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La start, șoimi ai patriei ; 
viitori cicliști, motocicliști și 
automobiliști... Și in sport, 
copiii noștri au toate con
dițiile pentru a-și vedea îm
plinite cele mai înaripate 
visuri l

15 aai de ia Congresul al IX-fea al P- C- R.

GRIJA PENTRU COPII ȘI TINERET,
GRIJA PENTRU VIITORUL ȚĂRII

,,întotdeauna gindul meu e la copiii țării mele! Doresc
ca tinerii, copiii, poporul meu să trăiască in pace“

NKOLAE CEAUȘESCU

De azi, pe terenul central Progresul

ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA 
ÎN „CUPA DAVIS"

• Segărceana și Hărădău — la simplu, împotriva lui Lendl și
Slozil • Dlrzu șl Kodes In formațiile de dublu

In saloanele hotelului bucu- 
reștean Lido a avut loc, aseară, 
tradiționala ceremonie a trage
rii la sorti pentru meciul de 
Cupa Davis pe care echipele 
României și Cehoslovaciei îl vor 
disputa in cadrul finalei gru
pei B a zonei europene. Reu
niunea a fost prezidată de ge

neral It Nicolae Stan, președin
tele Federației române de tenis, 
operațiile propriu-zise fiind 
conduse de cunoscutul arbitru 
internațional neutru Carlo Mar
tini (Italia). ,

Sorții au decis următoarea 
ordine a partidelor în cele trei 
zile de întrecere:

ca 
ori- 
sale, 

deopotrivă 
prin 

a făurit nou și prin 
se pregătește să lase 
viitorimii. In această 
nesfirșită, perindarea 
generații este mar
cele 3 momente esen- 

Moștenim de la înain- 
și păzim cu sfințenie 
moștenire — opere 

fap-

Este In firea lucrurilor 
societatea omenească, în 
care moment al existenței 
să se definească 
prin ceea ce a moștenit, 
ceea ce

- ceea co 
de preț 
ștafetă 
fiecărei 
cată de 
țiale. 
țași — 
această 
nepieritoare, însumînd 
tele de istorie, virtuțile, obi
ceiurile, gîndirea și aspirațiile 
unui neam într-o anumită eta
pă a evoluției sale sociale... 
Fiecare generație adaugă a- 
cestui tezaur operele sale prin 
care se definește în ochii ge
nerațiilor viitoare, dar în

■ același timp le pregătește aces
tora drumul pe scena istoriei. 
Dar cea mai de preț moștenire 
pe care o lăsăm este, fără în
doială, moștenirea umană.

în societatea noastră so
cialistă. o societate profund 
umanistă, grija față de for
marea pentru viață a tine
relor generații nu comportă nu
mai latura naturală a continui
tății, a dăinuirii neamului, ci, 
în parametrii maiori. înalta 
răspundere fată de destinul 
urmașilor noștri, creșterea șl 
educarea lor în spiritul cerin-

țelor noi ale societății în e- 
voluție, ale idealurilor nobile, 
ale celor mai progresiste idei, 
principii și norme morale, 
ceastă preocupare 
sebită 
națiunii 
valențe 
mii 15 ani 
fertilă 
tă a 
legerea 
CEAUȘESCU în fruntea par- i 
tidului, la cel de al IX-lea 
Congres. O epocă de profunde 
transformări in toate dome
niile vieții sociale, o epocă în _ 
care au găsit cîmp prielnic de 
dezvoltare cele mai cutezătoa
re idei, cele mai fierbinți as
pirații, o epocă generoasă și în 
preocupări multiple pentru 
asigurarea celor mai bune 
condiții de dezvoltare a 
tinerei generații numită de 
conducătorul partidului și sta
tului, cu dragoste părinteas
că. viitorul națiunii noastre 
socialiste. Făurirea omului de 
tip nou, apt să ducă mai de
parte, pe trepte superioare, 
procesul de edificare a noii 
societăți, este expresia unui 
țel major al conducerii parti
dului, al secretarului său 
general, mare iubitor și prie
ten al copiilor. Nicicînd 
înaintașii noștri n-au visat 
pentru tinerele mlădițe ale

A- 
de deo- 
în viața 

cunoscut 
în ulti-

importanță 
noastre a 
superioare

• epoca cea mai 
din istoria socialis- 

țăril, deschisă de a- 
tovarășului NICOLAE

INGATORI

în-țării condiții de viață și 
vățătură, de educare și recreare 
atît de bune. Nicicînd odraslele 
noastre nu s-au bucurat de a- 
tîta grijă din partea societății. 
Astăzi, cînd , aproape toți vii
torii cetățeni ai țării vin pe 
lume în maternități modeme, 
fac primii lor pași în creșe 
confortabile și-și petrec fru
moșii ani ai vîrstei preșcolare 
în grădinițe dotate cu tot ceea 
ce este necesar Dentru ca ei să

(Continuare tn oao 2-5)

Sportul

mine, la Palatul sporturilor și culturii arc Ioc
ai treilea meci dintre ccic doua echipe

VINERI (de la ora 14)
Dumitru Hărădău — Ivan Lendl
Florin Segărceanu — Pavel Slozil
SÎMBATĂ (de la ora 15,15) prezentarea echipelor 
FI. Segărceanu, A. Dîrzu — L Lendl. J. Kodes

DUMINICA (de la ora 14) 
Dumitru Hărădău — Pavel Slozil
Florin Segărceanu — Ivan Lendl

După cum se știe, partidele 
se dispută pe terenul central 
al clubului sportiv Progresul.

După întocmirea programu
lui pe zile, căpitanii-nejucători 
ai celor două formații au făcut 
declarații presei.

Antonin Bolardt (Cehoslova
cia): „Sînt sigur că va fi un 
meci frumos, în spiritul priete
niei care leagă popoarele noas
tre. Cu formațiile pe care le

aliniem, ne putem aștepta la 
jocuri spectaculoase".

Ghcorghe Viziru : „Am alcă
tuit cea mai bună formație care 
mi-a stat la dispoziție, pentru 
un meci pe teren cu zgură. 
Cred in capacitatea jucătorilor 
noștri, pe care trebuie să-i 
încurajăm indiferent de rezul
tat. Am mai spus-o, va fi un 
meci greu, dar acord credit su
fletesc tenismanilor noștri".

LOTUL OLIMPIC MASCULIN DE VOLEI

' PLOIEȘTI, 10 (prin telefon). 
’■— Sala Victoria din localitate 
a găzduit joi după amiază cea 
de a doua confruntare dintre 
selecționatele masculine de 
handbal ale României și Unga
riei. Partida a plăcut prin dîr- 
zenia cu care cele două for
mații. participante la apropia
tul turneu olimpic, și-au apă
rat șansele și a satisfăcut pu
blicul ploieștean pentru faptul 
că și de această dată victoria 
a revenit reprezentanților noș
tri. Scor final : România — 
Ungaria 19—18 (11—8).

Spre deosebire de primul 
meci, de această dată, jucăto
rii români au început foarte 
bine întîlnirea, au manifestat 
multă vervă în atac și o deo
sebită exactitate în apărare. în 
felul acesta ei s-au impus 
chiar din primele minute : 
4—2 (min. 9), 6—3 (min. 16), 
dovedind că sînt bine pregătiți 
și că ceea ce și-au însușit în 
numeroasele ore de antrena
ment, aplică corect în joc. în 
această perioadă s-au eviden
țiat Radu Voina. un subtil și 
foarte pătrunzător conducător 
de joc, precum și Stingă și 
tînărul Dumitru Marian (care 
La introducerea lui în teren 
s-a făcut remarcat prin înscrie
rea a 4 goluri în 5 minute !).

Terminind prima repriză în 
avantaj net și, apoi, continuînd 
să domine întrecerea prin vi
teză și tehnicitate echipa 
română a ajuns la un moment 
dat să aibă un avans serios pe 
tabela de marcaj și să „intre"

ultimele 10 minute ale par-în
tidel cu 6 puncte... zestre (min. 
51 19—12). Atunci a intervenit, 
din păcate, o relaxare, deter
minată și de desele Întreruperi 
ale meciului, dar și de o scă
dere prematură a ritmului și 
atenției la echipa noastră, fapt 
de care au profitat prompt 
oaspeții, care au înscris 6 go
luri în această perioadă fina
lă a intîlnirii, încheiată, așa
dar, cu un scor mai strîns de-

Ion GAVRILESCU

(Continuare In pao 2-3)

• De la Poiana Brașov, turneul olimpic 
de la Moscova este privit cu optimism și 
încredere • Un sextet de bază cu coordo
nare perfectă @ Toate gindurile duc spre 
podium și spre prima medalie a voleiului

De-a lungul anilor, voleiba
liștii români au urcat pe mul
te din podiumurile 
competiții internaționale, 
prima, pe a doua sau pe 

. treia treaptă. Niciodată 
pe un podium olimpic. E 
că voleiul nu are un 
olimpic decît de patru 
iar reprezentanții noștri 
avut decît diouă 
participa la J.O., 
dată ei situîndu-se lingă po
dium... Să fie. la Moscova, mo
mentul pasului decisiv? „Este", 
decurge a fi răspunsul simpli
ficat al fiecărui jucător 
„12“-le rămas la această 
pe lista de îmbarcare pentru 
Moscova. Rezultă și din vorba 
cumpănită a tehnicienilor care 
au pregătit echipa României, 
dar și din părerile celor sare 
au văzut-o, în ultima vreme 
față în față cu echipe mai 
mari și mai mici. Să fie oare 
acest „este" doar rezultatul 
unui calcul pe care fiecare și-l 
face la capătul turneelor bine 
și foarte bine notate în caie- 
tul-palmares ? „Nu — răspun
de antrenorul emerit Nicolae . 
Sotir. Faptul că ne-am măsu
rat cu cei mai buni și am cîș-

marilor 
Pe 

a 
însă 

drept 
trecut 
ediții, 
n-au 

ocazii de a 
de fiecare

din 
oră

tigat reprezintă 
doar un indiciu. 
Am obținut, intr- 
adevăr, 22 de vic
torii în cele 23 de 
partide disputate in 
perioada pregăti
toare. Un bilanț 
ca niciodată alt- 
cîndva... Nici chiar 
cînd aveam echipe 
cu mai marc 
putație 
mondial, 
scorurile 
ni se par a fi 
rele cîștig, ci 
vingerea că 
una dintre marile 
echipe nu este de 
neînvins. E mare 
lucru ca echipa să 
ajungă la o ase
menea convingere, 
Ia încredere de
plină în posibili
tățile ei de a în
vinge clar, 
remonta 
capul și a 
rul chiar in

