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• Gimnastele noastre la al doilea antrenament oficial
• Au sosit luptătorii și boxerii • Cine va fi noul

ședințe al C.I.O. ?
pre-

15 ani de la Congresul al IX-lea al P.C.R

UN IMPORTANT SALT DE CALITATE
AL PERFORMANȚEI SPORTIVE ROMÂNEȘTI
Competițiile, precum bine 

se știe, reprezintă motorul ac
tivității sportive, motivația u- 
nei pregătiri îndelungate și 
migăloase, stimulul permanent 
al ambițiilor de autodepășire 
și de realizare a unor perfor
manțe înalte. Din marea diver
sitate a competițiilor, cele in
ternaționale sînt, în fapt, exa
menele cele mai concludente, 
singurele care exprimă în mo
dul cel mai exact potențialul 
real al unui sportiv și îl pla
sează, potrivit valorii sale, pe 
scara diferitelor ierarhii : eu
ropeană, mondială. olimpică.

Spre 
totuși,

/ ultima 
de tei 
ționale,

deosebire de un trecut, 
nu prea îndepărtat, în 
vreme asistăm la fel 
de competiții interna- 

.__  , într-un număr și de o
amploare care întrec totul din 
urmă. Constatarea vizează sportul 
internațional în ansamblul său, 
implicit și pe ce] românesc. _ In 
ceea ce-i privește pe sportivii 
noștri, sîntem martori ai am
plului asalt, pe diferite pla-

nuri, pe care îl fac pentru cu
cerirea a cit mai multe piscuri 
ale sportului internațional, al 
strădaniilor de a realiza astăzi 
mai mult și mai bine decit 
ieri, iar mîine, de asemenea, 
mai mult decit astăzi 1 Este o 
cerință obiectivă care reiese 
cum nu se poate mai bine din 
statisticile-bilanț ale ultimilor 
15 ani, cel mai prolifici, sub 
toate aspectele, din întreaga 
isterie a sportului nostru.

Aplicarea în practică a sar
cinilor reieșite din importan
te documente de partid, a in
dicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au condus la îmbu
nătățirea continuă a conținu
tului activității de educație fi
zică și sport din țara noastră, 
t» creșterea performanțelor 
sportivilor noștri șl, implicit, 
la creșterea prestigiului spor
tiv al României socialiste.

Pentru că ne aflăm acum; în 
febra marelui eveniment spor
tiv care este cea de a XXII-a 
Olimpiadă, iată — în cifre e-

locvente — bilanțul participă
rii sportivilor români la J.O. 
In intervalul celor 15 ani, La 
care ne referim, sportivii noș
tri au fost prezenți la 3 ediții 
ale Jocurilor Olimpice (vară și 
iarnă) în 1968. 1972 și 1976. Ei 
bine, la aceste 3 Olimpiade. 
România a înregistrat bilan
țul cel mai bun: 16 (44-6-4-6), 
16 (34-6-1-7) și 27 (4494-14). 
adică 59 de medalii care, ra
portate la totalul de 100 cuce
rite din 1924 și pînă astăzi, a- 
rată un procentaj de 59%. Tot 
în această perioadă au fost cu 
cerite și 402 din cele 710 punc
te ale sportivilor români.

După două zile de ploaie, marți 
spre prînz soarele a reapărut 
la Moscova, punînd în valoare 
amenajările orașului olimpic, 
încălzindu-ne după zile de 16 
grade și nopți de 12 grade, re- 
dind tuturor celor prezenți aici 
speranța pentru o vreme fru
moasă în perioada Jocurilor 
Olimpice. Clădirile istorice ale 
Moscovei au fost refațate de 
meșterii zugravi și acum lucesc 
în soare, marile bulevarde din 
centru sint în cca mai mare 
parte rezervate circulației olim
pice, turismele cu emblema 
olimpică și autocarele alb- 
verde oficiale roind într-undu- 
te-vino permanent. Marile ho
teluri sînt exclusiv în utilizare 
olimpică. La hotelul „Moscova"

este sediul C.I.O., noul 
„Rossia". cu cele 5000 de 
re. găzduiește pe ziariștii 
scrise, iar „Cosmos" pe comen
tatorii de radio și televiziune.

Mai departe de centru, la a- 
proximativ 15 km, pe locul ve- 
chei așezări Nikoskoe, se află 
acum „satul olimpic". Pînă 
marți dimineața au fost înre
gistrați aproape 3000 de sportivi 
din 70 de țări. în blocul cu nu
mărul 17, la scara a doua, sa 
află primii sportivi din delega
ția României, sosiți aici. în frun
te cu gimnastele. Sînt, de ase
menea, și poloiștii, și luptătorii 
de greco-romane. și boxerii, ul
timii sosiți marți seara in sa
tul olimpic.

hotel 
came- 
presei

Romeo VILARA

(Continuare in pag. 2-3)

Gimnastele in frunte
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LOTUL OLIMPIC DE JUDO
• „Biografiile tehnice* ale favoriților, ținute la zi 
luptă al marilor campioni imitat de sparring-partneri 

butanți, sportivii români speră într-o comportare

• Stilul de
• Deși de- 
bună

Din depărtare, prin perdeaua 
de ploaie măruntă și deasă, sa
tul olimpic pare o așezare mo
dernă obișnuită. Autobuzul se 
apropie și ne dezvăluie un com
plex imens 
și terenuri 
rate, ca la 
de un gard 
pază care asigură 
liniștea necesară. Accesul zia
riștilor este permis numai in

de clădiri variate 
de sport, înconju- 
toate Olimpiadele, 
protector și de o 

olimpicilor

zona internațională, acolo unde 
sînt restaurantele, bufetele, ma
gazinele, cinematografele și tea
trul, ca și terenurile de sport. 
Zona rezidențială. locuințele 
sportivilor, antrenorilor și ofi
cialilor este interzisă tuturor.

Aurel NEAGU
Moscova. 15 iulie 1980

(Continuare tn pap a 4-a)

Ajunsesem în sala de antre
nament de la complexul sportiv 
„23 August" cu puțin timp îna
intea lotului olimpic de judo. 
Ușa însă era deschisă, iar pe 
o bancă se afla antrenorul co
ordonator al acestui lot, pro
fesorul Anton Muraru, secreta
rul federației de specialitate. 
Răsfoia un caiet voluminos, 
plin cu însemnări, grafice, schi
țe. Obișnuitul caiet al antreno
rului, ne-am spus și intențio
nam să trecem peste acest amă
nunt aparent lipsit de impor
tanță pentru noi. Dar.„ „Aici
— ne spune A. Muraru — se 
află „biografiile tehnice" ale 
celor mai buni judoka din lu
me, începînd din 1976, adică 
din primul an al pregătirilor 
pentru Olimpiada de la Mosco
va. La fiecare competiție im
portantă la care am participat
— sau dacă n-am fost ne-am 
informat din ziare și reviste — 
am notat procedeele tehnice fo
losite de sportivii fruntași. Pen
tru că în judo, deși gama teh
nică este foarte bogată, cu ne
numărate variante, se folosesc, 
totuși, puține procedee de atac 
sau de apărare. Marii campion' 
olimpici sau mondiali au cuce
rit laurii cu două-trei acțiuni, 
aceleași în toate partidele sus
ținute. De la un concurs Ia al
tul, cei mai mulți judoka fao 
totul pentru a-și înșela adver
sari; cu prize specifice altor

procedee, pe careprocedee, pe care adesea le și 
încearcă, dar revin repede tot 
la oele care i-au consacrat. 
Admițind, totuși, că unii judo
ka reputați in arena interna
țională reușesc să-și înlocuias
că procedeele tehnice preferate, 
stilul lor de luptă nu-1 pol 
schimba de la un an la altul. 
Și cine ar risca s-o facă tocmai 
la Olimpiadă ? !“

Poate că nu am fi înțeles tîl- 
cul antrenamentului care a ur
mat, dacă nu știam „povestea 
caietului". Pe tatami luptau, 
firește, sportivi] lotului nostru, 
dar mulți dintre ei erau numiți 
Rouge, Van del Walle, Adams, 
Soloduhin, Mariani etc. Erau 
numiți astfel fiindcă se confor
mau stilului de luptă al aces
tora, iar superușorul Arpad 
Szabo, semiușorul Constantin 
Niculae, ușorul Roman Cornel, 
semimijlociul Mircea Frățică, 
mijlociul Mihalache Tema, se
migreul Daniel Radu și greul 
Mihai Cioc sau Pavel Drăgoi, 
înscris la open, încercau să gă
sească cele mai bune soluții de 
atac și de apărare. Niculae, bu
năoară, a luptat pe rînd cu V. 
Roșu, G. Sburlea, Șt. Bucătaru, 
N. Drăgălău și M. Nuțu. Aceș
tia au fost instruiți — avînd 
oarecum stiluri asemănătoare

Costin CH1RIAC

Lupte greco-romane i 
Constantin ALEXAN
DRU, Nicu GINGA. 
Mihai BOȚILA, ton 
PĂUN, Ștefan RUSU. 
Gh. MINEA, Ion DRAI
CA, Patre DICU, Va- 
sil-e ANDREI, Roman 
CODREANU. Antrenorii 
Ion CORNEANU, Ni
colae PAVEL, Dumitru 
CUC. Eugen HUPCA.

Boi :
ȘCH1OPU, 
RADU ~ 
PERE, 
Florian 
mion

Dumitra 
Daniei 

Dumitru Q- 
Titi CERCEL 
LIVADARU, Sl- 
CUȚOV, Ion 

BUDUȘAN, Marcel 
SIRBA, Valentin Sl- 
LAGHI. Georgicâ DO- 
NICI. Teodor PIRJOL 
Antrenori : Ion POPA 
Ion DUMITRU. Șerbu 
NEACȘU.

„AVEM CEA MAI PUTERNICA Șl MAI OMOGENA GARNITURA
DIN

(Continuare în pag. 2-3)

FESTIVAL SPORTIV IN MARAMUREȘ
In opt localități din județul 

Maramureș, timp de trei zile, 
s-a desfășurat cea de a șasea 
ediție a „Festivalului sportiv 
sătesc". O frumoasă competi
ție — organizată, sub egida 
„Daoiadei", de către C.J.E.F.S., 
Comitetul județean U.T.C, și 
Consiliul județean al sindica
telor Maramureș — în oare au 
fost antrenați circa 400 de ti
neri din județele Bistrița-Nă- 
săud. Suceava și Maramureș, 
Ia 12 discipline sportive.

