe noi relevate de ma
rile concursuri. Voleibaliștii ni
poni — prez-enți pe scena olim
pică la toate cele 4 ediții prece
dente șl mereu angajați în lupta 
pentru medalii, cucerind cîte o 
dată aurua (1972\ argintul (1968) 
și bronzul (1364) precuim $1 un 
Loc 4 (1976) — au pierdut acum 
un an supremația în Asia (cam
pioana acesHj.1 continent fiind a- 
cum echipa R.P. Hiineze), Iar 
anul acesta, în ianuarie, Ia tur
neul de calificare din Bulgaria, 
și ultima. șansă de menținere 
printre finalistele J.O. Tot pentru 
prima oară a piridut c-rm ca
lificării echipa Cenoslovariei Ar
gint — 1964, bronz — 1968, Locul 
VI — 1972 și V - 1976), în timp 
ce formația R.D. Germane, fostă 
campioană mondială (1970) șl me
daliată cu argint la Olimpiada 
*72*, a marcat un . evident recuJ 
to anii din urmă... Singura pre
zență constantă pe podrtium — 
echipa U.R.S.S. (aur — 1964 șl 
1968, argint — 1976 șl bronz — 
1972), care va fi, desigur, si la 
această ediție, în rindul princi
palelor protagoniste. Forțele noi 
cane s-au manifestat în arena 
mondială încă de acum 5—6 ani, 
sau de curînd, se numesc Polo
nia (locul V în 1968. Iodul 'iX 
în 1972, dar medalii de aur în 
1976), Cuba (apariție recentă și

CÎIETA PĂRERI
ALE LII VALERI DORZOV

Valeri Borzov, dublu medaliat 
cu aur la MUnchen și apoi 
casat pe locul trei la Montreal 
este acum în vîrstă de 30 de 
ani. Se ocupă de problemele 
sportului în cadrul Comitetului 
republican 1 ntru cultură fizică 

al R.S.S. Ucrainene. Căsătorit cu 
multipla campioană mondială șl 
olimpică Ludmila Turișceva. iată 
cîteva din părerile sale cu pri
vire la Olimpiadă 4 A învinge 
la Jocurile Olimpic® este visul 
de aur al fiecărui sportiv. Olim
piada reprezintă un enorm sti
mulent pentru performanța spor
tivă și asigură din 4 în 4 ani 
o sensibilă ridicare a plafonului 
de recorduri. In lume se găsesc 
azi destul sprinteri capabili de 
rezultate excepționale, mai ales 
că la ultimele ediții ale Între
cerilor olimpice laurii succesu
lui au revenit unor sportivi care 
nu erau considerați drept prin
cipali favoriți. Eu am ieșit din 
activitatea competițională — a 
continuat Borzov — iar soția mea 

' Ludmila mi-a dăruit o fetiță, 
care are acum im an și Jumătate. 
Ea va ajunge fără îndoială o spor
tivă bună, poate chiar campioană 
olimpică.

ARCAȘII SE VOR ÎNTRECE LA KRÎLATSKOE
Conctursul olimpic de tir CM 

arcul va duma patru zile, Intre 
30 Iulie sd 2 august, al se via 
desfășură pe terenul noului com
plex olimpic de la Krilatskoe, Bă
tute în imediata apropiere a 
velodromului si a pistei nautica.

Regulamentul acestui spori, re
introdus în 197a in programul

S-A DESCHIS
POLICLINICA OLIMPICĂ

Zilele trecutei, în Satul olim
pie din Moscova s-a deschis 
Centrul medical al celei de-a 
XXH-a ediții a Jocurilor olim
pice de vară. într-un interviu a- 
cordat ziarului „Sovietskî Sport*, 
medicul șef I. Makarov a de
clarat, printre altele : „Șltuată
într-o clădire cu șase etaje, po
liclinica noastră este utilată după 
ultimele cerințe ale tehnicii mon
diale medicale. Printre altele a-
vem o secție de diagnosticare 
funcțională cu cabinete de tes
tări ale sportivilor, utilaje spe
ciale oe permit o investigare 
complexă a sportivilor In con
diții de relaxare, un mic dar 
confortabil staționar, o stație de 
salvare, un serviciu epidemiolo
gie, o farmacie unde se vor eli
bera gratuit medicamente pen
tru concurențl, laboratoare etc *.