E mare 
totodată că

Jocul combinație este unul dintre principa
lele atuuri ale echipei noastre In atac. Iată o 
mostră oferită de Oros care induce In eroare 
blocajul advers prlntr-o pasă „pe spate' 
Macavei, in 
atacul.de a 

handi- 
surmonta adversa- 
finaluri de set".

lucru să Înțelegi 
singurul care con-

timp ce, pe
la 

centru, Pop simulează 
Foto : lullu JAKAB

în cele din urmă 
obținut la exame-

Și la acest sfîrșit de săptămină

NUMEROASE ACȚIUNI SPORTIVE PE AGENDA „DACIADEI"
Șl acest sfîrșit de săptămină Înscrie pe 

agenda marii competiții sportive naționale 
„Daciada" numeroase acțiuni sportive de 
masă. Beneficiind din plin de vremea priel
nică, asociațiile sportive din Întreprinderi șl 
instituții organizează întreceri cu o partici
pare numeroasă la diferite discipline sportive 

pe terenurile șl bazele 
sporit se bucură dru- 
leșlrlle duminicale la 
de agrement din ju
ca oamenii muncii șl

practicate în aer liber, 
proprii. De un interes 
mețlile și excursiile. 
Lacuri și alte locuri 
rul localităților, astfel __ _______  ______  v_
îndeosebi tinerii să beneficieze din plin de 
cîteva ore bune de mișcare în aer liber, 
să-șl călească trupurile șl să-șl refacă forțele 
sub Influența favorabilă a soarelui șl apei, 
a aerului curat șl răcoros al pădurilor.

Pentru copiii care nu au plecat în tabere sînt 
organizate diverse activități sportive la bazi-

nele de înot, pe terenurile din curțile șco
lilor șl pe alte baze sportive.

Pe agenda „Daciadel" la acest sfîrșit de 
săptămină sînt înscrise, de asemenea, cîteva 
acțiuni de amploare. La Brăila, de exemplu, 
se vor desfășura întrecerile dotate cu „Cupa 
Constructorilor de mașini" la 5 ramuri de 
sport, la București o întrecere asemănătoare, 
la 1 discipline. în județul Maramureș va avea 
loc un festival al sportului la 13 ramuri. Iar 
în județul Teleorman un* festival al sportu
lui de masă. La Mangalia, copiii din tabăra 
de acolo își dispută Întâietatea în „Cupa Pio
nierul" la ■

Așadar, 
tribute la 
puterii de 
viguroase, _____ _________ _
cerea în mod plăcut și util a timpului "liber.

oină.
un program bogat, menit să con- 
menținerea șl întărirea sănătății și 
muncă, la creșterea unor generații 
multilateral dezvoltate șl la petre-

tează este 
rezultatul _ ,___  __ _____
nul pentru care te pregătești. 
Și băieții par să fi înțeles că 
fără izbînda la acest examen 
final, rezultatele testărilor pro
prii și ale adversarilor prin
cipali ar rămîne în urmă. De 
aceea, acum, în etapa finală a 
pregătirii, niuncesc cu sîrg și 
fără menajamente. „Echipa 
n-a mai atins în cursul pre
gătirilor vîrful pină la care 
urcase în ianuarie, la califi
cările din Bulgaria. dar ne 
străduim să o ducem cel pu
țin la același nivel la .,ora 
Moscovei", să o prezentăm in 
plenitudinea forțelor, proaspă
tă și viguroasă", ne mai spu
nea antrenorul principal N. 
Sotir. Secundul său, FI. Balaiș, 
completa miercuri seara, după 
jocul-școală cu reprezentativa 
bulgară, în sala brașoveană ! 
„Deocamdată putem spune că
\___ Aurelian BREBEANU

, . (Continuare in pag. 2—3)



In ultimul meci de verificare a voleibaliștilor Agendă rugbystică

ECHIPA NOASTRĂ DIN NOU ÎNVINGĂTOARE:
3-1 CU

BRAȘOV, 10 (prin telefon). 
Impresia bună pe care ne-au 
lăsat-o voleibaliștii bulgari in 
meciul de antrenament de 
miercuri a fost întărită în par
tida cu public, desfășurată In 
Sala sporturilor din localitate. 
Oaspeții au jucat cu multă am
biție, combinativ la fileu și or
ganizat în apărarea din linia a 
doua, creînd mai multe proble
me ca de obicei blocajului și 
respectiv atacului echipei noas
tre. Această replică superioară, 
coroborată cu ieșirea lui Dumă- 
noiu (contuzie la mușchiul pi
ciorului drept, în cursul primei 
lntîlniri, necesitînd un repaus 
de 2—3 zile), a făcut ca meciul 
să fie mult mai echilibrat. Și 
a fost așa și datorită faptului 
că jflcătorii români au servit 
mult prea ușor, la discreția ad
versarilor, în timp ce la pre
luare nu s-au concentrat sufi
cient.

BULGARIA
Primele 2 seturi au avut un 

istoric asemănător, numai că în 
finalul celui dintîi s-a desprins 
sextetul român, iar în finalul 
celui de al doilea voleibaliștii 
bulgari. Aceștia din urmă aveau 
să ia un avans important în 
setul 3 (10—5). însă, după mai 
multe schimbări efectuate pe 
parcurs, echipa noastră a refă
cut spectaculos și a încheiat 
învingătoare, ca și în setul ur
mător, dealtfel, cîștigînd parti
da cu 3—1 (13, —13. 13, 10).

Arbitrii V. Arhire și C. Mani- 
țiu au condus formațiile:

ROMANIA — Oros, Macavei, 
Pop. Eriescu. Stoian, Gârleanu 
(Chifu, Sterea, Căta-Chițiga).

BULGARIA — Zlatanov, To
dorov. Țanov, Anghelov, Vîlcev, 
D. Dimitrov (Iliev. Stoianov, 
Simeonov, Petkov, Șt. Dimitrov).

A. B.

GRIJA PENTRU COPII Șl TINERET, 
GRIJA PENTRU VIITORUL TĂRII

(Urmare din pag. I)

simtă din plin primele bucurii 
ale vieții, pretutindeni încon
jurați de căldura părintească a 
educatorilor lor. astăzi, cind 
accesul la lumina învățătu
rii, in condiții de gratuitate, la 
abordarea și afirmarea în pro
fesia preferată îi este înlesnit 
fiecărui tînăr, astăzi ceea ce 
plnă mai ieri părea ceva de 
domeniul basmului a devenit 
realitate.

In contextul preocupărilor a- 
■idue ale conducerii de partid 
*1 de stat pentru dezvoltarea 
multilaterală a tinerei ge
nerații, a viitorilor constructori 
*1 socialismului, educația fizi
că și sportul își au un loc bine 
definit, în nenumărate rîn- 
duri. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, referindu-se la co
piii și tineretul patriei, subli
nia necesitatea creării tu
turor condițiilor ca aceștia să 
»e dezvolte armonios, sănătoși 
și viguroși, să fie în măsură să 
contribuie plenar la edifi
carea noii societăți, vajnici a- 
părători ai patriei, ai cuceriri
lor revoluționare obținute de 
poporul român. Tînăra gene
rație are astăzi la dispoziție 
minunate baze sportive și de 
«grement, participă la activi
tăți cultural-educative și spor
tive, In numeroase tabere 
ale organizațiilor ..Șoimii pa
triei", de pionieri sau de tine
ret. se Instruiește în cadrul 
cluburilor și asociațiilor spor
tive școlare pentru perfec
ționarea în diverse discipli
ne, se călește pentru muncă și 
viață.

Și în acest domeniu, ca în 
toate celelalte, contribuția to
varășului Nicolae Ceaușescu a 
determinat impulsionarea ac
tivității sportive de masă și de 
performantă. „Partidul și gu
vernul apreciază rezultatele 
pozitive dobindite în aplica
rea hotărîrilor partidului cu 
privire la dezvoltarea educației 
fizice și sportului, la creșterea 
contribuției acestora la efortu
rile generale îndreptate spre 
făurirea șl educarea omului 
nou al societății noastre, Ia 
formarea unui tineret sănă
tos, bine dezvoltat din punct 
de vedere fizic și psihic"... „Se 
impune să se acționeze în mo
dul cel mai hotărit pentru cu
prinderea și antrenarea În
tregului tineret, începînd cu 
copiii, cu pionierii și elevii din 
școli, cu studenții, cu tineretul, 
din întreprinderi și de la sate, 
în practicarea exercițiilor fizi
ce. a sportului și turismului...", 
arăta secretarul general al 
partidului în Mesajul adre
sat în 1975 Conferinței pe tară 
a mișcării sportive. Acest do
cument — adevărat îndrumar 
și program pentru mișcarea 
noastră sportivă — și multe 
altele marcate de spiritul nova
tor, de valențele gîndirii pă
trunzătoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de grija sa 
deosebită pentru creșterea și e- 
ducarea multilaterală a o- 
mului societății de mîine 
au stat la temelia puternicei a- 
firmări a activității sportive de 
masă și de performantă, în 
pas cu impetuoasa evoluție e- 
conomico-socială a tării.

LOTUL OLIMPIC MASCULIN
(Urmare din pac/. 1)

«m reușit să ducem la bun 
sfîrșit o latură a pregătirii fi
zice, cea privitoare la forță 
(de săritură, de lovire a min
gii}. în următoarele zile tre
buie să apăsăm mai convingă
tor pe pedala accelerației pen
tru o sporire. a factorului vi
teză, concomitent — firește — 
eu perfecționările tehnico-tac- 
tice. Aceasta este etapa cea 
mai delicată a întregii pregă
tiri — obținerea vîrfului de 
formă — la care concură in 
egală măsură atît jucătorii cit 
și colectivul tehnic".