La sfîrșitul întrecerilor, s-au 
acordat cupe câștigătorilor. 
Cupa de cristal, oferită de că
tre C.N.E.F.S., revenind ju
dețului organizator. Maramu
reș, cîștigător al întrecerii. Pe 
locurile I. la diferitele întreceri 
care s-au disputat la Vișeul

de Sus, Rozovlea. Vișeul de 
Jos. Dragomirești, Ieud, Vadul 
Izei, Ocna Șugatag ș.a. s-au 

clasat : Violeta Ivanciu (M) $1 
Adrian Fasolică (B.N.) — la 
triatlon ; Vasile Galben și Sil
via CIrilgeanu (ambii B.N.) — 
cros ; Iana Fiu tar (M), Liviu 
Boșneae (S) — tir ; Veronica 
Bareozi (M). Viorel Tilea (S) 
— șah ; Mana Voiculescu (S), 
Nicolae Buzuleac (S) — tenis 
de cîrtip ; Vasile Dărăban șl 
Constantin Nichifor (S) —
trîntă; Paltinul Valea Izei — 
oină; IZA Dragomirești — fot
bal : Știința Ieut — volei (m 
Șl f). In clasamentul general 
pe județe : 1. Maramureș, 2. 
Suceava, 3. Bistrița-Nâsăud. 
(V. SASĂRANU-coresp).

CÎTE AU CONCURAT PÎNĂ ACUM LA J. 0.!“
ne-a declarat antrenorul emerit ION COR-

NEANU, aseară, înainte de plecarea la

Moscova

a decolait de pe 
Oto- 

purtînd 
„tricolori" 

Moscova

Ieri seară 
aeroportul internațional 
peni o altă aeronavă 
la bord grupuri de 
și avînd destinația 
olimpică. Deși ne-am obișnuit, 
în ultimele zile, cu aceste e- 
venimente, fiecare participare 
ne emoționează, totuși. Ne e- 
moționează deopotrivă dragos
tea cu care sînt înconjurați 
purtătorii speranțelor noastre, 
ca și încrederea cu 
privesc deosebit de 
dispută pe care o va ocaziona 
în fiecare disciplină cea de a 
XXII-a ediție a Jocurilor 
Iimpice de vară.

Aseară, sute de oameni, 
flcialități sportive, colegi 
dub, rude și prieteni au venit 
să-i conducă pe luptătorii de 
la greco-romane, pe boxeri și 
pe membrii primului lot 
tir. S-a discutat, firește, 
mai despre competiția 
pică la startul căreia se 
alinia peste cîteva zile, 
pre șanse și posibilități, des
pre dorința nestinsă a tutu
ror de a se întoarce de Ia 
Moscova cu medalii și perfor
manțe de seamă.

Constantin Alexandru 
vește visător prin marile 
restre ale aeroportului, reme- 
morîndu-și probabil ultimele 
finale victorioase, Ion Draica 
zîmbește fotogenic, Simion Cu- 
țov — în vervă — răspunde 
numeroaselor întrebări. în 
timp ce antrenorul emerit Ion 
Popa, cu fața brăzdată de ani, 
dar și de marile bătălii sus-

care ei 
dificila

O-

de

de 
nu- 

olim- 
vor 

des-

pri- 
fe-

ținute alături de elevii săi în 
ultimele trei 
La dispoziție 
cunoscută de toți confrații :

— Echipa pe care o prezen
tăm la această ediție a Jocuri
lor este omogenă și, aș spune, 
bine pregătită, pentru că s-a 
muncit mult, mult mai mult 
decit în ceilalți ani. Pornim 
cu botărirea de a reveni de la 
Moscova, așa cum boxul nos
tru s-a mai înapoiat de la o 
Olimpiadă, cea de acum 24 de 
ani, disputată la Melbourne. 
Sigur, performanța este con
diționată de o serie de fac
tori, dar vom face totul pen
tru ca ei să ne fie favorabili.

dțiva metri mai departe, 
intr-un grup de sportivi echi
pați în sacouri vișinii și pan
taloni bej. cu pălării de pai. 
distingem statura de Hercule 
a antrenorului Ion Corneanu. 
„Maestrul", volubil, mereu în
crezător în forțele elevilor săi 
(avînd, desigur, ca suport con
tribuția record a elevilor săi 
la punctajul olimpic al spor
tului românesc), nu aștetaptăo 
întrebare, pentru că gîndurile 
sale sînt de fapt un răspuns 
la cele ale noastre :

— Sîntem foarte bine pregă
tiți, fiecare dintre cei 10 lup
tători pe care îi vom prezenta 
in arena olimpică avînd șanse 
la cucerirea unei medalii. Vi 
asigur, că vor lupta pînă la ul
tima picătură de energie pen
tru a-și materializa posibilită
țile. Cred că avem acum cea 
mai puternică și mai omogenă 
garnitură din cite au concurat

decenii, ne stă 
cu amabilitatea

pînă acum la Jocurile Olimpi
ce. Desigur, vă interesează cine 
are — după opinia mea — cele 
mai multe șanse la obținerea u- 
nei medalii de aur. în primul 
rind, Constantin Alexandru, ște
fan Rusu și Ion Draica. dar po
sibilități care nu pot fi negli
jate au și Ion Păun, Petre I>1- 
cu, Nicu Gingă și Roman Co- 
dreanu. Bineînțeles că nu pier
dem din vedere faptul că sor
ții, arbitrii și al(i factori pot 
influența rezultatul. Cînd ești 
bun, însă, învingi ! Este, dealt
fel, deviza noastră, care ne per
mite să aspirăm la depășire* 
propriilor noastre planuri, ace
lea de a realiza Ia Moscova un 
bilanț care să cuprindă două 
medalii de aur, două le argint 
și una de bronz.

Micuțul (dar atît de puterni
cul 1) Constantin Alexandru se 
pare că a tras cu... ureche*. 
Fiindcă adaugă :

— Maestre, în ce mă privește, 
eu sint hotărit să repet t per
formanța de la San Diego. Bl 
cred că ceilalți de la catego
riile mal mari mă vor urmaU.

Cu același avion pleacă 1* 
Moscova și membrii delegației 
române care vor participa 1* 
Tabăra Internațională a tine
retului. Printre ei li distlnegm 
pe handbalistul Alexandru Bu- 
ligan, luptătorul Ștefan Negrl- 
șan, atleta Corina Gârbea. scri- 
mera Gabriela Betuker, caiacis- 
tul Gheorghe Nițu și alții, 
tinere speranțe care — spe
răm — la Los Angeles se vor 
număra printre „tricolori".

Ora plecării se apropie. îm
brățișări, strîngeri de mîinl 
și... SUCCES DEPLIN LA ÎN
TRECERILE OLIMPICE 1

Hristache NAUM 
Vladimir MORARU



MUNCA Șl SPORTUL

INTR-O ARMONIOASA

Șl FIREASCA SIMBIOZA
i **

însemnări de la o serbare sportivă a navaliștilor gălățeni

CAMPIONATE • CON
LOTUL DE JUNIOARE II LA BASC 

LA RUSE, LA „CUPA SL

un

Navaliștii de la marele șan
tier gălățean au două pasiuni 
etatornice : pasiunea pentru
muncă, mărturia hărniciei și pri
ceperii lor fiind înscrisă cu li
tere de aur pe navele cons
truite aici și care brăzdează cu 
seme ;ie mările și oceanele. A 
doua mare pasiune a construc
torilor de nave o constituie 
sportul, practicat cu plăcere și 
regularitate, tonul fiind dat 
chiar de către cadrele de con
ducere ale* 1 întreprinderii și sec
țiilor de producție. unora dintre viitorii adversari 

ai semiușorului nostru — să fi
nalizeze numai intr-un anume 
mod procedeele tehnice de atac 
și de apărare executate, cum 
spuneam, cit mai apropiat de 
maniera sovieticului Soloduhin, 
a francezului Delwingt sau a 
lui Reissmann (R.D.G.), care vor 
concura, probabil, la această ca
tegorie. „Toate loturile de judo 
se pregătesc în funcție de cei 
mai valoroși adversari, ne spu
ne A. Muraru. Mulți dintre spor
tivii noștri, dacă nu chiar toți, 
îndeosebi cei prezenți la recen
tele campionate europene, au 
fost „filmați" intr-un fel san 
altul. Asta nu-i nici un seeret 
pentru nimeni. Totul e cum 
știe fiecare antrenor să-și pre
gătească cit mai bine sportivii, 
iar aceștia, la rîndu-Ie, să mun
cească tot mai mult la antre
namente".

...Pină la urmă, după aproape - 
trei ore de antrenament, toți 
comporienții lotului olimpic și 
sparring-partnerii, invitați de 
la mai multe cluburi, erau măr
eați vizibil de efort. Kimonou- 
rile, din cauza transpirației, că
pătaseră altă culoare. „Știm că 
va fi greu la Olimpiadă — ne 
mărturisea mergînd spre vestiar 
tînărul antrenor Gheorghe Ilie. 
Cu atit mai greu pentru noi, 
fiindcă n-am mai fost niciodată. 
Am insă convingerea că băieții 

că echipa județului — locul III 
la finala pe țară a „Cupei 
UCECOM"; echipa de oină a 
Liceului agro-industrial Dră- 
gășani — locul I pe țară; e- 
chipa județului — locul V pe 
echipe și locul III la indivi
dual la finala „Cupei U.T.C." 
la schi (biatlon). Pentru aceste 
succese, meritele revin ți u- 
nor profesori, ca Nicolae Po
pescu de la Liceul de chimie, 
Constantin Tiță, de la Școala 
generală Vaideeni, Eugen Io- 
nescu, de la Liceul mecanic 
nr. 2 Rm. Vilcea, Petre Darie, 
de la Liceul „N. Bălcescu" și
I. Cîrstea, de la Școala gene
rală Călimănești.

De o mare popularitate s-o 
bucurat festivalul șahist Jude
țean, organizat sub genericul 
„Daciadei" la Călimănești, Ci- 
ciulata, Govora, la care 
participat 300 de șahiști 
țară și din străinătate, prin
tre ei aflindu-se și trei maeș
tri internaționali — Ciocâliea 
și Șubă (România), Nicolici 
(Iugoslavia) — și 25 de maeștri 
români și străini, dind astfel 
acestui festival o valoare de
osebită.

Sezonul estival, propice spor
tului in aer liber, drumețiilor 
și excursiilor, inotului, eu va
canța școlară, face ca activita
tea de masă să cunoască o și 
mai puternică dezvoltare, 
număr de participanți și 
discipline.