spectaculoasă : locul X în 1972, 
med^Ui de bronz in 19»®), «orna-, 
nia (participantă pînă acum la 2 
ediții : 1964 - loc IV si 1972 — 
ioc V ; echipă cane, deși la C.E. 
de anul trecut, pierzlnd un sin
gur meci, s-a clasat doar pe Lo
cul 7, a înregistrat o treptată dar 
viguroasă ascensiune spre vtoCul 
ierarhiei) și iugoslavia (pentru 
prima oară califtoartă la J.O., me
daliată cu bronz la C.E. ’79).

Din Cele două grupe prelimina
re (cîte 5 echipe) aie turneului 
final de La Moscova, favorite la 
calificarea in semifinale ni ae 
par a fL formațiile U.R.S.S. șl 
Cubei (sau Bulgariei), în grupa 
A, in timp ce în grupa B re
prezentativele României, Poloniei, 
Iugoslaviei și Braziliei (reprezen
tanta Africii neputtod ©mite pre
tenții) vor susține un turneu 
greu. în care jocul rezultatelor 
poate aduce surprize. Prin pris
ma comportării to acest sezon, 
echipele României ști Poloniei au, 
după părerea noastră, prima 
șansă.

Desigur, activitatea voleibaliști- 
câ preolimpică a fast extrem de 
bogată și nu putem să o prezen
tăm integral pe acest spațiu. Dar 
cîteva rezultate ni se par sem
nificativ e, ele arătînd Că în mo
mentul de față echipele din frun
tea ierarhiei masculine nu sînt 
imbatabile. Astfel, deținătoare® 
ti ti ului olimpic, echipa Poloniei, 
a fost învinsă (în garnitură com
pletă) net de cele ale României 
(tn trei seturi, dintre care unul 
la zero !) șl iugoslaviei, la „Cu
pa Volan*4, in mai, apoi. La sfto- 
șiitul lunii trecutle, de cea a 
U.R.S.S. chiar pe teren propriu, 
lta Varșovia. La rîndiul său, cam
pioana mondială și europeană, 
formația U.R.S.S. a fost învinsă 
intr-un turneu în Italia, în mat, 
de cea a Poloniei, pentru ca apoi, 
to Belgia, la turneul preolimpdc 
de luna trecută, să fie depășită 
cu 3—0 de reprezentativa! Româ
ni ed...

în turneul olimpic feminin, a- 
ceeașl 
echipei 
daliafcă 
se mai 
se vor_____  .
Dar între noile candidate la me

Constatare : au excepția
U.R.S.S., nici o altă me- 
la edițiile precedente nu 
află printre cele 8 care 

alinia la al cincilea start

dalii, două ni se par de auten
tică și verificată Clatsă, Cuba șl 
R.D. Germană. Prima., campdioană 
a lumii în 1978, este ,, văzută* 
de majoritatea speclallștiliar ca 
viitoarea campioană olimpică. în 
ceea ce ne privește, noi o vedem 
oricum tn finală. Cea de-a doua, 
deși foarte valoroasă, va trebui 
probabil să joace tn semifinalele 
pentru locurile 5—8, aceasta din 
cauză că în grupă (A) se află 
alături de prezumâptijvefle finaliste 
U.R.S.S. și Cuba Ca patra este