Văzîndu-i la lucru pe volei
baliști în aceste zile când își 
desăvîrșesc preparativele pen
tru Moscova, îți dai seama că 
temerea de a nu se ajunge la 
automulțumire după succesele 
obținute atit in fața polonezi
lor, campioni olimpici, cît și a 
sovieticilor, campioni mon
diali și europeni, n-a fost de
loc fondată. Există destul op
timism în rindul jucătorilor. 
„Dar un optimism „calculat", 
Susținut de munca serioasă, 
cum îi place lui Oros să spu
nă, o analiză lucidă a posibi
lităților reale ale echipei". 
Gîndurile tuturor sînt de pe 
acum îndreptate spre confrun
tările din sălile „Malaia spor-

tivnaia arena" și „Drujba" de 
la stadionul Lenin, unde vor 
da bătălia pentru podium. 
„Dacă vom dovedi șl la Mos
cova ceea ce am arătat la 
Pernik, în ianuarie, adică Jio- 
tărire și mobilizare totală, per
manentă, drumul spre medalii 
ne va fi mult înlesnit", se ex
prima Laurențiu Dumănoiu, 
pe care medicul Petre Bendiu 
l-a readus rapid în deplină
tatea aptitudinilor fizice după 
durerile de tendon acuzate re
cent la turneul de la Oradea. 
Este, dealtfel, gîndul tuturor 
colegilor săi, convinși că o 
performanță valoroasă se poa
te obține numai prin concen
trare și mobilizare deplină sau, 
cum spunea Nicolae Pop,,,Por- 
nindu-se de Ia premisa ca fie
care meci este greu, dar că 
trebuie cîștigat !“

Pe marginea terenului, la 
amicalele cu voleibaliștii bul
gari. a fost prezent șl antre
norul brașovean T. Tănase, cu 
cîtiva ani în urmă el însuși 
selecționerul reprezentativei 
noastre. îi place echipa în ge
neral, crede în șansele ei. dar 
îl preocupă > un singur aspect : 
preluarea. „Este elementul 
care a stat întotdeauna la baza 
succeselor și insucceselor vole
iului nostru", a ținut el să pre-

LA R.C. GRIVIȚA ROȘIE, CONTINUITATEA - CUViNT DE ORDINE
Am continuat să-1 căutăm pe 

rugbyștii noștri de frunte. 
I-am aflat pe cei de la Steaua, 
care nu vor... auzi de mingea 
ovală pînă luni. I-am găsit, 
în schimb, la antrenament pe 
grivîțeni. în Parcul Copilului 
ei luptă cu căldura și intră 
treptat în ritmul normal al 
preparativelor viitorului se
zon. Lotul este numeros, dar 
asta pentru că aici, la R. C. 
Grivița Roșie, funcționează și o 
echipă de ,,B“, așa cum 
stă bine unui dub cu tradiție 
și pretenții. „Șl să știți că-i 
dăm întreaga atenție acestei 
formații din eșalonul doi, ne 
spune ing. Viorel Moraru. Con
tinuitatea — iată un adevărat 
cuvînt de ordine în tabăra 
noastră. Astfel, vom promo
va jucătorii care abia au înche
iat perioada junioratului în e- 
chipa de divizie secundă, iar de 
aici urcă, tot mai sigur, în _pri- 
ma garnitură 
Pașcu, Galin, 
loaie, Gavrilă 
petrecut, în 
de vacanță la 
șl va urca - 
pentru o scurtă perioadă — la 
Dîmbu Morii, lîngă Timiș, de 
luni. Internaționalul Corneliu 
Scarlat este indisponibil, el 
urmînd pe mai departe un tra
tament la coloana vertebrală, 
în schimb, veteranul Constantin 
Dinu amină decizia de retra
gere, simțindu-se încă în pu
teri !

NOI DIVIZIONARE — NOI 
A. S. Rugby 

(observați noua 
Constructorul Con- 
mai recente nume

tineri ca îlcă, 
Mirea, verii Mi- 
etc“. Echipa a 
plen, cîteva zile 
mare, la Jupiter, 
- de asemenea

ANTRENORI. 
P.T.T. Arad 
denumire) și 
stanta, 
de pe 
nostru, 
cipali : 
primei 
Gheorghe

cele
prima scenă a rugbyului 
au 'alti antrenori prin-
Titi Ionescu, în cazul 

formații, și, respectiv, 
Dragomirescu. Și

Pasele se fac (măcar 
mei linii a înaintării

la antrenament...) și intre componența pri- ' 
grivițene. Foto : Vasile BAGEAC

ambele echipe au la 
mari emoții pentru 
cu elita sportului cu balonul o- 
val. Arădenii se antrenează 
cu sîrg, multumindu-1 pe veș
nic... nemulțumitul tehnician. 
Printre ei, o prezență inedită : 
fostul (remarcat) junior de la 
Unirea Iași, Mihai Hodorcă. 
în cazul constănțenilor, situa
ție asemănătoare ca ritm 
de lucru, doar că sînt mai 
multe noutăți : Podaru, Șt. 
Cristea, Olteanu, Marin Pom- 
piliu, cu toții jucători bine
cunoscut!, ultimul revenind 
pe teren la 38 de ani I Secun
dul lui Dragomirescu, inginerul 
Gheorghe Celea, se ocupă în 
mod deosebit de amenajarea 
stadionului : „Nu putem să pri
mim oricum o echipă ca Steaua 
sau Dinamo".

„CUPA CELOR 15 ANI". 
Așa se va numi anunțata com
petiție pentru cel mal tineri 
rugbyști, organizată duminică 
la Stadionul tineretului, de co
misia de rugby a C.M.B.E.F.S.

fel de 
contactul

Atît pentru faptul 
chinată împlinirii

PE VELODROMUL DINAMO, VITEZIȘTII 
ÎȘI DESEMNEAZĂ CAMPIONII CAPITALEI

în timp ce pe șosea cicliștii 
seniori își dispută titlurile de 
campioni ai țării în probele de 

Dinamo 
dîrzenia 

pentru 
ai Capi-

fond, pe velodromul 
juniorii se întrec, cu 
caracteristică 
titlurile de 
talei.
avut loc 
remarcă : 
portarea 
Steaua, 
celat C. 
mici), ..
be — viteză și 500 m cu start 
de pe loc. La 500 m, Ciulei a 
cîștigat cu un timp bun: 36,3. 
Un timp remarcabil — 2:33,2 — 
a realizat și formația de ju
niori II a C.S.Ș. 1 în proba de 
urmărire 2 000 m. O curiozitate 
a acestor întreceri : la viteză 
juniori I, titlul de campion 
este deținut de doi sportivi. în 
finala respectivă, care se 
disputa în două manșe, s-au în- 
tîlnit M. Prună (C.S.Ș. Steaua) 
și Fl. Popescu (C.S.Ș. 1). Prima 
manșă 
Prună.
pescu
angrenîndu-1
rul său direct de întrecere. A-

virstei, 
campioni 

Pînă în prezent, au 
șase probe. O primă 

foarte bună com- 
reprezentanților C.S.Ș. 
dintre care a ex- 

Ciulei (la juniori 
victorios în două pro

a revenit, clar, lui 
în următoarea, Po- 

a căzut într-un viraj, 
și pe partene-

DE VOLEI
cizeze. La sfîrșitul meciului 
ne-a arătat înregistrările. Nu 
e rău procentajul general, dar 
mai trebuie exersată primirea 
în condițiile serviciului dificil, 
care, la rindul lui, se cere mai 
bine executat de toți jucătorii 
noștri. în fine, cei mai siguri 
la primirea serviciului se do
vedesc Stoian și Gîrleanu. Nu 
este o noutate...

Desigur, acum în ajunul 
marii competiții de la Moscova 
sextetul de bază stă mai mult 
în atenția tehnicienilor. N-au 
survenit modificări, Oros, Du- 
mănoiu, Pop, Enescu, Stoian 
și Gârleanu păstrîndu-și pozi
țiile privilegiate, sau, mai bine 
zis, de cea mai mare răspun
dere. Un sextet robust care — 
așa cum se exprimă băieții — 
își poate coordona acțiunile și 
cu... ochii închiși. Dar un sex
tet în care, uneori, în funcție 
de adversari, va fi nevoie să 
intre, măcar periodic, unul sau 
altul dintre jucătorii de rezer
vă : Macavei, Chifu, Sterea — 
în primul rînd, Căta-Chițiga, 
Mina sau Manole — în al doi 
lea rînd. Aceștia sînt, de 
fapt, cei 12 care pe 17 iulie se 
vor îmbarca pentru Moscova. 
Cu hotărîrea și dorința, în
dreptățite de multe argumente 
de a aduce voleiului nostru 
prima sa medalie olimpică.

cesta din urmă s-a rănit și nu 
a mai putut continua cursa, dar 
juriul de arbitri a acordat titlul 
ambilor cicliști.

Celelalte titluri au reve
nit C.S.Ș. 1 (Mitrache, Frunză, 
Cațavei, Dociu) la urmărire 
echipe 2 000 m juniori II, 
Țepurică (C.S.Ș. Steaua) 
1:14,3 la 1 000 cu start de . 
loc la juniori I și C.S.Ș. 1 
(Barbu, Budeț, Nica, Tudorache) 
— 5:04,5 la 4 000 m contratimp 
pe echipe juniori I (Gh. ȘT.).

pe 
O.

pe

LA ORADEA,
DINAM0VIADA DE iNOT

La Oradea s-au desfășurat, 
timp de două zile, în cadrul 
„Daciadei", întrecerile finale ale 

Dinamovladel la toot, 300 de 
concurenți, din peste 30 de aso
ciații sportive, s-au întrecut în 
bazinul Ștrandului municipal, 
dovedind calități tehnice șl fi
zice Femiarcabiile. In final, la 
cele două categorii, pe primele 
locuri s-au clasat : Iulian» Ef- 
timescu (Dinamo Victoria) — 50 
m bras ; Emil Voicu (Dinamo 
Victoria) — 100 m liber ; Liviu 
Capciuc (Dinamo Ploiești) — 1000 
m bras ; Virgil B»nciu (Pompie
rul Vrancea) — 300 m liber — 
toate la categoria „cadre". La 
cealaltă categorie, elevi șl mi
litari în termen riștigătorl au 
fost : Eugen Sinea (Dinamo Tu
nari) — 100 m liber ; Gh. Tudor 
(Dinamo Marea Neagră) — 100 
m bras ; Mircea Ghița (Dinamo 
Tunari) — 300 m liber ; șta
feta militară 3X50 m — L Di
namo Tunari, 2. Dlnamo Bă- 
neasa, 3. Dinamo Marea Neagră. 
Clasamente generale, pe echipe, 
la categoriile de mal sus. în a- 
ceeașl ordine : 1. Dinamo
torta, 2. Dinamo Bănoasa, 3. Dl
namo Marea Neagră ; 1 Dlnamo 
Tunari, 2. Dinamo Băneasa, 3. 
Dinamo Bega. (Hie GIITȘA, 
coresp).