Dumitru MORARU-SUVNA

mint în conformitate cu pre
vederile Legii nr. 12/1971 ți 
Legii nr. 57/1974 ;

— obligativitatea posedării 
B.I. din București.

Termenul de înscriere va 
fi de o lună de la data pu
blicării prezentului anunț, 
perioadă în care se va de
pune și dosarul personal, la 
sediul CCEFS din București, 
Bd. Muncii 37—39, sector 2.

Informații suplimentare la 
telefon 21.55.13.

Recent am surprins 
aspect revelator în sprijinul a- 
Crmației noastre. Imediat după 
terminarea programului de lu
cru, cîteva mii de navaliști 
și-au dat întîlnire la cocheta 
lor bază sportivă „Ancora", 
pentru a participa — fie ca 
Sracticanți, fie ca spectatori — 

i o excepțională serbare spor
tivă, la care și-au dat con
cursul și artiștij amatori ai 
șantierului.

în sala de sport, într-o finală 
inedită, voleibaliștii anilor ’70 
s-au întrecut cu cej din actuala 
generație. Disputa a fost antre
nantă și interesantă. .Au cîștigat 
greu „tinerii", ajustării I. Chl- 
riloae, T. Rață, inginerul Liviu 
Crăciunescu și tehnicianul Gh. 
Ciobotaru oferind astfel cole
gilor de muncă multe momente 
de satisfacție. O partidă ex
trem de disputată au oferit-o 
popicarii secțiilor „Instalații" 
și „Mecanică montaj bord", cîș- 
tigată de instalatori cu scorul 
de 1160—1120 p.d., o frumoasă 
prestație avînd tubulatorul Ion 
Popa și mecanicul Florică Po- 
povici. Cu mult interes a fost 
urmărită de cei peste 2000 de 
spectatori întrecerea în „trasul 
de frînghie", o probă tradițio
nală a navaliștilor, care a pus

Sub genericul pE MELEAGURILE VÎLCENE SE DESFĂȘOARĂ
„Daciadei14 0 LABORIOASĂ ACTIVITATE SPORTIVĂ
ln municipiul Rimnicu Vîl- 

cea, ca ți în intreg județul 
Vilcea, sportul cunoaște, mai 
ales in ultimii ani, o amploare 
deosebită. O preocupare con
stantă a factorilor cu atribuții 
tn acest domeniu este lărgirea 
bazei materiale prin amenajări 
ți reamenajări de terenuri, ba
zine de înot, piste de atletism, 
săli, poligoane de tir, 
noare. Dealtfel, in toate 
nunele și satele s-au 
baze sportive simple, 
nerii pot practica 
îndrăgite. Asociațiile 
vilcene au organizat, 
marii competiții 
„Daciada", campionate proprii 
la nivelul intre prinderilor, șco
lilor etc. la mai multe disci
pline sportive, ca atletism, fot- 
......................... tenis de masă, 

evidențiindu-se 
deosebit asocia- 
de la școlile ge- 
și 2, Liceul me- 
economic, liceul

pati- 
co- 

asigurat 
unde ti- 

sporturile 
sportive 

in cadrul 
naționale

bal. handbal, 
șah și altele, 
intr-un mod 
țiile sportive 
nerale nr. 1 
canic, Liceul _______ , ____
„N. Bălcescu", Liceul de chi
mie ; de asemenea, asociațiile 
Chimistul, Oltul, Metalul, Vo
ința, Lotru, Brezoi, Drăgășani, 
Flacăra, Horezu, precum și 
eele din comunele Buzești, Vai
deeni, Măciuca, Drăgănești, Or- 
lești, Zătreni, Laloșu etc. O 
preocupare constantă este și 
extinderea activităților turisti
ce organizate la sfirșit de săp- 
tămină, cu sprijinul unor mari 
unități din Rm. Vilcea, la ba
zele de agrement ca acelea din 
punctele Dăești și Goranu, iar 
comisia județeană de turism și 
sport de masă a inițiat ex
cursii. drumeții, serbări spor
tive cimpenești la care au 
participat numeroși oameni ai 
muncii de toate virstele. In ca
drul „Daciadei", printr-o con
lucrare foarte strinsă intre 
C.J.E.F.S.. Comitetul județean 
U.T.C., Uniunea județeană a 
cooperativelor de producție și 
consiliile locale pentru educa
ție fizică și sport, au fost ini
țiate in mediul sătesc mari ac
țiuni sportive de masă la fot
bal, volei, oină, trîntă și atle
tism. ca și la alte discipline.

Duminicile cultural-sportive 
organizate in comunele Măciu
ca. Lădești, Șutești etc. se 
bucură de un constant succes. 
După cum la răspindirea prac- 

față în față echipele sectoare
lor „1 A" și „Bazin". Mai pu
ternici s-au dovedit aceștia din 
urmă.

In continuarea frumoasei săr
bători a sportului s-au dispu
tat meciurile de fotbal dintre 
reprezentativa „Tubulatorii" și 
„bătrînii șantierului" (scor 2—1), 
precum și cel dintre secția 
„Construcții corp nave" și sec
ția „Armare nave" (scor 0—1). 
Printre animatorii întrecerilor 
s-au aflat maiștrii I. Dărăscu, 
V. Ciulinaru, electricienii V. 
Moraschi, A. Osadici, inginerul 
O. Chirilă și constructorul na
val Gh. Cazacu. în pauzele 
dintre meciuri s-au desfășurat 
atractive dispute atletice.

Se poate spune că meciul de 
fotbal dintre fostele glorii ale 
echipelor Ancora și Dinamo, 
care a încheiat serbarea spor
tivă, a constituit „capul de afiș". 
Cei prezenți au avut prilejul 
să-i revadă pe unii dintre foștii 
mari jucători de acum cîteva 
decenii ai orașului dunărean: 
David, Radu Matei, Lupeș, Cîm- 
peanu, Weber, Drăgan, Hulea, 
Oprea, Vasilache, State Poșa, 
Leca, jucători care făceau cînd- 
va „tribune pline".

...în ziua aceea, la complexul 
sportiv „Ancora" s-a făcut sport 
și o _ reală propagandă pentru 
sport,' iar modul cum a fost 
organizată și s-a desfășurat ser
barea ne-a întărit convingerea 
că acolo unde există pasiune și 
preocupare, întrecerile sportive 
își ating în totalitate scopul lor 
social, devenind un mijloc efica
ce de reconfortare, călire și de 
educare a oamenilor muncii.

La șantierul naval din Galați 
există, ne-am convins, o splen
didă simbioză dintre muncă și 
sport, sub genericul mobilizator 
al „Daciadei"...

Telemac SIRIOPOL

ticării sportului o contribuție 
«îi aduc competițiile dotate cu 
trofee, cum ar fi: „Cupa Eli
berării", „Cupa Drăgoeștilor", 
„Cupa Orleștenilor", „Cupa 
Cutenilor", „Cupa mecanizato
rilor", „Cupa U.N.C.A.P" ți 
altele. Au fost organizate ți 
numeroase crosuri: „Crosul ti
neretului", Crosul „16 Februa
rie", „Crosul Eliberării" ț.a. 
„Crosul tineretului muncitor" 
a antrenat peste 3 800 de tineri 
sportivi, constituind și un bun 
prilej pentru selecția viitorilor 
sportivi de performanță. Au 
intrat in tradiție manifestările 
sportive prilejuite de serbările 
școlare in aer liber ale elevi
lor. Datorită exercițiilor fizice, 
numărul elevilor scutiți medi
cal a scăzut in mod simțitor. 
De un deosebit interes sînt 
discipline bazate pe tehnică 
cum sint: kartingul, radioama
torismul, tirul cu arma cu aer 
comprimat, raclietomodelismul 
și navomodelismul.

Sint revelatoare rezultatele 
obținute de sportivii vîlceni la 
diferite finale pe țară ale „Da
ciadei". Echipa de fete a Gru
pului școlar Chimia Rm. Vil
cea a ocupat locul I la hand
bal și a cucerit „Cupa V.T.C." 
la această disciplină ; echipa 
Recolta Copăceni — locul II 
pe țară în „Cupa U.N.CA..P.*, 
tot la handbal; echipa de bas
chet a școlilor generale nr. 1, 
2, 9 din Rm. Vilcea — locul 
II la finala pe țară la această 
disciplină; la orientare turiști-

ANUNȚ
Centrul de cercetări pen

tru educație fizică și sport 
scoate la concurs următoa
rele posturi vacante :

— un post instructor spor
tiv, specialitatea jocuri spor
tive ;

— un post inginer electro
nist.

Condiții de înscriere și par
ticipare la concurs :

— studii superioare de 
specialitate ;

— vechime minimum 3 ani 
în specialitate sau învăță-

î
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Sportivii din lotul olimpic de judo ți antrenorii lor la ora exer- 
cițiilor de forță. Foto : Ion MIHAlCA

SPORTUL IN VIZITA LA... LOTUL DE JUDO
(Urmare din pag. 1) 

au 
din

ca 
de

noștri se vor strădui să aibă 
o comportare bună. Și apoi, 
din 1977, ne-am întors cu me
dalii de Ia toate campionatele 
europene. După părerea mea 
și aici, la Moscova, Szabo, Ni- 
culae, Frățică și Radu pot urca 
pe podium".

Alt antrenament, cu alte te
me și alte eforturi. De cîtăva 
vreme în sala de judo, tinerii 
din lotul olimpic se pregătesc 
intens. I-am văzut pe acești 
flăcăi puternici, dornici să se 
afirme, dornici să debuteze cu 
succes la Jocurile Olimpice. 
Dorință întrevăzută în dîrzenia 
lor la antrenamente, in străda
niile deosebite de a executa la 
centimă temele „lecțiilor". Cei 
doi antrenori ai lotului, A. Mu
raru și Gh. Ilie, aflați și ei la 
primele încercări de asemenea 
importanță, se sfătuiesc pină la 
ore tîrzii din noapte cum să 
pregătească tot mai bine olim
picii judoka. Ei sînt ajutați cu 
pasiune de medicul Nicolae An- 
dreescu și de masorul Klaus 
Ștof, gata oricînd să intervină 
cu priceperea lor.

„Un prim senin bun — sub
liniază profesorul A. Muraru — 
este atmosfera de lucru. Cu 
alte prilejuri se mai văicărea 
cite unul dintre sportivi că n-a 
putut să doarmă din diferite 
motive, sau că resimte un trau
matism mai vechi. Acum îi mai 
temperăm noi, antrenorii, une
ori, încercînd să prelungim pau
zele. Ei nu se mai intind re
pede pe tatami eu capul pe 
manechine, nu se mai reazemă 
de pereți. încing pe dată un 
joc îndrăcit de baschet sau un 
fel de tenis cu o sfoară in Ioc 
de plasă și cu minge de fotbal 
în loc de cea de tenis. De opti
mismul lor, să nu mai vor
besc !... Abia așteaptă să intre 
în arena de Ia Moscova".