atletism • In ziua, a doua a 
ooncurșulul international de Ia 
Stockholm proba de 3 800 m obsta
cole a reveni* lui Filbert Rayl (Tan
zania) cu timpul de 8:117,98, urmat 
de Japonezul Masaya Shlntaku — 
8:19,51 șt polonezul Mallnowski 
— 8:23,18. Sărltuina ta înălțime a 
fost eîștigiată de Dtetmar Moe- 
genburg (R.F. Germania), eu 3,30 
m. Pe locul doi s-a clasat po
lonezul Wszoia cu 2,28 m, lat 
Stones (S.U.A.) a ocuipat locul 4 
cu 2,24 m. Alte rezultate, la mas
culin : lungime — Lewis (S.U.A.) 
8,01 m ; suliță — Tatelmeyer 
(R.F.G.) 88.34 m ; 8 000 m — W«s- 
sin-ghage (R.F.G.) 13:19,76 ; femi
nin : greutate — Marta Sarrla 
(Cuba) 19,93 m ; 400 m — Irena 
Szewinska (Poăanăa), 51,0.

HANDBAL • La Burgas a tuat 
sftrștt turneul International fe

Jocurilor Olimpice de vară după 
o întrerupere de 52 de ani, pre
vede atribuirea a două titluri 
olimpice : unul pentru femei șl 
unul pentru bărbați. Sportivii vor 
trage la țintă de la distanțe de 
9a m, 70 m. 50 m și M m, iar 
sportivele de la 70 m, 60 m, 50 m 
și 30 m. Clștlg&tortl vor fi sta
biliți în urma punctajului general 
obținut la toate distanțele.

La întreceri și-au anuntat par
ticiparea 90 de concurențl din 16 
de țari, printre care Australia, 
Anglia, Bulgaria, Olanda. Zim
babwe, Polonia, R.P. Mongolă, 
România, Cehoslovacia. Suedia, 
Ungaria, Iugoslavia, U.R.S.S.

TRAGERE LA SORȚI PENTRU
YACHTIR1LE „EINN"

MOSCOVA, 9 (Agerpres). —La 
Centrul olimpic de sparturi nau- 
ttoe de La Tallin al avurt Iod tra
gerea la sorți a ambarcațiunilor 
pentru coocujran.'ții de la clasa 

probă la care vor par- 
tlaipa sportivi din 17 țări. Ambar- 
oațiiuiLea ou nr. 1 a fost atribuită 
unuia dintre favoriiții întrecerii, 
spaniofliul Luis Jose Dorește.

Conform regulamentului con- 
cursului, la această clasă yaclitu- 
rrie sînt puse la dispoziția tutu
ror concur anțllior de către țara 
organiza boare.

Viace&lav Zaițev, căpitanul re
prezentativei de volei a Uniunii 
Sovietice, în dispută la fileu
Peru). De reținut că în confrun
tările preolimplce dintre U.R.S.S. 
și Cuba, voleibalistele sovietice 
au cîștigat 3 partide (toate pe 
teren propriu și La scoruri strîn- 
se), in timp ce cubanezele au 
obținut două victorii nete. pe 
teren neutru...

în grupa B (Bulgaria, Brazilia, 
România șl Ungaria) forțele sînt 
foarte apropiate, oglindite si da 
rezultatele întilnirilar directe ale 
celor 4 în acest an. Șanse ceva 
mai mari de calificare în semi
finalele pentru locurile 1—4 au, 
totuși, echipefle Bulgariei și Româ
niei (după cum se știe, la tur
neul preolimpic de calificare vo
leibalistele noastre au depășit în 
clasament pe toate cele trei vii
toare rivale la Moscova). Dar, 
oricare ar fiL semifinalistele pro
venite din această grupă, va fi 
foarte greu ca vreuna să ajungă 
fia „finala mare*. Probabil că ele 
vor juca „finala mică44, pentru 
bronzufl olimpic. Ce este sigur ? 
Doar faptul că una dm echipele 
grupei B va urda pe podium.

Dar cam petiția olimpică poate 
aduce și noutăți de ultimă oră, 
nelncliise în anticipațiile specia
liștilor...

Aurelian BRE8EANU

minin, în finala căruia echipa 
U.R.S.S. a învins cu 15—10 (11—t) 
selecționata Bulgariei. Locul : a 
fost ocupat de echipa României 
oare în ultimul Joc a terminat 
la egalitate : 11—11 (5—8) cu for
mația R. F. Germania.