Vlc-

HANDBALIȘTII ROMANI
(Urmare din pag. 1)

cît a arătat-o echilibrul de 
forțe din teren.

în general. însă, cei trei an
trenori ai selecționatei noastre 
olimpice s-au declarat mulțu
miți de evoluția elevilor lor 
în această penultimă confrun
tare dinaintea marelui examen 
olimpic. Ultima verificare a 
lotului nostru olimpic va avea 
toc sîmbătă la Palatul Sportu
rilor și Culturii din Capitală, 
cind cele două echipe se vor 
mai întîlni începînd de la 
ora 18.

că este ln- 
a 15 ani 

de la Congresul al IX-lea al 
P.C.R., cît și datorită vîrstel- 
limită a participanților. • In
ginerul Ion Lăzărescu, Ini
țiatorul rugbyului la Grivlța 
Roșie, împlinește 80 de ani, 
prilej cu care foștii săi elevi 
(printre care cunoscutii Con
stantin Cocor, Tudor Andrei, 
Oprea, Țenescu, frații Zamfir, 
Marcel Gruia ș.a.) l-au pregă
tit o surpriză...

G. R.
C3

ACTIVITATE RO
A ATLETISMULUI

Cea mai nouă unitate a atle
tismului nostru se cheamă 
Clubul sportiv școlar de atle
tism nr. 8 (ce bine i-ar sta cu 
un nume propriu acestui club 
și altora similare!) care ființea
ză, din septembrie trecut, în 
cartierul bucureștean Drumul 
Taberei. C.S.Ș.A. nr. 8, pendin
te, de Inspectoratul școlar al 
municipiului București și de 
inspectoratul sectorului VI, își 
are sediul la Școala generală 
nr. 164 de pe strada Pravăt. 
Elevii școlilor din cartier — și 
nu sînt puțini — au primit cu 
mult entuziasm și interes în
ființarea acestei noi unități 
sportive, dovada cea mai bună 
fiind însuși numărul foarte ma
ne al doritorilor de a face par
te din acest club de instruire 
șl performanță. Dar, dat fiind 
specificul său, acceptarea ca 
membri ai C.S.Ș.A. nr. 8 nu se 
poate face oricum, doar pe ba
za simplei dorințe a fiecăruia, 
el numai după trecerea preala
bilă a unor norme de selecție, 
după un examen medical.

Directorul acestei unități 
sportive școlare, prof. Vladimir 
Simionescu, un vechi și experi-

CONCURS DE senr
Deși ne aflăm in plină lună a 

iul Cuptor, schiorii alpini se •- 
flă in perioadă de pregătiri. Da
torită condițiilor oferite de ghe
țarul de pe valea Albă din Buș
teni, duminică a avut loc o 
probă de slalom special In două

CUPA „C.S.M. DELTA" 
LA CAIAC - CANOE

Pe Lacul Cimpeanca din Tulcea 
s-a desfășurat cea de-a IV-a edi
ție a competiției de caiac-canoe 
„Cupa C.S.M. Delta14 la car© au 
participat 85 de concurenți din 6 
cluibuiri. Haită câștigătorii : fete : 
K 1 : Ioana Linte (Danubiu Tul- 
oea), K 2 : C.S. Brăila (Vasilioa 
Smeu — Juliana Șiș.u), K.4: C.S. 
Brăila ; băieți : K 1 : D. Modiga 
(Dunărea Galați), K 2 : C.S.M. 
Deltă Tulcea (N. Ștefan — 
Nichifor), K 4 : C.S.M. Delta 
Tulcea ; C 1: P. Zgurschi (C.S.M. 
Delta Tulcea), C 2 : Danubiu 
Tulcea (P. Danilov — A. Simion). 
Clasament general: 1. C.S.M. Delta 
Tulcea 64 p, 2. C.S.Ș. Tuilcea 51 p, 

3. Dunărea Galați 48 p etc. (Pompî- 
liu COMȘA — Coresp.).

DIN NOU ÎNVINGĂTORI
Punctele partidei de la Plo

iești au fost realizate de Du
mitru Marian 5, Birtalan 4, 
Măricel Voinea 3, Stingă 3, 
Boroș. Folker, Vasilca. Cosma 
pentru România, P. Kovacs 4, 
Kontra 4, Lele 3. Vass 2, Fo- 
dor 2, Kenycres. Janovski. Pali 
pentru Ungaria. Și de această 
dată cuplul de arbitri Ivan 
Tvetkov și Iordan Todorov, 
ambii din Bulgaria, a păcătuit 
prin îngăduința manifestată 
față de jocul dur, care a dus 
la cîteva accidentări și la dese 
întreruperi ale jocului.

î
m 
ur

& 
ra 
n 
1.
Vi».«.
jv
IK 
(I 
(I 
(C 
la 
m

bi 
si 
c;

si

L

<
<
<

l 
i 

C 
c 
s



[*Ă PREA ZELOS
Ița", cum 
te, la cei 
□nentă de 

junioare 
de tenis 

nan (8—17 
Fiindcă, 
său, io- 

1 un sti- 
t-o acasă, 
■ii de alte 
antrenorii 
»uti. An- 

Verzar, 
și a în

cins frun-

părtează pe cel care la tenis 
de masă e ceea ce e tovarășul 
Nemeș la sticlărie, și dă ei 
indicații.

Acum, în plină pregătire 
pentru europene, ignorind sa
crificiile de tot felul ce se 
fac pentru ca „Tița" să se 
afirme, ignorind însuși drep
tul Țiței de a se afirma, a 
luat-o acasă. Cauza ? Aceeași 
idee fixă : incompetența an
trenorului ! Și ca să nu fie 
nici un dubiu privind „com
petența" sa, a luat-o și pe 
fiica cea mai mică de la 

antrenorul de tenis 
de cîmp Aurel 
Segărceanu. Cauza ? 
Aceeași ; Segărcea-

, n-a fost 
ii ți juniori 
plan na
și bună 

imit V er
oare azi 
poimîine 

x>i o lua

Nemeș a 
iureș, Ja 
de acord 
intrenorul 

care o 
)lga s-a 
ițiile in- 
ri, ba a 
din lotul 
iugoslav.
o vadă, 

ost după 
a, a fost
a jucat 

e nutmal 
ce rabdă
duce la 

îl înde-

nu nu e prea com
petent! Ce dacă a for
mat pentru tenis pe Virginia 
Ruzici, pe Florența Mihai, pe 
Mariana Simionescu ? spune 
el, probabil, ce dacă a fă
cut din propriul său fiu, glo
ria î Pentru tatăl Țiței nu e 
prea priceput...

Ar trebui să încheiem a- 
ceste rânduri, scrise și cu in
dignare și cu amărăciune, cu 
o rază de speranță. Speranța 
că tovarășul Iosif Nemeș va 
înțelege — în sfîrșit — că 
lucrurile stau altfel decît 
crede el. Ne temem însă că 
este prea tîrziu, deoarece el 
i-a îndepărtat pe cel care au 
sprijinit-o pe „Tița“ să a- 
jungă o autentică speranță a 
tenisului nostru de masă. Și 
asta pentru că un tată prea 
zelos uită că flecare meserie 
își are rosturile ei. că în 
fiece lucru există o măsură. 
Păcat !

Mircea COSTEA
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NOUA UNITATE
: C.S.Ș.A. Nr. 8

rtLsmu. J 
multă 

In acti- 
enituzl- 

, deopo- 
/i, de 
ește din 
i, inclu- 
m, care 
rite ma- 
•ocesului 
•sie zile 
1 ajutor 
ilui sta- 
generale 
selectio- 
e „can- 
i de oo- 
1 secto- 

un ca- 
ocupă, 
cîtiva 

letismu- 
de: Ll- 
nor al 
rană o- 
Techir- 

;cu, Ro- 
ru Gâr- 
ea Bal
ina Fi
ji Firea

DĂ
prezenți 

schiori 
secțiile 

rulte o- 
ZULTA- 
senlorl: 
64.79, S.

65.97. 
66.10.

68,32 ; 
ite (Di- 

Ghițoc 
Chloțea 

I imecs 
. Nico- 

6. Du- 
86,40.

»le mal 
registrat 
Brașov, 
le orice 

permis

șl Victoria Micu, cei mai muiți ■ 
foști aitleți, profesori cu expe- I 
riență și cu „ochi". Alexei Te- I 
chirdalian, care are de multă 
vreme o activitate rodnică in I 
atletismul nostru juvenil, ne-a | 
arătat că în grupa sa există cî- 
teva elemente foarte talentate. ■ 
Unul dintre acestea este și Da- I 
niel Georgescu (născut în 1965), ■ 
un copil înalt de 185 cm, care 
a sărit 6,17 m la lungime, ceea 1 
ce nu este deloc rău...

Din cei 350 de membri ai 
C.S.Ș.A. nr. 8 (majoritatea în- | 
cepători, copii și juniori III), I 
269 au și luat parte la diferite * 
competiții, primele succese — _ 
notabile — fiind înregistrate la I 
concursul de sală al juniorilor | 
III de la Cluj-Napoca. Dar, așa 
cum se lucrează — cu sîrguință I 
și competență — la noul club I 
atletic bucureștean, rezultatele ” 
bune nu vor întîrzia. Este o ga- . 
ranție și buna profesionalitate I 
și pasiunea profesorilor... I

Romeo VILLARA
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Marți se inaugurează 
expoziția 

„JOCURILE OLIMPI
CE DE VARĂ IN NU

MISMATICĂ”
Cercul numismatic al 

Casei centrale a armatei 
organizează în perioada 
15—25 iulie, o expoziție cu 
tema : „Jocurile Olimpice 
de vară în numismatică". 
Vor fi prezentate : meda
lii cucerite de sportivii 
români, insigne, plachete, 
monede cu cercurile olim
pice etc.

Vernisajul expoziției are 
loc marți 15 iulie, la ora 
18, în holul sălii de spec
tacole din bd. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej nr. 2 din 
București.

3SPORT INFORMEAZĂ:
rE...