Firește, ne bucură dorința 
sportivilor din lotul olimpic de 
a avea o comportare merituoa
să la Moscova. Probabil că nu
meroasele antrenamente pe ta
tami sau în sala de forță, ri- 
dicînd haltere, însumînd mii și 
mii de kilograme, alergînd pe 
alei sute și sute de kilometri 
vor fi compensate la confrun
tările olimpice. Cert este însă 
că de astă dată reprezentanții 
judo-ului românesc au cinstea 
de a concura pentru prima oa
ră la Olimpiadă. Este, în ace
lași timp, o datorie 
pentru toți judoka 
țării noastre ca la 
Jocuri Olimpice să 
la capătul puterilor, 
debut cît mai fructuos, pentru 
a răsplăti cum se cuvine con
dițiile minunate de pregătire și 
încrederea ce le-a fost acordată 
de a face parte din delegația 
olimpică a României.

de onoare 
din echipa 
apropiatele 
lupte pînă 
pentru un

15 ANI DE LA CONGRESUL AL IX-lea
(Urmare din pag. I)

românesc,

Dealtfel, tn acest deceniu șl 
jumătate, creșterea generală a 
valorii sportului 
așa cum apare ea șl din cla
samentele altor competiții In
ternaționale de anvergură 
(campionate mondiale. euro
pene și campionate mondiale 
universitare) este pe deplin 
edificatoare Din totalul celor 
1070 de medalii obținute la a- 
semenea competiții, tn întrea
ga istorie a sportului din 
țara noastră, 806 — adică 
75,32% — au fost clștlgate In 
perioada anilor 1965—19791 în 
acest răstimp, de exemplu, im
nul țării noastre a fost intonat 
de 68 de ori pentru victoriile 
sportivilor români la campio
natele lumii și de 
pentru izbînzile lor 
natele continentale, 
nea, de 36 ori, așa 
bișnuiește, conform 
lui. imnul studențesc 
deamus igitur" a răsunat 

85 de ori 
la campio- 
De aseme- 
cum se o- 
protocolu- 

„Gaiu- 
la

în continuarea pregătirilor șl 
testelor pe care le efectuează în 
vedea’ea campionatului european 
de cadete-junioare II (6—14 au
gust, în Ungaria) și a Balcania
dei de junioare (27—29 iulie, la 
Tîrgoviște), lotul de junto are mici 
al țării noastre va lua parte, de 
joi pînă duminică, la tradiționala 
competiție internațională „Cupa 
Start" (rezervată junioarelor I), 
găzduită de orașul bulgar Ruse.

în acest scop, astăzi pleacă ur
mătorul lot : Magdalena Pal, Ca-

melia Solo» 
no (C.S.Ș.
Froiter (C 
nuela Ghe< 
Mihaela P 
reștl), Gyâi 
tu Mare), I 
Timișoara), 
(C.S.Ș. Clu 
gărășanu 
nori : Gh. 
conducătoa
Both ; ari

IN PLINĂ VARA, SCHIORII IN
Deși In plină vară, schiorii noș

tri mai caută petece de zăpadă 
șl își continuă pregătirile (ceea ce 
ar fi trebuit să iacă și în alți 
ani f). In aceste zile, „Refugiul 
schiorilor" din Bușteni a devenit 
suprapopulat. Schiori și schioare 
de la Dinamo și A.SA. Brașov, 
Caraimanul Bușteni, C.S.Ș. din 
Miercurea Ciuc și Vatra Domei — 
oare celelalte secții nu au ne
voie de o pregătire cît mai înde
lungată pe zăpadă 7 — se antre
nează șl participă la concursuri 
pe ghețarul din Valea Albă. Bu- 
cătarul-șef (ad-hoc), _ vî
dinamovist Vasile Bobiț, asigură 
o masă gustuoasă pentru loca
tarii „refugiului", voia bună și 
munca tac corp comun, iar schio
rii aflați aci se gin dese la Jocu
rile Olimpice de iarnă de ia 
Sarajevo ’84. Duminică, pe o vre
me aspră, a avut loc etapa a 
n-a a „Cupei Valea Albă", care

antrenorul]

a cuprins < 
dai în doi 
următoarei» 
Judith Ho) 
71,88, 2. C 
71,98, 3. Ii 
79,54 ; seni 
(Dinamo) 
(Dinamo) ' 
(ASA) 49,1 
(Dinamo) 
veanu (AS 
tsch (Dim 
1. Lajos I 
57,11, 2. I
IUe Hosu 
stantin 63, 
(toți Dina 
Imecs (J 
copii : ' 
61,79, 2. I
Clue) 63.09 
name) 80, 
(Vatra De 
Jltaru i 
Cezar Nei

1.

CICLISMUL G ACTUĂ
ULTIMELE DISPUTE ale cam

pionatului național pentru probele 
de viteză, pe velodrom, desfășu
rate la baza sportivă din șos. 
Ștefan cel Mare, din Bucureștii 
au avut loc in aceleași condiții 
atmosferice favorabile ca și În
trecerile anterioare. De 
dată, cele mai bune 
le-au obținut O. Mitran 
clștigător al probei de 
de puncte și deținător.

această 
rezultate 
(Voința), 
adițiune 

__r______  __ al unul 
merituos loc doi la urmărire In
dividuală — 2000 m juniori miel, 
șl O. Tudorache (C.S.Ș. 1), pri
mul clasat la urmărire Individua
lă, 4 000 m șl deținătorul unu! 
Loc doi In proba cu adițiune de 
puncte. Iată acum lista ultimi
lor cișUgători ai acestui cam
pionat. Juniori mici — urmărire 
Individuală : V. Mitrache (C.S.S. 
1) ; adițiune de puncte : O. Mi
tran (Voința). Juniori mari — ur
mărire individuală : O. Tudo-

rache (C. 
puncte :

ÎNCEPU 
miercuri, i 
cH-știi juni 
pubele de« 
pionatelor 
trecerile s 
Napoca s 
următorul 
10 : conta 
mici, 40 
oantratim. 
mari, 70 
semlfond 
ora 10.45 
mari, 40 
contrat im 
miel, 20 
contrată m 
mari, 30 
proba d. 
W km ;
de fond

IN FATA FILEULl
PERIOADE DE TRANSFERĂRI. 

FA. Volei a stabilit două perioa
de de transferări în acest sezon: 
Intre 25 Iulie și 15 august, pen
tru sportivii care au activat In 
campionatele județene de juniori 
șl seniori, In campionatele repu
blicane de juniori I șl n șl In 
campionatul Diviziei B de tine
ret ; intre 16 și 31 octombrie, 
pentru sportivii care pînă la 16 
octombrie au activat în campio
natul Diviziei A, Inclusiv cel ce 
se încadrează în prevederile artl- 
codului 4 (pînă la 16 octombrie, 
pentru sportivii de „A- n.u oewa 
efectua nici o transferare pe 
baza acestui articol).

Timp
• Cin

JOCUR 
» august 
(tete $1 
Bulgariei 
duri an 
tele) ri

TURN! 
ttția ini 
Lată cu 
desfășur 
noastră. 
între 14 
sporturi

TURNEU LA SUCEAVA, 
de 3 rile, tn sala „Unirea’ 
Suceava «-a desfășurat un turneu 
international la care au luat 
parte echipele Bulgariei (tine
ret), C.S.M. Suceava, România 
(tineret) 'șl România (Juntart). 
Competiția a fost riști gală de 
norii voleibaliști bulgari care, 
medul decisiv, au Învins 
C.S.M. cu 3—2 (I. Mindrescu 
coresp.).

tl- 
îr.
pe

campionatele mondiale univer
sitare pentru a cinsti succesele 
«portivilor noștri.

Lista competițiilor 
ționale este insă cu

SECUI 
accident 
pregătir 
țîmplce 
Doina I 
mentele 
reintre 
echipele 
deplasa 
tlcipn 1

CAV/ 
ROMA» 
petiția 
fost de 
MtrN ! 
Covaci

lntema- 
_____  __  . mult mai 
largă și extrem de diversă. La 
fiecare dintre aceste competi
ții, fie că este vorba de între
ceri pentru juniori sau de se
niori, pentru fete sau pentru 
băieți, sportivii noștri au rea
lizat în ultimii ani multe, 
foarte multe succese, al că-ror 
număr depășește substanțial 
realizările anterioare. Impor
tant este, de asemenea, și amă
nuntul că aceste succese a« 
fost înregistrate la foarte mul
te dintre disciplinele sportive 
practicate în țara noastră, 
care au astăzi serioase ade
rențe în rîndurile tineretului; 
din care se ridică mereu noi 
și noi elemente talentate care, 
printr-o temeinică 
îngroașă an de an 
performerilor

pregătire. 
rîndurile 

performerilor autentici. ale 
celor oare luptă pentru. întîie- 
tate în mari competiții inter-

nation 
dă, d. 
ce, pi 
tiții t 
tn alț 
luptăt 
tigat. 
campi 
ria 6! 
Vlad 
titlu < 
cuta 
talent 
s-a c 
& pro 
topea 
cum 
elubu 
dotaiti 
Marg 
pefle 
— d 
lumii 
incă 
noștr

Act 
impo 
1980, 
Mosc 
cei i 
tanți 
abso.
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revista „Săptumîna" din 11 
a.c. se atrage . atenția că

Diviziei A 
nu a fost întocmit după compu
ter, conform celor stabilite îm
preună cu conducerile cluburi
lor.

Informăm opinia publică spor
tivă că singurul program alcă
tuit cu ajutorul computerului a 
fost primit la F.R.F. de la tov. 
C. Teașcă, program care, ana
lizat, prezintă unele inconve
niente. Iată cîteva dintre ele :

1. Tradiționalele cuplaje inter- 
bucureștene ar dispare. Aceste 
jocuri apar în 6 etape diferite.

2. In etapele 6, 7, 8, 9, 12, 
13, 16 și 17 s-ar programa în 
București 3 jocuri sau un joc.

3. Progresul ar juca numai în 
București 6 etape consecutiv, 
7, 8, 9, 10, 11 și 12, iar restul 
de echipe bucureștene ar juca 
trei și patru jocuri 
in București.