TELEX • TELEX
SCHI • „Cupa de vară" des

fășurată în stațiunea montană de 
la Val d’rsere (Franța) a pro
gramat o probă de slalom uriaș 
în două manșe. La feminin, a 
obținut victoria Irene Epple 
(R- F Germania), Iar la mascu
lin a cîștigat iugoslavul Jose 
Kulat.

șah • După runda a 10-a fn 
turneul de la Amsterdam pe pri-

PROGRAMUL MECIURILOR DIN PRIMA MANȘĂ 
A CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL

Ieri, la Ziirich, au fost stabilite prin tragere la sorți meciu
rile primei manșe îtn cupele europene ediția 1980—1981.

în CUPA CAMPIONILOR EUROPENI, Universitatea Craiova 
are un adversar foarte puternic, cunoscuta formație Internazio- 
nale Milano. Primul joc are loc la Milano, la 17 septembrie. In 
CUPA CUPELOR, Politehnica Timișoara va intilni pe invingă- 
toarea din meciul preliminar dintre Celtic Glasgow și Diosgyor, 
formația timișoreană urmlnd să joace in deplasare la 17 septem
brie. în fine, in Cupa U.E.F.A. reprezentantele țării noastre vor 
juca primele partide pe teren propriu : Steaua cu Standard Lie
ge, iar F.C. Argeș Pitești cu echipa olandeză F.C. Utrecht.

Partidele din prima manșă sînt programate la 17 septembrie ji 
1 octombrie. In jocurile tur, primele echipe sînt gazde.

CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI

In meci preliminar (se vor 
Intilni pentru calificarea in pri
mul tur, într-o dublă intîlnire 
— pînă la 10 septembrie — 
datele fiind stabilite de ambele 
formații) echipele Honved Bu
dapesta și F.C. la Valetta (Mal
ta). în primul tur : Linfield 
Belfast — F.C. Nantes, F.C. 
Aberdeen — Austria Viena, 
I.B.V. Westmanneayjer (Islan
da) — Banik Ostrava, Dinamo 
Tirana — Ajax Amsterdam. 
F.C. Bruges — F.C. Basel, 
Ț.S.K.A. Sofia — Nottingham 
Forest, F.C. Liverpool — Oulu 
Palloseura (Finlanda), Olympia- 
kos Pireu — Bayem Munchen, 
Viking Stavanger (Norvegia) — 
Steaua Roșie Belgrad, Halmstad 
B.K. (Suedia) — B.K. Esbjerg 
(Danemarca), Sporting Lisabo
na cu învingătoarea dintre Hon- 
ved și F.C. La Valetta, Trab- 
zonspor — Szombierki Bytom 
(Polonia), Jeunesse d’Esch (Lu
xemburg) — Spartak Moscova, 
l/namo Berlin — Apoel Nico
sia, Internazionale Milano — 
Universitatea Craiova, Real Ma
drid — F.C. Limerick (Irlan
da).

CUPA CUPELOR
în meciuri preliminarii (se 

vor Intilni pentru calificarea In 
primul tur, tatr-o dublă Intil- 
nire pînă la 10 septembrie — 
datele vor fi stabilite de comun 
acord) echipele Celtic Glasgow 
cu Diosgydr V.T.K. (învingătoa
re® acestei partide urmînd să 
joace cu Politehnica Timișoara) 
și Benfica Lisabona cu Altay 
Izmir. Programul primului tur: 
Partizan Tirana — Malmd F.F., 
Fortuna Dusseldorf — Austria 
Salzburg, F.C. Valencia — A.S. 
Monaco, F.C. Castilia — West 
Ham United, Celtic sau Dios- 
gyOr — Politehnica Timișoara. 
A.3. Roma — F.C. Carl Zeiss 
Jena. F.C. Sion — F.C. Haugar 
(Norvegia), Kastoria (Grecia) — 
Dinamo Tbilisi, Spora Luxem
burg — Sparta Fraga, Hiber