îal sim- 
de joc, 
continuă 
ezentăm 
are au 
nor cîș- 
iin plin 
Alexan-

Geor- 
ea Ște- 

(ambii 
JRlSME 
i loan 
ireș) — 

120 L" ; 
•ara) și 
otoșani) 
tnboască

Lau- 
d. iași), 
tusu E- 
u (Cu- 

(Bucu- 
exandru 
In me- 

munte 
JDZ IN 
ă oferă 

obține 
nă-toiare, 

de a

Tragerea Loto de astăzi, 11 iu
lie 1980. se desfășoară la ofa
16,30 în' sala Clubului sportiv
Progresul din București, str. dr.
Staicovici nr. 42 ; numerele cîș-
tdgătoare urmează a fi televizate 
și radiodifuzate în cursul serii.

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 4 IULIE 1980

Cat. 1 : 1 variantă 25% (auto
turism Dacia 1300) ; cat. 2 : 2 
variante 100% a 18.720 lei și 
10 variante 25% a 4 680 lei ; 
cat. 3 : 16 a 5.265 lei ; cat. 4 : 
26,50 a 3.179 lei ; cat. 5 : 122,50 
a 688 lei ; cat. 6 : 254 a 332 
lei ; cat. X : 1.509 a 100 lei.

Report la categoria 1 : 303.078 
lei.
Autoturismul „Dacia 1300“ de 

la categoria 1, realizat pe un 
bilet jucat 25%, a revenit par
ticipantului ȘTEFAN CALO- 
IANU din București.
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Turneul internațional de la București

DINAMO TBILISI $1 f.C. MAGDEBURG, 
DOUĂ ECHIPE CU ffiUMOASf „CĂREI DE VIZITĂ"

Așa cum am mai anunțat, mîine începe în Capitală un tur
neu internațional la care participă lotul reprezentativ al țării 
noastre, F.C. Argeș, Dinamo Tbilisi și F.C. Magdeburg. Prezen
tăm, în rîndurile următoare, cărțile de vizită ale celor două 
formații oaspete, Dinamo Tbilisi și F.C. Magdeburg ;

DINAMO TBILISI
Formația din Tbilisi partici

pă în clasa A a campionatului 
U.R.S.S. încă din 1930, de la 
prima ediție, cînd alături de ea 
mai evaluau formații din Mos
cova, Leningrad, Kiev. Harkov 
și Baku. în vitrina echipei pot 
fi admirate trofeele cucerite în 
1964 și 1978 — titlul de campi
oană a U.R.S.S. — și 1976 — 
Cupa U.R.S.S. Anul acesta, du
pă 13 etape disputate în cel 
de-al 43-lea campionat unional, 
Dinamo Tbilisi ocupă locul III : 
13 6 4 3 22—13 16 p

Iată 11-le obișnuit : Gabelia 
— Kostava, Civadze, Hincia- 
gașvili, G. Maciaidze, Darase- 
Iia, M. Daciaidze, Sulakvelidze, 
Minașvili, Kipiani, Șenghelia. 
Dintre aceștia, Gabelia și Kos
tava fac parte din echipa olim
pică a U.R.S.S., iar Șenghelia 
și Daraselia au jucat în repre
zentativa de juniori a U.R.S.S. 
în recentul turneu U.E.F.A. 
disputat în R. D. Germană. în
totdeauna Dinamo Tbilisi a fost 
o pepinieră de fotbaliști valo
roși. Dintre numele cunos
cute In trecut îf reamintim pe 
fundașii Dzodzuașvili și Ilurți- 
lava. pe atacanții Gogoberidze, 
Meshi, Metreveli, Paiceadze și 
Ghivi Nodia.

Probabil că spectatorii cu...' 
mai vechi state de serviciu își 
amintesc că in decembrie 1945, 
în plină iarnă, Dinamo Tbilisi 
a făcut un turneu în România. 
A fost prima evoluție a unei 
echipe sovietice în tara noas
tră. încheiată cu 3 victorii ale 
oaspeților : 2—1 cu C.F.R. 
București. 10—5 cu Juventus 
București și 5—0 cu Selecțio
nata Timișoarei. în cei 35 de 
ani care au urmat, multe echi
pe românești au evoluat la

Radiografii estivale

F.C. BAIA MARE, LIDER ÎN „CLASAMENTUL DISCIPLINEI"
Continuăm „radiografiile esti

vale" cu un clasament al disci
plinei, bazat pe cartonașele gal
bene date jucătorilor de-a lun
gul camplonatux ui. E un clasa
ment care vorbește de la sine și 
completează în bună măsură 
profilul echipelor noastre. Bată 
acest clasament, pe echipe :

1. F.C. BAIA MARE 16 ( 7+11)'
1. F.C. Olt lfl (10+ 9)
X „Podi" Timișoara 21 01+10)
4. ,,U“ Cluj-Napoca 22 ( 9+13)
5. F.C. Argeș 24 ( 5+19)
6. F.C.M. Gatati 25 (16+ »)

7- Dinamo 27 03+14)
7- 9. Chimia 27 (11+16)
7- 9. A.S.A. 27 01+16')

10. Univ. Craiova 29 ( 9+20)
11. Politehnica Iași 32 07+15)
12. S.C. Bacău 33 06+17)

13-14. Steaua 34 (122+121)
13-14. Sportul studențesc 34 (13+21)

15. C.S. Tîrgoviște 35 (22+13)
16. Gloria Buzău 38 (22+16)
17. Olimpia 42 (27+15)
18. Jiul 56 (26+31)

♦) In paranteză, în prima co
loană sînt trecute cartonașele 
primite pe teren propriu ; în co
loana a doua — cele diu depla
sare.

© După cum se vede, F. C. 
BATA MARE ESTE LIDER IN 
CLASAMENTUL DISCIPLINEI. 
Poziția băimărenilor mu surprin
de, deoarece ei sînt orientați cu 
insistență în direcția jocului co
rect, care l-a caracterizat cîndva 
și pe subtilul înaintaș internațio
nal Mateianu.

© Poziția campionilor în a 
doua jumătate a clasamentului 
este oarecum surprinzătoare, de
oarece valoarea tehnică de an
samblu a echipei ar trebui să 
fie incompatibilă cu stările de 
nervozitate sau cu faulturile. 
Oraiovenii au totuși meritul de 
a manifesta o atitudine de spor
tivitate pe teren propriu, cele 20 
de cartonașe în deplasare putînd 
fi... explicate, eventual, printr-o 
cerbicie în joc pozitivă, dlntr-un 
punct de vedere, dar care nu 
scuză integral echipa.

© Steaua, abia pe locul 13-14, 
începe să fie un caz mai ales 
pentru numărul exagerat de mare 
al cartonașelor galbene primite 
pe teren propriu, aproape dublu 
față de cele primite în deplasare.

Este evident că majoritatea .a- 
cestor cairtorfașe pe teren propriu 
sînt consecința unor stări de iri
tare, de înfumurare, care con
tribuie și la scăderea calității 
jocului. în aceste condiții, elimi
nările cunoscute din meciuri e cu 
Nantes și Politehnica Timișoara

Biletele de intrare pentru 
turneul internațional de fot
bal, programat în zilele de 
12, 13 și 15 iulie pe stadionul 
„23 August" din Capitală, s-au 
pus în vînzare la casele obiș
nuite.

Tbilisi, după cum și Dinamo a 
mai jucat în tară, la Arad, la 
Cluj-Napoca și la București.

F.C. MAGDEBURG
Una dintre cele mai bune e- 

chipe din R. D. Germană este 
F. C. MAGDEBURG. Ea și-a 
demonstrat valoarea în special 
in 1974 cînd a cucerit Cupa cu
pelor, învingînd în finală, cu 
2—0. pe A. C. Milan. Echipa 
în tricouri alb-albastre a luat 
ființă în 1948 și activează în 
primul campionat al tării din 
1957. Prima mare victorie inter
nă o reușește opt ani mai 
tîrziu cînd cucerește pentru 
prima dată Cupa R. D. Germa
ne, victorie repetată în 1966, 
1969 și 1973. Deceniul ’70 este 
cel mai fertil din istoria de 
pînă acum a echipei, care cu
cerește titlul de campioană în 
1974 și 1975.

Anul acesta, F. C. Magde
burg s-a clasat pe locul V în 
campionat. Din cele 26 de par
tide a cîștigat 12, a pierdut de 
8 ori șl a terminat de 6 ori la 
egalitate ; golaveraj : 45—37 ;
30 puncte. Atacantul Jurgen 
Streich a ocupat locul secund 
în clasamentul golgeterilor (19 
goluri marcate) după Dieter 
Ktihn (Lokomotiv Leipzig) —21 
goluri. Echipa este pregătită 
de fostul international Klaus 
Urbanczyk. El a prezentat, de 
regulă, următorul 11 : Bahra — 
Stahmann. Cramer, Seguin, 
Decker, Wittke, Pommcrcnke, 
Steinbach, Windelhand, Streich, 
Hoffmann. Dintre aceștia, Se
guin, Streich și Hoffmann fan 
parte din echipa națională, dar 
se pare că cel mai talentat ju
cător al formației este. în mo
mentul de față, tînărul Stein
bach, mijlocaș stingă. în vîrstă 
de 25 de ani (6 selecții).

sînt aproape logice... La acest 
capitol, echipa arc foarte mult, 
de lucru.