4. Echipa Jiul ar 
tur — în interval
— de trei ori la București, în 
etapele 13, 14 și 16.

Cu trei deplasări la București 
în tur și retur s-ar mai afla 
echipele Politehnica Iași, F. C. 
Argeș. Corvinul. F. C. Baia 
Mare și .,U“ Cluj-Napoca.

5. Steaua ar face 9 deplasări 
în provincie în tur și 5 deplasări 
în retur, iar Progresul 5 
plasări în provincie în 
și 9 deplasări în retur.

de- 
tur

eta-

consecutive

juca in re
de 4 etape

6. Două jocuri din prima 
pâ din programul anului trecut 
s-ar repeta ; Dinamo — Chimia 
Rm. Vîlcea și S. C. Bacău — 
„U“ Cluj-Napoca.

Menționăm că — în progra
mul alcătuit de F.R.F. și dat 
publicității — numerele echipe
lor care se introduc în tabela 
internațională de. împerechere a 
jocurilor au fost — pentru pri
ma oară — trase la sorți de 
președinții cluburilor, iar crite
riile publicate, odată cu pro
gramul turului, au fost accep
tate în unanimitate de pre
ședinții cluburilor în ședința din 
ziua de 4 iulie 1980.

ȘTIRI.. ȘTIRI
• MECI AMICAL, ASTAZI PE 

STADIONUL DINAMO. COffltinu- 
îndu-și seria jocuriloir cu carac
ter de verificare, echipa Dinamo 
București întilnește astăzi, în fie
ful ei, divizionara ,,A“ F.C. Olt. 
Meciul va începe la ora 18.
• „CUPA MINERUL", SAPTA- 

MINA VIITOARE LA BAIA 
MARE. Încep în d de marți, 22 iu
lie, orașul Bala Mare va fi gazda 
celei de a Vi-a ediții a turneului 
de fotbal dotat cu „Cupa Mine
rul", în organizarea divizionarei 
„A" F.C. Baia Mare, tn afara 
formației locale, la acest intere
sant turneu mai participă Dyna
mo Dresda, Hansa Rostock (am
bele din R.D. Germană), Szom- 
bierkl By tom (Polonia), Spartak 
Ivano Frannkovsc (U.R.S.S.) și 
Olimpia Satu Mare.
• F.C. BATA MARE — RES- 

ZOWIA (POLONIA) 1—1 (1—1). 
Au marcat : Muireșan și, respec
tiv, Padwlnskl. Bala Mare .a ali
niat formația : Frank — Molnar, 
Condruc, Sabău, Koller — P. Radu, 
Bălan, Mureșan — Ciohan I,

Buzgău, Deac. Au mai jucat N. 
Răducanu, Hoffmeister. Roatlș, 
Lucaci, Hotica, Moldovan, Sepi, 
Kaiser. Borz și Ciohan II. (V. SA- 

SARAN — co-resp.).
• NITRAMONIA FAGARAȘ — 

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA 3—1 (a—1). Au înscris : Chi
rie. Boeru și Balaș , respectiv 
Fkxrescu. (V. LAZ AR — coresp.).

CORVINUL HUNEDOARA CONTINUA
H

în turneul internațional din Capitală

LOTUL REPREZENTATIV - DINAMO TBILISI 0-2 (0-1)
In ultima partidă a turneului 

internațional, disputată aseară pe 
stadionul ,,23 August" din Capi
tală, Lotul reprezentativ a pier
dut cu 2—0 (1—0) jocul cu Dina
mo Tbilisi. Cu excepția primei 
jumătăți de oră, cînd selecțio
na odii au desfășurat un joc mal 
aerisit și mai închegat (perioadă 
în care D. Nicolae — min. 2 și 
Cîmpeanu II — min. 13 au ratat 
deschiderea scorului din poziții 
favorabile), formația română a 
avut o comportare sub orice cri
tică. îndeosebi după ce oaspe
ții au marcat primul gol (min. 
32, prin Daras el ia care, intercep- 
ttnd o minge trimisă acasă de 
Dinu, a îndeplinit o simplă for
malitate, introducînd balonul în

plasă), echipa noastră nu a mai 
fost... o echipă, ea acționînd con
fuz. neinspirat în toate liniile. 
Inadmisibilă această situație, ca 
formația reprezentativă să nu se 
regăsească moral după primirea 
unui gol, chiar dacă acesta a fost 
înlesnit de o gafă. Nici după 
pauză lucrurile nu aveau să se 
schimbe in bine : mijlocul echi
pei a continuat să greșească nu
meroase pase, vîrfurile au risi
pit și ele puținele mingi utilizabi
le. Totuși, in această repriză Că- 
mătaru (min. 50), Cîmpeanu II 
(min. 68), Sameș (min. 75 și 83) 
și Munteanu II (min. 89) au fost 
aproape de a marca. Și ceea ce 
nu au izbutit jucătorii noștri, a- 
vea să o facă, în min. 81, Șvania:

6—2, un rezultat în conformitate 
cu aspectul de ansamblu al jo
cului.

Arbitrul Fr. Coloși a condus ur
mătoarele formații :

LOTUL REPREZENTATIV : Ior- 
dache — TUihoi, Sameș, Ștefănes- 
cu. Munteanu II — Dinu, Ci mp ea- 
nu H, Bâldni (min. 64 Țlcleanu) 
— Câmătaru (min. 57, Fi. Grlgo- 
re), A. ionescu, D. Nicolae.

DINAMO TBILISI : Gaberia
— Kostava, Hizanișvili, Hinciaș- 
vili, Mudjlri — Minașvili, Tava- 
dze, Cilaia — Daraselia (min. 73 
Șvania), Senghelia, Djohadze.

Gheorghe NICOLAESCU

| F. C. ARGEȘ-F.C. MAGDEBURG 0 3 (0-2)
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Meciul „învinșilor" de sîmbă- 
tă, disputat aseară pe stadio
nul „23 August" din Capitală, 
în cadrul turneului internațio
nal n-a fost — așa cum ne-am 
așteptat — o întrecere echi
librată și nici n-a oferit spec
tacolul fotbalistic scontat. A- 
ceasta pentru că F.C. Argeș (e 
drept, fără cîțiva titulari In 
formație) a evoluat sub va
loarea sa obișnuită, permițînd 
echipei oaspete — remarcabilă 
prin sobrietatea și angajamen
tul de care a dat dovadă chiar 
și în condițiile unui joc ami
cei'— să cîștige lejer. La ca
pătul unei dispute în care a 
avut în majoritatea timpului 1- 
nițiativa, echipa oaspete, pe 
lingă cele trei goluri înscrise, 
a trimis de două ori balonul 
în bară și a ratat cîteva mari 
ocazii care ar ii putut să-i a- 
sigure o victorie și mai con
cludentă. Scorul a fost deschis 
în min. 10, cînd Wittke a re-

luat plasat, cu capul, balonul 
centrat de Pommerenke. In 
min. 30 tabea de marcaj s-a 
modificat din nou în favoarea 
oaspeților după golul Înscris 
de Streich în urma unui con
traatac clasic, finalizat cu ealm 
și măiestrie. După pauză, In 
min. 63 Seguin a trimis balo
nul în bară_ pentru ca, un mi
nut mai tîrziu, tot el să înscrie 
cu un șut frumos. In min. 75, 
o nouă bară a oaspeților, autor 
Mewes. Finalul partidei îi a- 
rată pe piteșteni ceva mai in- 
sistenți în atac, ei Incercînd să 
realizeze golul de onoare. Oas
peții se apără însă exact și ho- 
tărîți să nu cedeze pînă la 
fluierul final al arbitrului 
N. Georgescu, care — ajutat de 
M. Cruțescu și Al. Ioniță — a 
condus bine următoarele for
mații :

dafirescu, Cîrstea. Lăcătușu — 
Toma (min. 24 Iat’an), Chivescu, 
Iovănescu (min. 57 Stancu II) 

Dobrin— Ralea Moiceanu, 
(min. 46 Turcu).

F.C. MAGDEBURG: 
Siersleben, Stahmann, 
lin (min. 33 Seguin).
— Mewes. Pommerenke, Wittke
— Streich, Windeiband, Tho
mas (min. 72 Naumann).

Mihai IONESCU

F.C. ARGEȘ : Nițu (min. 46 
Speriatu) — M. Zamfir, Tran

Ce fac echipele retrogradate din Divizia A

OLIMPIA SATU MARE SPERA,
I DAR SE FEREȘTE DE DECIARAȚII „TARIt.
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„. Un telefon, zilele trecute, la 
clubul Olimpia Satu Mane, 
punde președintele retribuit 
clubului, A ti la Koos.

— Ce e nou la Olimpia T
— Nimic nou 1
— Dar antrenorii î !...
— Echipa a plecat la Borș* ca 

Gh. Ene, Czako s-a întors a- 
casă, la Arad.

— La U.T.A. 1
— Probabil....
— In privința Jucătorilor, aveți 

noutăți, probleme î A plecat ca
reva T Ați scos din Jot pe ct- 
nevia î...

— N-a plecat nimeni, n-am acoa 
pe nimeni din lot. Avem aceeași 
„trupă**, ea ta primăvară. Am 
Introdus In schimb ta Jot cîțiva 
juniori talentați : N. Mureșan. 
Donca, Polenciar fi lacob. Cred 
tn aceși băieți.

— Auzisem de Kaizer. 
undeva, la facultate,..

— Vă repet, n-a plecat nimeni. 
La noi, jucătorii nu ne lasă la 
greu. E o calitate 
lor**.

— Va fi o luptă 
a ni-a, asta știe 

Ce credeți despre 
,.seria de foc" 7

— Va fi o luptă foarte grea, nu 
grea. Bihorul, U.T.A., “ .
noi... Ce pot spune eu, acum, e 
că vom lupta pentru 
Că vom face totul pentru a pro
mova. Dar nu pot spune, acum, 
că Olimpia va fi echipa care va

RâS-
al

plecat,

a „oUmplgti-

grea în seria 
toată lumea...
„bătălia** din

Reșița,

revenire.

ciștlga lupta. Ce vă pot spune e 
că Vom Încerca să facem o e- 
chlpă adevărată. Avem un Mit 
bun, experimentat, in care vor 
rodi, sperăm, „altolunlc" tinere. 
Cin pepiniera proprie.