ACTUALITĂȚI DIN TENISa
• Cu, frumoase rezultate 

s-a reîntors delegația tenisma- 
nilor români, condusă de antre
norul Constantin Chivaru. 
care a participat la tradiționa
lul turneu internațional de la 
Zinnowitz (R. D. Germană). 
Astfel. Laurențiu Țiței a reu
șit să ajungă pînă in finala 
probei de simplu masculin, du
pă victorii la Heinz (R.D.G.), cu
6—2, 6—1, Brozowski (Polonia)
6— 3, 6—2 și Petrov (Bulgaria)
7— 6, 6—2. în finală, el l-a in- 
tîlnit pe multiplul campion al 
țării gazdă. Thomas Emmrich, 
care se calificase prlntr-o vic
torie in semifinale, cu 6—1, 
6—4, in fața bulgarului Ghenov. 
Finala a revenit lui Emmrich, 
in două seturi : 6—î, 6—3. în 
competiția pe echipe, reprezen
tanții noștri au obținut victorii 
în primele tururi. La masculin : 
România (L. Țiței, O. Pavel)
— Polonia 2—1 ; R. D. Germa
nă — România 2—rl (Emmrich
— Țiței 6—7. 6—4. 6—3 ; jucă
torul român conducea în setul 
doi cu 4—3) ; finala. R. D. Ger
mană — Bulgaria 2—1. La fe
minin : România (Elena Trifu, 
Gabriela Szoke) — R. D. Ger
mană (II) 2—0 ; Ungaria — 
România 2—0 ; finala. Ungaria
— Bulgaria 2—0.

S în cadrul turneului inter
național de la Plsen. tinerii

mul loc tn clasament se află 
Karpov cu 6‘/i p, urmat de Tlm- 
man — 5*A p (1), Ribll sl Hort 
— cîte 5*4 p. Karpov a remizat 
cu olandezul Sosonko, Hort l-a 
învins pe Larsen, iar RlbU a 
cîștigat la olandezul Wiei.

TENIS • Turneul de la Mon
tana-Crans (Elveția) a revenit 
Jucătorului american Pat Dupr^, 
care tn flnalâ l-a învins cu 1—8, 
7—5, 6—3 pe compatriotul său
Gene Mayer. Pentru locul 3, 
Adriano Panatta l-a întrecut cu 
3—8, 4—2 (abandon) pe Manuei 
Orantes. • Rezultate înregistrate 
ta „Cuipa Galea" : la Katowice : 
U.R.S.S. — Norvegia 3—0 ; Polo
nia — irlanda 2—1 ; la Copen
haga : Canada — Danemarca
2—1 ; Mexic — Japonia 3—0 ; la 
Based i Olanda — Elveția 3—0 

nians La Valetta (Malta) — 
F.C. Waterford (Irlanda), Hvid- 
ovre Copenhaga — Fram Rey
kjavik (Islanda), Omenia Nico
sia — F.C. Waterschei (Belgia)« 
Dinamo Zagreb — Benfica Li
sabona sau Altay Izmir, Slavia 
Sofia — Legia Varșovia, live» 
Tampere (Finlanda) — Feye- 
noord Rotterdam, Newport Co
unty (Țara Galilor) — Crusa
ders Comber (Irlanda de Nord).