într-un clasament individual, 
situația cartonașelor se prezintă 
astfel :

1. Miculescu CJlul) 11 ; 2—3.
Stoichiță (Jiul) și Gheorghe fC.S. 
Tîrgoviște) — 7 ; 4—8. Bădin
(Jiul), Pitaru OC.S. Tîrgoviște), 
Nlcolae (Gloria) — cite 6 ; ur
mează un grup masiv cu câte 5 
cartonașe, din care fac parte 
Alexandru (C.S. Tîrgoviște), Ba- 
thori n și Matei (Olimpia), Gli- 
gore și Both II (A.S.A.), Dinu 
(Dinamo), Cincă (Chimia), Vlad 
(F.C.M. Galați) și Toma (Gloria),

Numărul cartonașelor lui 
Micu. eseu (care nu este prima 
oară la un astfel de bilanț) este

Divizionarele A înainte de start

„U" CLUJ-NAPOCA SE VA AFLA ÎN SESIUNE PERMANENTĂ
® „U“ Cluj-Napoca se află 

în plină sesiune. Acasă, pe So
meș, și... la Poiana Brașov ® 
Acasă, la Cluj-Napoca, sînt în 
„febra“ examenelor de admi
tere Dobrău, ManU, A. Mure- 
șan și Dobrotă. A venit pen
tru admitere, printre alții și 
Sigmirean, de la Gloria Bis
trița © La Poiana Brașov se 
află, de luni seara, ceilalți ju
cători ai „șepcilor roșii", mai 
puțin Cîmpeanu II, golgeterul 
campionatului. „încorporat" în 
rîndul lotului reprezentativ al 
tării • „U“ Cluj-Napoca a e- 
fectuat o scurtă pregătire a- 
casă, după care a urcat în 
Poiană pentru 12 zile, timp 
in care atenția maximă va fi 
acordată pregătirii specifice și 
omogenizării prin meciuri a- 
micale • La munte, grosul lo
tului se pregătește sub îndru
marea antrenorului Gheorghe 
Staicu ® Pe Someș. grupul 
candidaților la studenție efec
tuează antrenamente sub su
pravegherea antrenorului se
cund Dan Anca • Noutățile 
echipei vor fi comunicate abia 
după verdictul comisiei de ad
mitere. Pînă atunci, putem 
spune că în pregătiri, la „U“, 
a fost văzut portarul Duca- 
dam, de la U.T.A.. care încă 
nu are dezlegare. In schimb 
nu s-a prezentat Lăzăreanu. 
• Noutăți însă din partea 
doctorului M. Ioanete și a a- 
sistentului medical O. Man,

RECORD: 131 DE ECHIPE 
LA STARTUL CUPELOR EUROPENE!
Nicicînd în istoria cupelor 

europene nu s-a înregistrat o 
participare atît de masivă ca 
la această ediție, care începe 
spre sfîrșitul verii. La startul 
celor trei competiții s-au în
scris nu mai puțin de 131 de 
formații, cifră record, care de
monstrează popularitatea aces
tor competiții, a soccerului con
tinental.

Desigur, sorții nu au fost de 
data aceasta prea darnici cu 
reprezentantele țării noas
tre. Ele au în față din prima 
manșă echipe redutabile, cu 
vechi state de servicii în fot
balul european. Și totuși — în 
Cupa campionilor europeni — 
Inter — în pofida cărții ei de 
vizită — poate fi eliminată de 
Universitatea Craiova. Mai întîi 
pentru că așa cum s-a văzut și 
la C.E. din Italia, peninsularii 
trec printr-o scădere de formă 
(atacanții mai slabi decît apă
rătorii). în al doilea rînd, se 
știe foarte bine din preceden
tele ediții ale cupelor europene 
că, datorită faptului că în Ita
lia campionatul începe mai tîr
ziu, formațiile nu se prezintă 
la start bine puse la punct. 
Dar tot în C.C.E. pro

gramul oferă cîteva întîlniri 
foarte echilibrate cum ar fi 
cele dintre F. C. Aberdeen — 
Austria Viena, F. C. Bruges — 
F. C. Basel, Olympiakos Pireu 
— Bayern Munehen ș.a.

MECIURI
F.C. ARGEȘ — STAL MIE- 

LEC (POLONIA) 1—0 (0—0).
Intîlnire amicală, disputată ieri 
după-amiază, pe stadionul 
„Tractorul" din Brașov. 5.000 
de spectatori au urmărit un joc 
plăcut, în care piteștenii au 
cîștigat prin golul marcat de 
Iatan în min. 75. Duminică, de

de neacceptat. De asemenea, pre
zența masivă a jucătorilor de la 
Jiul și C.S. Tîrgoviște confirmă 
părerea echipelor vizitatoare caro 
acuză jocul extrem de tare al 
acestor echipe. Majoritatea ©clor 
din clasamentul de mai sus sînt 
fundași, fapt care demonstrează 
și mari insuficiente tehnice. Cu
rioasă ni se pare prezența pe 
locul doi a unui înaintaș, Stoi- 
chiță.

„Clasamentul disciplinei" de
monstrează că MUNCA DE E- 
DUCAȚIE ESTE FOARTE SLA
BA, ca să nu mai vorbim de 
faptul că fotbalul are de suferit 
In cel mai înalt grad de pe urma 
atitudinilor incorecte pe gazon.

Ioan CHIRîlA
Pompiliu VINTILA

care i-au refăcut pe Vidican, 
I. Mureșan și Moldovan, toți 
trei aflați însă într-un pro
gram special de pregătire ® 
„Pe ce vom pune accentul în 
această perioadă importantă 
de pregătiri?" — a Început 
vicepreședintele clubului Re
mus Cîmpeanu, răspunsul la 
întrebarea pe care i-o adresa
sem. Pe totul ! Pe factorul fi
zic, pentru că repriza secun
dă ne-a luat cîteva puncte 
prețioase. Pe cel tehnic și tac
tic, pentru că avem disponi
bilități. Pe moral-volitiv, pen
tru că o echipă tînără, ca a 
noastră, trebuie să prindă mai 
mult curaj. Cred că anul dc 
rodaj, cu greutățile Iui, ne-a 
fost un examen util, din care 
fiecare a învățat ceea ce tre
buia". • Antrenorul Gheorghe 
Staicu e optimist. Știe că-1 aș
teaptă un campionat greu, dar 
replică ferm : „Vom termina 
în primele 10 locuri I Valoarea 
lotului mă îndeamnă să afirm 
acest lucru. ,.U“ s-a luptat din 
răsputeri pentru evitarea re
trogradării pentru că n-a Jv.u* 
experiența necesară. Greutățile 
și emoțiile prin care am trecut 
ne-au maturizat insă pe toți. 
Ceea ce nu înseamnă că echi
pa a ajuns la acea maturitate 
care să-i valorifice deplin po- 
tențele. Mai avem de „tras" 
in această direcție. In maturi
zarea jocului echipei, un rol 
important îl pot avea mai ex-

în Cupa cupelor, „Poli" Ti
mișoara mai are de așteptat 
pînă în prima decadă a lunii 
septembrie, cînd va ști cine-i 
va fi adversară : Celtic Glas
gow, o echipă de renume con
tinental. sau Diosgybri V.T.K.?. 
în cazul în care scoțienii vor 
fi partenerii fotbaliștilor timi
șoreni, echipa de pe Bega va 
face, sperăm, tot ce-i stă 
în putință s-o înfrunte cu șan
se de reușită. Și în această 
competiție figurează jocuri „ca
pete de afiș" ca F. C. Valencia 
— A. S. Monaco, A. S. Roma — 
F. C. Carl Zeiss Jena, Dinamo 
Zagreb — Benfica (sau Altay 
Izmir — mai puțin probabil), 
Slavia Sofia — Legia Varșovia 
etc.

în Cupa U.E.F.A., reprezen
tantele tării noastre. Steaua și 
F. C. Argeș, au adversare pu
ternice, dar nu invincibile: 
Standard Liege și F. C. U- 
trecht, situate pe locuri frun
tașe în campionatele Belgiei și, 
respectiv. Olandei. Și alte me
ciuri sînt așteptate cu mult 
interes : Sahtior Donetk — Ein
tracht Frankfurt (deținătoarea 
trofeului), Dinamo Kiev — 
Levski Spartak, F. C. Kaisers
lautern — Anderiecht, Eindho
ven — Wolverhampton, Vasas 
Budapesta — Boavista Porto, 
Dynamo Dresda — Napredak 
etc. etc.

I. O.

AMICALE
la ora 18, pe același stadion,' 
echipa poloneză va juca cu for-; 
mâția locală Tractorul. (C.’ 
GRUIA — coresp.).

C.S. TÎRGOVIȘTE — UNI
VERSITATEA BATH (AN
GLIA) 6—0 (2—0). Fosta divi
zionară A a zburdat, ieri du
pă-amiază, în fața a 6.000 de 
spectatori, realizind o victorie 
la scor în fața echipei engleze 
din liga a III-a. Au marcat: 
Greaca (min. 45, 49 și 82), Kallo 
(min. 40 și 58) și Dumitrescu 
(min. 50). (M. AVANU — co
resp.).

ROMÂNIA - UNGARIA,
IN GRUPA A 11-a A C. E.

DE JUNIORI
IERI s-au tras la sorți la 

Berna grupele preliminare ale 
Campionatului european de fot
bal pentru juniori care va în
locui Turneul UEFA. Echipa 
României face parte din grupa 
a 11-a împreună cu formația 
Ungariei. Turneul final al com
petiției va avea loc anul viitor 
în R. F. Germania.

perimentații lotului. Aștept un 
plus din partea lui Boca și a 
lui Batacliu, care a avut scuza 
accidentării în retur. Aștept 

ca toți băieții să abordeze și 
jocurile de acasă cu curajul 
și dăruirea dovedite în meciu
rile din deplasare". @ De 
fapt, fiecare jucător clujean e 
conștient că are datorii , față 
de echipă și față de inimoșii 
suporteri. Fiecare știe că ră- 
mînerea în prima scenă înseam
nă obligația depășirii naivității 
din anul promovării. Pentru 
că, numai din naivitate, „U“ a 
pierdut cîteva meciuri acasă 
pe care le putea cîștiga, ajun- 
gînd în final la 16 infringeri 
(mai multe decît cele din 
contul Olimpiei și cel al lui 
C.S. Tîrgoviște, • „Pentru „U“, 
campionatul va fi o „sesiune 
deschisă". Fiecare meci va fi 
la fel de greu. Noi, suporterii 
de inimă ai echipei, îi dorim 
ca fiecare examen să fie tre
cut din punct de vedere al 
fotbalului practicat, chiar dacă 
e firesc, nu fiecare meci va 
însemna victorie", opinează un 
suporter de la -distanță al lui 
„U“, bucureșteanul Augustin 
Ccnan, tehnician principal 
MAIA • Tînăra garnitură a 
„șepcilor roșii" are de etpărai 
în sesiunea sa permanentă a 
campionatului nr. 63 frumoasa 
tradiție a lui „U“ !