— Credeți că Olimpia are lotul 
cel mai bun din serie 7

— Știți, noi ne-am propus să 
muncim din greu pentru promo
vare, dar cu modestia care-1 stă 
bine oricărui om, fără declarații 
tari, „psihologice", care să de
ruteze, chipurile, adversarii. 
Campionatul va dovedi cine arc 
lotul cel mal bun I

— Olimpia are experiența re
venirii imediate In „A". Credeți 
că asta reprezintă un atu î

—Șt Corvinul a revenit Ime
diat i... Sigur, ne bazăm mult pe 
experiență, dar nu-i suficientă 
numai ea. Șl U.T.A., șl Bihorul 
vor ataca puternic Divizia A. 
După un an de liniște, vor forța 
acum. De aceea e greu să 
pronunț. Cert e că ‘ 
calcule. Asta, sigur 1

— Tovarășe Koos. 
gradare atrage după 
„seisme" în lot, în 
clubului. A scăpat Olimpia 
toate acestea 7

— Luni, 21 iulie, vom avea o 
ședință cu probleme de organi
zare și de conducere. Ceva, ceva, 
probabil, că se va schimba si ia 
noi. Idealul însă rămîne același : 
o echipă bună I

Mircea M. IONESCU

mă
sintem in

orice retro- 
sine mici 
conducerea 

de

Heyne— 
Dobbe- 

Kramer

Ajunși la sediul clubului hu- 
nedorean, prima noastră între
bare adresată noii promovate 
în Divizia A a fost „Ce face 
Corvinul acum ?“ „Ce să facă? 
ne-a răspuns Ion Socol, unul 
dintre conducătorii clubului, 
pregătește reîntilnirea cu pri
ma scenă a fotbalului și, bine
înțeles, meciurile cu echipele 
din... cupele europene". Am 
înțeles repede unde bătea răs
punsul lui Ion Socol. Era vor
ba de jocurile cu Universita
tea Craiova. Steaua, F.C. Ar
geș și Politehnica Timișoara, 
de o reîntâlnire cu cele mai 
bune formații ale anului 1980 
participante în noua ediție a 
cupelor europene, de niște 
vechi revanșe cu ele. Vizînd 
revanșele, hunedorenii vizează 
implicit o pregătire calitativă 
sub toate aspectele. Dealtfel, 
la ora vizitei noastre, pe sta
dionul Corvinul, la o tempera
tură de 
Văetuș,
— abia 
dustrial 
cu bine 
lui IV —, făceau ture chinui
toare cu Mircea Lucescu. Cei
lalți componenți ai lotului hu- 
nedorean, sub supravegherea 
antrenorului Remus Vlad, 
transpirau și ei sus. la ispi- 
titoarea cabană Pasul Prislop, 
aruncată undeva pe un platou 
ai munților de granit ai Orăș- 
tiei. Special a fost ales acest 
loc de singurătate și ozonifi- 
care, /tocmai pentru ca echipa 
(dezavantajată de un program 
prelungit, ca și celelalte două 
promovate) să-și refacă cit 
mai rapid forțele psihice și fi
zice • Deși lotul este în curs 
de definitivare. antrenorii 
ne-au furnizat următorul efec
tiv cu care intenționează _6ă 
pornească la drum : I. Gabriel
— portar ; Nicșa, Lăcătuș, 
Mcrlă, Andone, Gălan, Bogdan, 
Rednic, Dubinciuc (de la Au
rul Brad) — fundași ; Petcu, 
Dumitriu IV, Radu Nunweiller, 
Klein, Oncu (de la Aurul 
Brad) — mijlocași ; Lucescu, 
Dumitrache, Gabor, Văetuș — 
înaintași. Promovați de la ju
niori : portarul Rus. Ormini- 
șan, Tirnoveanu și Colesnic — 
jucători de cîmp. Agud, Bucur, 
Bologan și Economu, care au 
absolvit Institutul de subingl- 
neri. și-au exprimat dorința 
șă activeze la alte cluburi • 
Iată, așadar, Corvinul se re
întoarce în prima divizie cu

plus 30 grade, Nicșa, 
Lăcătuș. Klein, Rednic 
sosiți de la liceul in
unde li se încheiaseră 
situația școlară a anu-

rîndurile îngroșate de elemen
te locale, care sigur vor crește 
— ca și Văetuș, Nicșa. Petcu

■ sub impulsul modele- 
echipei, experimentații

Lucescu, Radu Nunweiller, 
Dumitrache. Dumitriu IV. ® 
Care sînt dorințele Corvinului 
pentru noua stagiune 7 1. Să 
demonstreze că a cîștigat ma
ratonul Diviziei B prin muncă, 
seriozitate, disciplină tactică și, 
mai ales, prin receptivitate la 
ceea ce apare nou în fotbal; 2. 
Să arate că are capacitatea, 
alături de cele mai bune for
mații ale țării, să poată con
tribui la creșterea calitativă a 
campionatului nostru • Ca să 
îndeplinească aceste dezidera- 

'te, antrenorii hunedoreni plea
că de la un cîștig incontesta
bil : cele 90 de goluri marcate 
în Divizia B ca urmare a u- 
nui joc eminamente ofensiv, 
a unei redinte în jocul-spec- 
tacbl. „Refuzăm alternativa 
cîștigării punctelor cu orice 
preț, spectatorii mcritînd mai 
mult de la fotbal ; atacul este 
singura noastră șansă și ar
mă" — spunea Mircea Luces
cu. Cum se vede. Corvinuj țin
tește spre o creștere în con
tinuare a competitivității echi
pei • „Dar, mărturisește 
rîndul său Remus Vlad, 
preocupă și fortificarea 
partimentului defensiv.
sînt de pus la punct probleme 
de marcaj, dublaj, sincronizare 
și de agresivitate în sensul 
bun al cuvîntului" • Corvinul 
așteaptă și de la publicul hu-. 
nedorean un și mai 
țial sprijin 
echipă care 
și jumătate 
meci acasă 
jucători, și 
promisiuni : 
mărească zestrea de goluri 
„clubul golgeterilor". Petcu șl 
Gabor vor să-și pună candi
datura Ia una din reprezenta
tivele țării, pentru a-1 urma 
pe KIein. iar Lucescu, Radu 
Nunweiller și Dumitriu IV (ul
timul se reîntîlnește cu Divizia 
A ca proaspăt subinginer) vor 
să arate, încă o dată, că au ve
nit la Hunedoara pentru a 
crește aici o echipă la a cărei 
formare au pus o părticică 
din sufletul, munca și ambi
țiile lor. • Năzuinți, visuri 
care se plămădesc în zeci și 
zeci de ore de muncă respon
sabilă creatoare.

Stelion TRANDAFIRESCU
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A.S. ST. ETIENNE, U.S. TOULOUSE Șl BORUSSIA MONCHENGLADBACH, 
TREI FRUMOASE „CĂRȚI

poziția fruntașă, a fost fim ai1st ă 
în Cuipa camutonilar europeni 
40—1 cu Bayera Miincîien ta 1976), 
dar echipa a traversat aipoi o pe
rioadă mal puțin fastă. Se pare 
că toeepînd cu 1979—80 a început 
eă redevină formația valoroasă 
care a fost, elasîndu-se pe Jocul 
3 In camptanat. lată echipa de 
bază : Curkovici — Reppentns,
Janvion. Santini, Farts on — Larics, 
Flirt, Platini — Kocheteau, Bep, 
Zihmako. Ziarul „L’Equipe* a- 
nuntă ca posibilă plecarea de 1a 
St. Etienne a jucătorilor Roche- 
teau, Rep, Reppellinl, Barthelemy, 
Farison. Ar însemna o sensibilă 
BcȘdere a valorii echipei.

U.S. TOULOUSE
Formația din orașul uzinelor 

avioane Concorde a avut o Isto
rie agitată. Fondată în hiMe 1937, 
eub denumirea F.C. Totflouse, cu
noaște bucuriile si neplăcerile e- 
chlpelor care nu reușesc să se 
mențină în prima - ■ • 
ce cîțiva ani joacă 
de important In 
Franței, în anul 
1966—67 se clasează ____
fuzionează eu Red Star si rămîne 
tn „A" numai după baraj. O e» 
chips cu numele U.T. Toulouse 
neapere de-atrta ta campionatul 
1170—1971, în divizia a H-a. In du
da încercărilor, aceasta nu va mal 
reveni tn prima divizie. în cam
pionatul trecut, U.S. Toutause a 
ocupat locul al 5-lea ta gropa B 
a «viziri secunde. Antrenorul 
Pierre Cahuzac a aliniat de regulă 
următorul „11": Weller — Brisson, 
Le Blayo. Saulavllle, Camua — 
Lacroix, Laverny, Tota — Sassus 
Plntenat (19 goluri marcate ta 
eamiplomatul trecot). Maler. Să
reamintim că ta ediția 1966—67 a

TREI ECHIPE, DE VIZITA' «•

'f

Așa cum s-a mai anunțat, lo
tul reprezentattiv al țării noastre 
va pariAcipa vineri și sîmbătft la 
un turneu internațional la Tou- 
louse, alături de formațiile înan- 
ceze A.S. St. Etienne, U45. Tou
louse și echipa vest-germană 
Borussia Monchengladbach. Iată 
o prezentare a echipelor prezente 
tat aceste turneu, alături de fot
baliștii noștri.

A.S. ST. ETIENNE
Cu toarte ei a tost tnfltotală te 

1928 șl activează lin prima tttvizle 
a Franței din 1938, St. Etienne mi 
ee evidențiază decît dân anii ’50. 
Mad precis din 1957 ctod cuce
rește campionatul cu 4 puncte a- 
vans față de Lens. Titlul nu a 
tost însă sustiniut și de alte com
portări la fel de frumoase. Maî 
mrdt, la tinde campionatului 
19611—62 retrogradează ta divizia 
secundă. Revine diupă un an si — 
la tel ea Nottingham Forest a- 
cum trei ani ‘ 
titlul 
tr-un 
1964, 
1975, 
1968, 
Cupa 
1974, ___  _____ , _ _ ____ __
campionatul. Aceste excelente re
zultate sînt legate nu numai de 
jucătorid de mane valoare care au 
îmbrăcat tricoul verde al lui St 
Ettenne, cd șl de munca antreno
rului Albert Batteux care, după 
o perioadă de glorie la Stade de 
Reims, și-a dovedit capacitatea si 
la St. Etienne pe care a con
dus-o timp de 6 ani (1967—1973), 
Lui Baitteux. bolnav, l-a urmait ia 
clrma echipei fostul jucător d 
acestuia. Herbin. Sub îndrumarea 
lud, echipa șl-K menținut un timp

Cupei europene a TîrguriUor, Di- 
«amio Pitești a eliminat pe F.C. 
Toulouse cu 0—3 (La Toulouse) si 
B—1 ’ .. ..........