CUPA U.E.F.A.
R.W.D. Molenbeek —A.C. To

rino, Hamburger S.V. — F.C. 
Sarajevo, Real San Sebastian
— Ujpesti Dozsa Budapesta, 
Zbrojovka Brno — Voest Linz, 
Grasshoppers Zurich — K.B. 
Copenhaga, AZ. 67 Alkmaar — 
Red Boys Differdingen (Luxem
burg), Sporting Gijon — Bo
hemians Praga, F.C. Porto — 
F.C. Dundalk (Irlanda), Juven
tus Torino — Panathinaikos A- 
tena, C.F. Barcelona — Sliema 
Wanderers (Malta), Dynamo 
Dresda — Napredak Kruse vac 
(Iugoslavia), Vasas Budapesta
— Boavista Porto, Twente 
Enschede — I.F.K. Gdteborg, 
F.C. K<5In — I.A. Akranes (Is
landa), F.C. Sochaux — Servet- 
te Geneva, Manchester United
— Widzew Lodz, S.K. Lokeren
— Dinamo Moscova, P.S.V. 
Eindhoven — Wolverhampton 
Wanderers. Slask Wroclaw — 
Dundee United, F.C. Magdeburg'
— F.C. Moss (Norvegia), F.C. 
Kaiserslautern — R.S.C. An- 
derlecht, St. Etienne — Kuopio 
Palloseura (Finlanda), Bally
mena United (Irlandă de Nord)
— Vorwarts Frankfurt pe Oder, 
Elfsborg — St. Mirren (Scoția), 
V.f.B. Stuttgart — Pezoporikoa 
Larnaca (Cipru), Dinamo Kiev
— Levski Spartak Sofia, Stea
ua București — Standard Li&go. 
Ipswich Town — Aris Salonic, 
Șahtior Donețk — EintracM 
Frankfurt pe Main, Fenerbahce 
Istanbul — Beroe Stara Zagora. 
F.C. Argeș Pitești — F.C. U- 
trecht, Linzer A.S.K. — RadnL- 
ckl NiS.

jucători români au obținut re
zultate bune. Liviu Mancaș a 
promovat pînă în semifinala 
întrecînd pe cehoslovacii Kla- 
petek cu 6—3. 6—4, Hubler cu
2- 6, 7-5, 6—1, Cihak cu 6—3, 
6—4, Hanus cu 6—3, 6—4 șl 
fiind învins de Wenrer .cu 
6—3. 6—2 ; Laurențiu Bucur ti 
ajună pînă în sferturi, în- 
treeîndu-i pe Karvan (Cehoe 
slovacia) cu 6—4. 6—4 și pa 
Garlinskl (Polonia) cu 6—4,
3— 6, 6—4, dar fiind învins de
cehoslovacul Jahl cu 6—3, 6—1 j 
îh proba de dublu, cei doi 
bucureșteni au ajuns pînă în 
semifinale, cîștigînd la Vogel- 
Klapetek cu 6—-2, 3—6. 7—6,
Adamec — Sistek cu 6—2, 6—4, 
Cestr — Jahl cu 7—5, 6—3,
pierzlnd apoi la Vesely — Ci
hak cu 6—1, 5—7, 5—7.

• Un grup de tenismani ju
niori (Nadia Becherescu, Mari- 
lena Totoran, Mihai Șovar, Da
niel Ioanovici) va participa la 
cîteva turnee internaționale la 
Hanovra șl Monchengladbach.

TURUL FRANȚEI
PARIS, 9 (Agerpres). — 

Disputată pe traseul Agen—Pau 
(194,100 km), etapa a 12-a a tu
rului ciclist al Franței a fost 
cîștîgată de olandezul Gerrie 
Knetemann în 5 h 45:24 (medie 
orară 33,717 km). In clasamen
tul general se menține lider 
Bernard Hinault (Franța), ur
mat de Zoetemelk (Olanda), la 

21 sec., Pevenage (Belgia) la 1:29,

NOI MEMBRE
ALE F.LF. A.

La recentul congres al F.I.F.AJ 
au fost primite ca noi membre 
federațiile din Angola, Mozam- 
blc șl Oman, precum șl cea dtn 
noul stat african independent 
Zimbabwe. La sugestia președin
telui J. Havelange, s-a alcătuit 
o comisie care va reexamina tn- 
tr^un mod mal amănunțit sta
tutul fotbalistului amator.

_ _ K®dacțla ți administrația s cod 70139 București, ttr, V. Conta 16, ot. P.f.T.R. 1, tel. centrald 11 50 59 j «ecția eoresp. 11 51 09 | Interurban 437 | teles 19 359 romsp. Tiparul I. P, „Informația"
reniru itrâinâtate i abonament» pda ILEX1M - departamentul export Import pres4, P.O. Bos 136-137, 11 225, București, ttr. 13 Decembrie nr. 1. ft. 1, 10369