Mircea M. lON^SCU



CONCURS ATLETIC

A FOST CONSTITUIT LOTUL OLIMPIC AL UNGARIEI PERFORMANTE REMARCABILE ALE ATLEJ1LOR DIN R.D. GERMANĂ
Comitetul Olimpic Ungar a dat 

publicității lotul sportivilor no
minalizați pentru Jocurile Olim
pice de vară de la Moscova. In 
ședința tehnică de constituire 
a totului, s-a arătat că pregăti
rile de pînă acum au fost co
respunzătoare, mal temeinice de- 
cît înaintea J.O. de la Montreal 
„Acțiunea de selecție — a spui 
Janos Pader, președintele Oficiu 
lui pentru cultură fizic! 
și sport din R. P. Ungară 
a început cu trei ani tn urmă 
cind din loturile olimpice au fă
cut parte nu mai puțin de 8W 
de sportivi, dar acest număr i 
fost redus treptat, in urma unoi 
selecții riguroase, avîndu-se ii 
vedere forma sportivă a celoi 
mal buni dintre candidați, indl 
ferent de palmares sau de vîrstă 
Astfel, vom deplasa Ia Moscovi 
270 de sportivi. Este cea mai ma
re delegație, pe care țara noastri 
a prezentat-o vreodată la o Ohm 
piadă de vară"

Așadar, Ungaria va trimite de 
legații de sportivi la atletisn 
(22), baschet — feminin (11), box- 
(11). călărie (5), caiac-canoe (17) 
canotaj (21), ciclism (10). gimnas
tică (H), lupte greco-romane șl 
libere (19), tir (23), haltere (10), 
înot, polo și sărituri (31). Vor 
mai participa și reprezentanți la 
yachting, judo, tir cu arcul, scri
mă, volei feminin.

La unele discipline, sportivii 
unguri au șanse apreciabile de a 
obține medalii, cum ar fi la înot 
(Andras Wlad-ar). scrimă (Hdlko 
Tordasl, Gedovari, Gerevlch),

atletism (Andrea Matay, la înăl
țime și Miklos Nemeth, la suliță), 
echipa de polo, unii halterofili, 
caiaclști 
luptători.

Tot cu 
amintite, 
roși antrenori, medld, cercetători 
științifici, care au apreciat mo
dul în care s-au efectuat pregă
tirile. Vorbitorii au subliniat că 
la circa 14—ÎS discipline, reprezen
tanții Ungariei au posibilitatea 
de a se clasa printre primele I 
locuri. La unele sporturi cum ar 
fl de pildă tirul cu arcul, unele 
probe de atletism, yachtlngul au 
fost selecționați sportivi tineri in 
scopul ca aceștia să albă un con
tact cu „elita mondială”, să cîș- 
tlge experiență, în vederea altor 
mari confruntări Internaționale.

Ștafeta feminină de 4x100 m a egalat recordul mondial

șl canolști, judoka șl

prilejul ședinței mal sus 
au luat cuvîntul nume-

BERLIN, 
Cu prilejul unul 
atletism 
echipa 
4 x 100 
egalat 
timpul de 42,9. In proba mas
culină de 4 x 100 m echipa 
R. D. Germane a fost crono
metrată cu timpul de 38,56 (nou 
record național).

10 (Agerpres). — 
concurs de 

desfășurat la Berlin 
feminină de ștafetă 
m a R. D. Germane a 
recordul mondial cu

Alte rezultate mai impor
tante: lungime masculin —
Paschek 8,17 m, lungime femi
nin — Wujak 6,91 m ; disc 
masculin — Schmidt 68,48 m ; 
100 m plat feminin — Rommy 
Muller Schneider 11,10 ; greu
tate masculin — Bayer 21,70 m ; 
Înălțime masculin — Lauter
bach 2,27 m ; suliță feminin — 
Fuchs 66,62 m.

LA HELSINKI
HELSINKI, 10 (Agerpres). —• 

In cadrul concursului interna
țional atletic de la Helsinki, 
Mac Wilkins (S.U.A.) a cîștigat 
proba de aruncarea discului cu 
un rezultat de 70,98 m (nou re
cord al S.U.A.). Proba de 3 000 
m obstacole a revenit lui Rono 
(Kenya) cu 8:18,0. Vaslle Bichea 
(România) s-a clasat pe locul 
4, cu 8:30,0. Alte rezultate: 
10 000 m — Vainio (Finlanda) 
28:00,7; 800 m Ferner (R.D. 
Germană) 
Schneider 
2,21 m.

11:47,0 ; înălțime —
(R. F. Germania)

SPORTIVI DE RENUME
IN DELEGAȚIA ITALIEI

La Olimpiada de 
Ia Moscova, Italia va 
cu un lot de 169 de 
Cei mai reprezentativi 
ponenții lotului de 
între care figurează sprinterul 
Pietro Mennea, recordmanul 
lumii la 200 m, Sara Simeoni, 
recordmana mondială la săritu
ra în înălțime, alergătoarea de 
semifond Gabriela Dorio. Cu 
șanse se prezintă echipele de 
judo, scrimă, pentatlon modem, 
tir Și mai ales ciclism, cu 
Gianni Giacomini, campion 
mondial de fond.

vară dc 
participa 
sportivi, 
sînt com- 
atletism

BASCHETBAL1ȘTII SOVIETICI VICTORIOȘI
Selecționatele masculine de 

baschet ale U.R.S.S. și Spaniei 
au susținut la Moscova o în- 
tîlnire internațională amicală.

Baschetbaliștii sovietici au ob
ținut victoria cu scorul de 98— 
72 (48—31). Revanșa acestei
partide va avea loc astăzi.

★
în cadrul concursului atletic 

de la Visby (Suedia) proba fe
minină de săritură în înălțime 
a fost cîștigată de Debbie Brill 
(Canada) cu 1,85 m. Olsen 
(S.U.A.) a realizat la prăjină 
5,60 m.

17, sala Dinamo, România — Kuweit 
20, sala Sokolniki, România — Algeria 
17, sala Dinamo, România — Iugoslavia 
18,30, sala Sokolniki, România — U.B.S.S. 
20, sala Dinamo, România — Elveția

30 iulie : ora
22 iulie : ora
34 Iulie :: ora
26 iulie :: ora
28 iulie :: ora

PRELIMINARIILE

„CUPEI GALEA“

HANDBALULUI6 CANDIDATE LA CUNUNA OLIMPICA A HANDBALULUI6 CANDIDATE LA CUNUNA OLIMPICĂ A

PROGRAMUL ECHIPEI NOASTRE

La sfirșitul întrecerilor din grupe se alcătuiesc clasamentele 
preliminărilor. La 30 iulie au toc finalele : câștigătoarele gru
pelor joacă pentru locul I, echipele clasate pe locurile doi își 
dispută medalia de bronz ș.am.d. Programul finalelor < 

ora 11, A 6 — B 6 ; ora 12,30, A 3 
; sala Sokolniki, ora 13, A3 
18,30, ’

următorui' : sala Dinamo,
B 5 ; ora 14, A 4 — B 4 
ora 14,30, A 2 — B 2 ; ora A 1 — B 1.

Evident, turneul olimpic 
>and>bal de la Moscova, al 
ea în cronologia postbelică, ___
(leșie la start cele mal puternice 
formații la ora actuală Și, tot 
evident, grupa B a preliminari
ilor este cea mal puternică, avtnd 
tn componența el campioanele 
olimpice de la Mănchen (Iu
goslavia) și Montreal (U.R.S.S.), 
precum și pe recordmana titlu
rilor mondiale, reprezentativa 
României.

Candidate la supremația olim
pică sînt — excluzînd, firește, 
surprizele (care, de obicei, nu lip
sesc...) — R.D. Germană, Polonia, 
Ungaria (din grupa A), U.R.S.S., 
Iugoslavia și România (din gru
pa B). Așadar, șase echipe

dc 
trel- 
reu-

SUEDEZUL ANDERSSON, UNUL DINTRE
CEI MAI VALOROȘI LUPTĂTORI

îndoială, Frank 
son este unul dintre 
populari sportivi ai 
Ne-am convins de acest 
ocazia campionatelor 
de lupte greco-romane __
1977, desfășurate în orașul 
natal, Gbteborg, numele său 
prezent pe buzele tuturor 
terilor sportului, crainici or 
radio și de televiziune. Clasat pi 
locul, secund în întrecerile con
tinentale din primăvara aceluiaș 
an, la Bursa (Turcia), Frank An
dersson reprezenta marea spe 
ranță a organizatorilor competl 
țlel supreme. Șl tlnărul blond, ct 
un fizic deosebit de armonios 
dezvoltat, nu șl-a dezamăgit su 
porterli. El șl-a dominat cu auto 
ritate toți adversarii de la cate 
gorila 90 kg, cucerind titlul d< 
campion mondial. Avea 21 de ani 
(este născut la 9 mai 1956) și 
maniera în care s-a impus în 
concursul respectiv l-a făcut pe 
■boți specialiștii să aprecieze — că, 
tntr-adevăr este un mare lup
tător. Un an mal tîrziu, sporti
vul suedez s-a dovedit imbatabii. 
reușind sâ egaleze performanta 
românilor C. Alexandru, Șt. Hu- 
su și I. Draica. aceea de a cu
ceri atlt titlul de campion conti
nental (la Oslo), cit și pe 
mondial (Ciudad de Mexico).

A mai trecut un an (1979) 
Frank Andersson s-a menținut 
fruntea ierarhiei europene 
mondiale. El șl-a reînnoit

Ander» 
cei ma

Suediei 
lucru ct 
mondiali 
din anu' 

săi 
fiind 
lu bi

de

cel

si 
în 
și 

titlul

continental la București, păstrin- 
du-1 și pe cel mondial, la San 
Diego. Neînvins de trei ani în 
nici o mare competiție internațio
nală, luptătorul suedez este unul 
dintre principalii candidați șl la 
medalia de aur la Jocurile Olim
pice. Trebuie să precizăm faptul 
că Frank Andersson participă 
acum la cea de-a doua ediție a 

El a concurat șl la întrece- 
de la Montreal, dar fiind 
la vîrsta junioratului (In 

1976 a cucerit titlul de campion 
european de juniori la Poznan) 
s-a clasat pe un promițător 
loc 5.

Dotat cu calități fizice excep
ționale, o viteză uimitoare, forță 
șl îndemînare, fiind și un Dun 
tehnician, Frank Andersson este 
apreciat ca unul dintre cei 
valoroși luptători ai lumii, 
mal îndreptățit pretendent la 
tul olimpic la categoria 96 
Firește, performanța respectivă îi 
este accesibilă cu condiția ca și 
la turneul olimpic de la Moscova 
să se prezinte la fel de bine pre
gătit cum a fost la competițiile 
mai sus-amlntite.

Mihai TRANCĂ

mal 
cel 
tit- 
kg.