de

în 1964 cucerește 
național. A fost startul Jn- 

adevăirat 
1967, 1968,

1976 — în campionat, 1962. 
1979, 1974, 1976, 1977 — în
Franței. De trei ori (1970, 

1975) cucerește si Cupa d

ște de victorii : 
1969, 1970, 1974.

divizie. După 
uai rol AastiX 

campioruituJ 
competition al 
pe locul 17,

(la Pitești).
BORUSSIA 

MONCHENGLADBACH
Deși a intrat în deceniul al 

l-lea de existentă (înființată la 1 
august 1900), Borussia n-a apărui 
in prim-planul caimptonaitulul de- 
dt la ediția din 1965—66, cînd, 
promovată, s-a clasat a 13-a din 
18 echipe. Formație ambițioasă, 
Borussia urcă tot mal sus, se 
clasează doi ani lai rînd pe locul 
al 3-lea pentru ca să devină apoi 
de 6 ori campioană (1970, 1971, 
1975, 1976, 1977) în decurs de I
ani. Paralel a cîștigat șl Cupa 
B.F.G. (1960 șl 1973). Se spunea 
că Borussia Monchengladbach ■» 
Gdnther Netzer. Dar Netzer a 
plecat la Real Madrid șl Borussia 
nici n-a simțit, tînărul Danner, 
căruia i-a fost încredințat rolul 
Iul Netzer. s-a achitat toarte bine 
de sarcina Conducătorului de Joc. 
Pierderea lui Vogts n-a tost nici 
ea greu de înlocuit. Rînd pe rînd 
Stlclike, Simonsen și Le Fevre 
au părăsit clubul, iar Heynckes 
șl-a pus „ghetele în cui". Șl cu 
toate astea, Borussia șl-â păstrat 
neștirbită prestanța. Spectatorii 
români cunosc echipa vest-ger- 
mană mal ales din meciurile de 
«nul trecut, din Cupa U.E.F.A., 
eu Universitatea Craiova (2—0 la 
MOnchengladbach, datorită, în spe
cial!. arbitrajului defectuos. 0—1 
ta Cnaiova) dare a trecut pe Iîn- 
Kă calificare. Anul acesta Borussia 
s-a clasat ne locui 7. Iartă echipa 
tip : Kneib — Schaffer, Fleer, 
Hannes. Ringels — Matthaus, 
Kulik, Nielsen — De’TIaye. Nickel, 
Lienen. Antrenor : J. Heynckes.

NUMAI ASTAZI ȘI MUNK...
Pentru iubitorii tradiționalului 

sistem de joc Loto, reamintim că 
astăzi și mîine sînt ultimele zile 
de participare la tragerea de vi
neri 18 iulie 1980 — ptriiej de nod 
cîștiguri în AUTOTURISME „Da
cia 1300" și IMPORTANTE SUME 
DE BANI. După cum s-a mal 
menționat, alături de biletele a- 
chitate sută la sută, o răsplndire 
tot mal Largă cunosc cele achi-

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
tate în cotă de 25 la sută, com
pletate cu variante combinate 
sau combinații „cap de pod**, pe 
care se pot obține suite de câș
tiguri La mai multe categorii.

Tragerea obișnuită Pronoexpcrcs 
de astăzi, 16 iulie 1M0, se tele
vizează în direct inoepînd de la 
ora 18,20.

ClȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT 
DIN 13 IULIE 1980

Categoria 1 : (12 rezultate)
16.25 variante a 2.834 lei; 

Categoria 2 : (11 rezultate)
236,50 variante a 234 lei ; 

Categoria 3 : (10 rezultate)
1958.25 variante a 42 lei.



OLIMPIADA 80 IN FEBRA ULTIMELOR PREGĂTIRI
(Vrmart din pag. I)

îndeosebi ziariștilor. Legitima
țiile de acreditare pe categorii 
indică accesul în diversele zo
ne olimpice.

Luni, după-amiază, curioșii 
aflati în zona internațională a 
satului olimpic, îndeosebi zia
riștii, vedeau venind dinspre 
„zona interzisă" un grup mic, 
ce părea alcătuit din astronauți. 
îmbrăcămintea, bluză și panta
loni de culoare argintie, lucioa
să, pusă bine în evidentă pe 
ploaie. Nimic senzațional. Echi
pa feminină de gimnastică a 
României pleca la antrenament. 
Costumele de mare efect, din- 
tr-un material subțire imper
meabil. produs de fabrica de 
confecții „Mureșul", nu părea să 
fie purtate de sportivi, astfel că 
Bela Karoli a scăpat, la acest 
antrenament, de privirile și în
trebările iscoditoare ale ziariști- . 
lor. Dar antrenamentele oficia-

le. cum a fost acela de luni, 
sînt înregistrate de televiziune 
și redate in culori la centrul de 
presă si in satul olimpic. Ast
fel, fetele noastre au fost vă
zute de multi ziariști și amatori 
de gimnastică. Gimnastele ro
mânce, obișnuite cu aparatura 
din Palatul sporturilor de la 
Lujniki, adusă de mai mult timp 
la Deva, și-au făcut exercițiile 
în voie. Atît Nadia, cit și co
legele ei mai mici au arătat că 
sînt gata de a începe bătălia 
pentru medaliile de aur la echi
pe, individual compus și la a- 
parate.

Marti echipa noastră de gim
nastică a mai făcut două an
trenamente. neoficiale. Miercuri, 
la ora 17, este programat tot la 
locul de concurs, cel de al doi
lea și ultimul antrenament ofi
cial.

Poloiștii s-au antrenat și 
marți, la Lujniki.

ei

Agenda C. I. O. foarte incărcatâ

probele atletice pentru femei 
400 m garduri. 3000 m și chiar 
maraton. Prin urmare sînt aș
teptate multe noutăți în aceste 
zile.

SURPRIZA A VINII IA TIMP...

Cea de a 83-a sesiune a Co
mitetului International Olimpic, 
a cărei solemnitate inaugurală 
a avut loc luni seara, la Teatrul 
Mare din Moscova, continuă. A- 
genda de lucru este foarte în
cărcată. urmînd să se epuizeze 
la 17 iulie. După cum se cu
noaște, lordul Killmin a anun
țat cu emoție în cuvîntul său 
hotărârea de a nu mai candida 
la postul de președinte al C.I.O. 
Printre pretendenții I 
post se numără Lance 
(Noua Zeelandă). Willi 
(R.F. Germania), Juan 
S maranch (Spania), 
Worrall (Canada) și Marc Hodler 
(Elveția). Va fi ales un nou vi
cepreședinte și o nouă Comisie 
executivă. Vor fi ascultate ra
poartele 
zare ale

la acest 
« Cross 

Daume 
Anton 
James

comitetelor de organi- 
Jocurilor Olimpice de

lala Moscova, de iarna de 
Lake Placid și Sarajevo pentru 
anul 1984, ca și raportul comi
tetului de organizare a celei 
de a XXIII-a Olimpiade de va
ră de la Los Angeles.

Mai sînt de așteptat atribui
rea ediției a XXIV-a a Jocuri
lor Olimpice din anul 1988, 
deși există o propunere 
de amînare a acestei decizii 
pînă în anul 1982. Sînt deja și 
candidaturi — Melbourne și 
Nagoya — pentru cele de vară, 
Madonna dl Campiglio (Italia) 
șl Calgary (Canada), ca și intro
ducerea unor noi sporturi în 
programul olimpic. In această 
direcție există o avalanșă de 
propuneri făcute comisiei de , 
programări a C.I.O. : tenis, tenis 
de masă, judo feminin, gimnas
tica ritmică, ciclism feminin,

★
Au mai rămas patru zile pînă 

la începerea intrecerilor olim
pice, la 20 iulie. Marți, după- 
amiază, le-a fost prezentat zia
riștilor programul și scenariul 
inaugurării Olimpiadei ’80, în 
ziua de 19 iulie. în aceeași zi, 
seara, I. T. Novikov, președin
tele Comitetului de organizare 
Olimpiada ’80. vicepreședinte al 
Consiliului 
U.R.S.S., a ținut o 
de presă ' . 
pregătirilor pentru aceste Jocuri.

Joi va sosi la Moscova dele
gația României. In jur de 150 
sportivi se vor adăuga celor 
prezent! aici, iar săptămîna vii
toare vor mai sosi și alții. în 
funcție de programul olimpic. 
Sportivii români vor lua startul 
la Olimpiada ’80 cu dorința fer
mă de a fi printre cei mai buni, 
de a urca treptele podiumuri
lor olimpice, de a fi clasați 
între primii șase din lume.

★
Febra olimpică este în creș

tere pentru toti cei aflati aici. 
Se repetă, de la antrenamente
le sportivilor pînă la distribui
rea rezultatelor și legăturilor 
telefonice, pentru ca de la 19 
iulie mecanismul olimpic să fie 
fără greș. Gazdele noastre nu 
precupețesc nimic în această di
recție. De pe acum se poate 
spune că amenajările și organi
zarea întrec ediția olimpică de 
la Montreal.

de miniștri al 
conferință 

despre încheierea

Aruncarea suliței nu se dez
minte. Proba cea mai capri
cioasă a atletismului ține id 
ne ofere și acum, înainte de 
J.O. de la Moscova, surprize 
de proporții. După ce Ruth 
Fuchs alergase un întreg de
ceniu după fabuloasa graniță 
a celor 70 de metri, ajungind 
In această primăvară la numai 
4 centimetri de spectaculoasa 
limită, după ce alte aruncă
toare de valoare recunoscută 
s-au apropiat pas cu pas de 
atleta din R.D. Germană, — 
Theresa Sanderson și Eva 
Zdrgo-Raduly conducînd plu
tonul urmăritor făcin-
du-ne să credem, la un mo
ment dat, că acesta este 
trio-ul pentru podiumul de la 
Moscova, după ce Maria 
Caridad-Colon și Saida Gumba 
ne-au obligat să lărgim aria 
selecției pentru... meaaitl, 
iat-o pe necunoscuta Tatiana 
Bîrlulina așezîndu-se dintr-o 
dată in fruntea probei, cu un 
neașteptat 70,08 m !