PARIS, 10 (Agerpres). — 
Rezultate înregistrate în com
petiția internațională de tenis 
pentru tineret — „Cupa Ga
lea" : Porto : Israel — Portu
galia 3—2 (învingătorii s-au 
calificat pentru semifinalele 
programate la Avilez — Spa
nia) ; Copenhaga : Canada — 
Danemarca 3—2 (echipa cana
diană s-a calificat pentru tur
neul din Franța) ; Budapesta 5 
Ungaria — Grecia 3—2 (echipa 
ungară va întîlni la Monteca- 
tini formația Austriei) ; Basel 5 
Olanda — Elveția 5—0 ; Maroc 
— Cipru 4—1 (tenismanii o- 
landezi s-au calificat pentru 
semifinale).

pentru o cununăcel puțin ! 
olimpică...

Reprezentativa R.D. Germane, 
aflată pe podiumul de premiere 
La ultimele trei ediții ale campio
natelor mondiale, se prezintă cu 
aceeași formație solidă, excelent 
pregătită atletic, al cărei jucă
tori au învățat pînă la automati
zare schemele de atac și apăra
re. Ea beneficiază de un excep
țional portar, Wieland 
precum șl de sportivi 
experiență, între care 
Dreibrodt, Peter Bost,

Turul Franței

meci
Schmidt, 

cu mare 
Gftnther 

Frank

Fază dintr-un 
echipele României și 
mane, rivale de

opunind
R.D. Ger- 

tradiție in 
handbal

HINAULT ABANDONEAZĂ!

GRUPELE PRELIMINARE

A B

apărare — Kușnlriuk, 
Cernișev —, cu a tăcu, 

de combinații sur- 
și o mare torță de 

ou puterea

R.D. Germană 
Danemarca 
Polonia 
Spania 
Ungaria
Cuba

U.R.S.S.
Iugoslavia 
România 
Elveția 
Kuweit 
Algeria

Kruger. Polo- 
- după încer-

Wahl și Hartmut 
nia va prezentei 
cărl nereușite de înnoire a for
mației — echipa clasică. Sistemul 
de joc al handbaliștitar polonezi 
este incomod pentru orice repre
zentativă. El se bazează pe pres
sing permanent, pe joc .a Inter
cepție, pe fragmentarea fazelor; 
astfel că puțini sînt cei care re
zistă — fără să greșească. Selec
ționata Ungariei condusă de 
Faludi — pe care avem pri
lejul s-o vedem în aceste zile 
evoluînd în compania reprezen
tativei noastre — a progresat și 
ea în perioada Copenhaga — 
Moscova. Acum atacă cu hotă- 
rîre treptele podiumului.

G<rup<a B este a marilor forțe. 
La Montreal, handbalul sovietic 
a realizat un bilanț neobișnuit : 
ambele medalii de aur (băieți și 
tete). în mod firesc, evoluînd pe 
teren propriu, selecționatele 
U.R.S.S. se vor ambiționa să-și 
păstreze cununile olimpice. Fap
tul că în testul de la Valladolid. 
„Trofeul Spania", echipa pregă
tită de Evtușenko n-a dat satis
facție, reprezintă doar teoretic 
un handicap. Răstimpul de o 
lună șl jumătate — dintre „Tro
feul Spania" șl startul olimpic — 
va reda, cu siguranță, fo-rța cu
noscută team-ului sovietic. Cu 
Iscenko în poartă, cu linia de

giganțl în 
Anpilogov, 
caracterizat 
prlnzătoare . _ 
șut șl — mai ales .... .. . _ _ _ 
de luptă cunoscută a echipei so
vietice, formația țării gazdă re
prezintă una dintre cele mal în
dreptățite prețendente la meda
lia olimpică de aur.

Selecționata Iugoslaviei este 
pe cale de a-și regăsi ritmul. 
Egalul realzat la Valladolid în 
compania echipei noastre repre
zintă tocmai garanția așteptată. 
Adăugind măiestriei tehnice și 
vicleniei tactice forța unor tineri, 
„plavll“ speră să mai guste 
Încă o dată din cupa victoriei. 
Pentru că, deși au trecut 8 ani, 
el n-au uitat gustul nectarului.

Echipa noastră, pregătită da 
trlo-ul tehnicienilor Ioan Kunst- 
Ghermănescu, Nicolae Nedef șl 
Lascăr Pană a început ascensiu
nea spre Everestul performanței 
olimpice în octombrie trecut. 
Performanțelor din 1979 11 se a- 
daugă anul acesta un sezon în 
care tricolorii n-au cunoscut în- 
frlngerea. deși au jucat în com
pania reprezentativelor Uniunii 
Sovietice, Iugoslaviei, Elveției, 
R.D. Germane șl Spaniei, ca să 
amintim doar echipele calificate 
tn turneul olimpic. Ea a reușit 
să compenseze plerderie grele de 
pe parcurs (Mihai Mlroniuc, Cor
nel Penu și alții, accidentați), 
strîngîndu-și rindurlle șl obțlnlnd 
prin muncă omogenitate șl o 
evidentă creștere a valorii. îm
binare fericită de experiență, de 
forță și dorință de afirmare, e- 
chlpa Romănlel Încearcă pentru 
a treia oară obținerea titlului 
olimpic. La Munchen. în 1972. a 
obținut medaliile de bronz, 
Montreal, în 
glnt. Acum, 
lumea luptă

PARIS. 10 (Agerpres), — Eta
pa a 13-a a Turului ciclist al 
Franței, desfășurată pe traseul 
Pau-Bagneres de Luchon (200,4 
km), a fost cîștigată de fran
cezul Raymond Martin, cu 
timpul de 6h27:32. In clasamen
tul general, pe primul loc a 
trecut olandezul Joop Zoete- 
melk, urmat de compatriotul 
său Hennie Kuiper — la 1:10 și 
Raymond Martin — la 4:37.

La startul etapei a 13-a, pri
ma din Munții Pirinei, nu s-a 
prezentat purtătorul tricoului 
galben, francezul Bernard Hi
nault, care suferea de cîteva 
zile și a fost nevoit să aban
doneze. ‘

LARRY HOLMES DIN NOU 
VICTORIOS ÎNAINTE DE LIMITĂ

la 
1976, pe cele de ar
ia Moscova, toată 
pentru aur !
Hristache NAUM

Campionul mondial de box 
la categoria grea Larry Holmea 
(S.U.A.) își continuă seria suc
ceselor. In cadrul unei reu
niuni care a avut loc la 
Bloomington (Minnesota) La
rry Holmes l-a învins prin a- 
bandon în repriza a 7-a pe 
șalangerul său Scott Ledoux. 
Holmes, care este campion al 
versiunii WBC este în vîrstă de 
30 de ani. Aceasta a fost cea 
de-a 35-a victorie consecutivă 
repurtată de Holmes. Prece
denta fusese obținută prin 
k.o. în fața lui John Tate, suc
cesorul Iul Cassius Clay.

• o sAptAmină pina la olimpiada, 
răstimp in care reflectoarele îndreptate 
asupra tuturor celorlalte activități din spor
tul internațional încep să pălească Inevi
tabil, pentru a face loc imensei jerbe de 
lumini care va saluta deschiderea marilor 
Jocuri. Este firesc, așadar, ca în turul, 
nostru de orizont săptămînal să facem loc. 
de această dată, la mal multe culise es
tivale 0 LOVITURA DE TEATRU în Tu
rul Franței. Posesorul tricoului galben și 
laureatul ediției trecute. Bernard Hinault, 
care promitea un prețios „event" după victo
ria sa din Giro, nu se prezintă la startul 
celei de a 13-a etape. Greu ținut în șa prin 
tratamente medicale de urgență, după o 
grea căzătură, purtătorul speranțelor fran
ceze abandonează într-un moment decisiv 
al super-maratonulul rutier. „Nu pot urca 
Pirineii, este inutil..." — a spus Bernard 
puținilor ziariști care l-au interceptat In 
momentul plecării sale, inopinate din Pau. 
• LARRY HOLMES, după 7 victorii con
secutive prin k.o. (ceea oe egalează un 
„record" aparținînd lui Joe Louis), confir
mă poziția sa de lider autoritar al tuturor 
pugillștilor de categorie grea. El este de
cis sâ-1 întîlnească, în viitorul med pen-

tru titlu, pe Terry Spinks și nicidecum pe 
Clay. „Nu boxez cu fantome — spune ca
tegoric Holmes - ci cu oameni care pot 
să dea pumni și să stea cît mai mult în 
picioare în fața mea, pe ring !...“ •
„TURNEUL GASTRONOMILOR" este nu
mele unei competiții fotbalistice de vacan-

ță organizată la Paris, cu participarea unor 
foste vedete sportive. A cîștigat echipa 
„Desculților" în care s-a făcut simțită pre
zența unul valoros „duo" Raymond Kopa 
— Michel Jazy. Scorurile înregistrate de 
echipa tor, în turneul final : 6—2, 5—2, 4—2, 
8—1... Edificatoare. • LA 75 DE ANI, cl- 
cloturistui american Edward Delano a stră
bătut 5050 kilometri, pe bicicletă, între Los 
Angeles și Worcester (Massachusetts), pen
tru reuniunea absolvenților Institutului po-

lltehnlc din ultima localitate. Este, de fapt, 
reeditarea călătoriei pe came a întreprin
s-o la precedenta întitolre, din 197». Ur
mătoarea va avea loc în 1990... O ANTRE
NORUL ITALIAN Giancarlo Primo a fost 
desemnat să alcătuiască selecționata euro
peană de baschet care va tatilnl la 4 sep
tembrie echipa Maccabl Tel Avlv. Din lo
tul' selecțtonabililor fac parte Zander (R.F. 
Germania), Corvalan, Rulla (Spania), Du- 
bulsson (Franța), Yannakis (Grecia), Mar- 
zorattl, Meneghin, Villalta, Fiori (Italia), 
Feldreich (Suedia) O TILDEN SAU BORG ? 
întrebat pe cine preferă dintre cel doi 
„mari" al tenisului, separați la jumătate de 
secol distanță în timp, ex-muschetarul Be
nă Lacoste dă în „Le Nouvel Observateur" 
următorul răspuns : „Un meci nu opune 
stiluri, d personalități, Pentru a învinge, 
trebuie să al caracter. Și Borg n are..." 
• CIUDAD DE MEXICO va fi la toamnă 
gazda unei Importante competiții cicliste 
rezervate tinerelor forțe din această disci
plină sportivă. Intre 12 și 19 octombrie, se 
dispută campionatele mondiale rezervate 
cicliștilor juniori. Pentru a prezida festi
vitatea de deschidere a fost invitat Eddy 
Merckx, super-camplonul deceniului trecut. 
(Bd. V.)
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