Antecedentele noii record
mane ne fac să presupunem 
o aruncare fericită, așa cum 
au mai existat în istoria pro
bei, atît la băieți, cit și la 
fete. Cine este Tatiana Btriu- 
lina ? Consultînd lista celor 
mai bune performere monata-

le ale sezonului trecut, pu
tem constata că aruncătoarea 
din Tașkent, in virstă de 25 
de ani, deținea in sezonul 
preolimpic un rezultat de... 
59,56 m, cu care ocupa locul al 
șaselea în ierarhia 
probei, performanță 
asigura pătrunderea 
dul primelor 30 de 
din lume... Nici în 
zon nu depășise 62 
tat fără de care nu poți 
admisă în grupul ;_____r
mondial. Devine Biriulina pri
ma favorită olimpică 7 Greu de 
afirmat. Vor renunța selec
ționerii sovietici la una din 
valorile sigure (Gumba, Puti- 
niene — 67,80 m, Nikanorova 
— 65,46 m) pentru a o intro
duce în echipă pe Biriulina 7

In orice caz, este bine că 
surpriza s-a produs înaintea 
concursului olimpic... Părerea 
noastră este că aruncarea-sur- 
prlză nu schimbă cotele șan
selor și că la Moscova va clș- 
tiga una din valorile sigure, 
atleta cu nervii cei mai tari. 
Șl nu uităm că recordmana 
noastră, Eva Zbrgb-Raduly — 
recent cîștigătoare la Mosco
va, la „Memorialul fraților 
Znamenski" — este... profesor 
de psihologie I

unionali a 
cară nu U 
tn rln- 

speclaltstt 
acest se
ni, rezul

ți 
fruntaș

CONCURSURI DE ATLETISM

AU FOST ALCĂTUITE ECHIPELE
DE GIMNASTICA ALE U. R. S. S.

MOSCOVA. 15 (Agerpres)
Echipa 
naști că

feminină de gim- 
_____ a Uniunii Sovietice 
care va participa la concursul 
olimpic este alcătuită din Nelli 
Kim, Elena Davîdova, Natalia 
Șapoșnikova. Stella Zaharova, 
Elena Naimușina și Maria Fi-

latova (rezervă Svetlana Aga
pova). Formația masculină are 
In componență pe Nikolai An
drianov, Aleksandr Ditiatin, A- 

leksandr Tkacev, Vladimir Mar
kelov, Bogdan Makuț și Eduard 
Azarian (rezervă F eodor Ku- 
laksizov).

PAR ARVIDSSON (Suedia)
CEL MAI RAPID „DELFIN" AL ANULUI

Cel mai rapid „delfin" al lumii 
în acest sezon este suedezul Pâr 
Arvidsson (20 ani, 1,94 m), prin
cipalul favorit al probelor de 100 
și 200 m fluture din cadrul J.O. 
de la Moscova.

In urmă cu trei ani. la Jonkd- 
ping, uriașul din Gâteborg cuce
rea medalia de argint la 100 m 
și pe cea de bronz la 200 m In 
cadrul campionatelor europene de 
seniori. In 1978 la cea de a 3-a 
ediție a C.M., desfășurată în Ber
linul Occidental, Arvidsson a fost 
al 3-lea la „sută" și al 4-lea pe 
distanta de 200 m. Anul trecut, 
cu prilejul ediției inaugurale a 
„Cupei Mondiale", suedezul a co
rectat recordul european la 100 
m cu 54,33, rezultat cu care a 
preluat conducerea în top-ul ce
lor mai valoroși „delfini" ai lu
mii

Evoluția performanțelor sale în 
ultimii ani atestă un progres 
constant : 1976 — 56,93 la 100 m 
și 2:03,79 la 200 m ; 1977 — 55,44 
(locul 4) la 100 m și 2:01,22 (lo
cul 7) la 200 m ; 1978 — 55,21 (lo
cul 3) la 100 m șl 2:01,6) (locul 
8) la 200 m ; 1979 " “ “ ~
(locul 1) la 100 m șl 2:00,42 (lo
cul 4) la 200 m.

tn luna aprilie a acestui an. 
Păr Arvidsson. student în econo
mie al Universității din Berkeley 
(California), a ’ ' ’
dublu campion 
gat cursa de 
54.20, după ce 
recordman al 
apoi pe cea de 200 m tn 2:00,62. 
Cu aceste performanțe el se 
anunță ca principal candidat la

54,33 R. E.

devenit la Austin 
al S.U.A. A cîștl- 
100 m fluture în 
în serii a devenit 
lumii cu 54.15 și

„MARELE PREMIU AL MARII
LONDRA, 15 (Agerpres). — 

„Marele premiu al Marii Britanii" 
la automobilism (F. B de la 
Brands Hatch a fost cîștigat de

ATLEȚII francezi Ișl continuă 
pregătirile pentru J. O. La Mul
house, recordmanul mondial Ia să
ritura cu prăjina, Thierry Vlgne- 
ron, a realizat 5,60 m. In tenta
tiva de a-țl doborî recordul lumii 
(5,75 m). după cea trecut 5,76 tn, 
el a doborît ștacheta cu mina.

ALTE rezultate din cadrul cot»-' 
cursului de verificare a lotului 
olimpic la atletism al R. D. Ger
mane de la Potsdam. Mașm In i 
100 m — Dray 10,46 ; greut.)»e 
Schmidt 
nlsch — 
țl me — 
glme —

20,67 m ; suliță — Ha»- 
85,70 m ; feminin : InM- 
Rlechsteln 1,86 m ; hta- 
Neubert 6,66 tn. ,

TURNEUL DE FOTBALDIN 4 CONTINENTE LA

cele două medalii de aur ale pro
belor de 100 m șl 200 m fluture, 
singurul contracandidat ia această 
oră fiind sovieticul Serghd Fe
senko, cu 2:00,01 la 200 m in acest 
an.

A. VASILIU

8RITAHII" U AUTOMOBILISM
australianul Alan Jones pe 
,,Williams". După 11 sec. a sosit 
brazilianul Nelson Piquet, urmat 
la 2 sec. de argentinianul Carlos 
Reutemamn.

lată-ne în preajma celei de a 
17-a prezențe a fotbalului la J.O. 
A 17-a pentru că. deși conside
rat sportul rege și bucurindu-se 
de o uriașă popularitate în lume, 
fotbalul nu s-a numărat, totuși, 
printre disciplinele sportive care 
s-âu aliniat la toate edițiile mo
derne ale Jocurilor. El a apărut 
tn arena olimpică la cea de-a 
n-a ediție a J.O., cea de la
Paris (în 1896, la Atena, nu a- 
vut loc doar niște meciuri de
monstrative, care nu slnt consi
derate drept un prim turneu o- 
llmplc de fotbal), la 
seoo'.ulul nostru, 
program a fost 
exceptând ediția 
zată tn 1932, la 
S.U.A.

Fiind primele 
temaționale de __  , _ ___
țiile olimpice au constituit un a- 
devărat schimb de experiență în
tre fotbaliști, mai totîl între 
mai multe țări europene, apoi, 
cînd aria olimpică s-a extins, și in
tre fotbaliști din mal multe con
tinente. Azi se poate afirma că fă
ră turneele olimpice nu ar fi existat 
campionatele mondiale de fotbal. 
J.O. de la Paris (1924) și Amster
dam (1928) au prilejuit apariția 
pe continentul nostru a echipei 
Uruguayulul, care a lăsat o ex
celentă impresie (confirmată a- 
poi în 1930, clnd a cîștigat primul 
tM-U mondial), revoluționînd în- 
tr-un fel soccerul. Tot la J.O., 
în 1936, între victoriile de la 
C.M. din 1934 șl 1938. a terminat 
pe locul I formația Italiei, ofe
rind selecționerului Vittorio Po- 
zzo o bună parte din „ll“-le ce 
va triumfa la C.M. din 1938. In 
sfirșit, tot ia J.O dar la ediția 
din 1952, s-a afirmat pentru pri
ma dată și echipa de aur a Un
gariei, care, deși neîncoronatâ la 
C.M. în 1954 avea să domine cîțl-

începutul 
Existenta sa in 
apoi constantă, 

a IX-a organl- 
Los Angeles, in

mari turnee ln- 
fotbal, competi-

va ani fotbalul, și nu numai pe 
oel european.

La turneul ce se va disputa 
tn cadrul celei de a XXn-a O- 
limpiade, cele 16 participante au 
fost Împărțite în patru grupe :

A (meciurile vor avea toc La 
Moscova și Leningrad) : U.R.S.S., 
Venezuela, Zambia, Cuba

B (Moscova ’
Cehoslovacia, 
Kuweit ;

C (Kiev și Minsk) : R.D. Ger
mană (deținătoarea titlului olim
pic), Spania, Algeria, Siria ;

D (Kiev și Minsk) : 
Finlanda, Costa Rica,

Din simpla înșiruire 
țiitor ce se vor întrece 
medalia olimpică de aur, se 
poate constata că turneul va fi 
puternic, interesant, în ciuda ho- 
tărîrii luată de F.I.F.A. că 
în preliminariile olimpice cit 
cadrul turneului final nu 
avut drept de joc fotbaliștii 
au luat parte la preliminariile și 
turneul final al C.M. — 1978. Se 
distinge astfel prezența reprezen
tativei olimpice a R.D. Germane, 
deținătoarea titlului olimpic cu
cerit cu patru ani în urmă la 
Montreal, clasată pe locul al trei
lea lia Miinchen (1972). O altă 
fostă campioană olimpică este 
echipa țării gazdă a J.O. repre
zentativa Uniunii Sovietice, cam
pioană oiimpică în 1956, la 
Melbourne, cîștigătoarea meda
liei de bronz la Montreal ; for
mația Cehoslovaciei a cucerit de 
două ori medalia de argint, la 
J.O. de la Anvers (1920) și de La 
Tokio (1964). Dar o adevărată 
colecționară de medalii olimpica 
este echipa Iugoslaviei, de trei ori 
finalistă la J.O. (Londra — 1948. 
Helsinki — 1952 șl Melbourne —■ 
1956), campioană olimpică La 
Roma — i960. Așadar, echipe va
loroase. din patru continente,

»
și Leningrad!) :

Columbia, Nigeria,

Iugoslavia, 
Irak.
a forma- 

pentru

attt 
șl în 

au 
care

care pot contribui -n polarizare* 
interesului In jurul turneului o- 
Umptc.

După încheierea mecluriloc dl* 
cde patru grupe (la 25 lulieț» 
se vor disputa sferturile de fli» 
IA (cite un meci la Moscova, Le
ningrad, Minsk și Kiev) la 27 h»- 
he, semifinalele (la Moscova) la 
29 iulie, meciul pentru locurile 
3—1 la 1 august (Ia Moscova», 
iar la 2 august partida finală, ce 
va avea loc (La fel ca semifina
lele și partida de La 1 august) 
pe stadionul central „V. L Lenta" 
de la I.ujnikl.

Dar lată, în încheiere, pro
gramul grupelor preliminare, așa 
cum ne-a fost comunicat £ "v.or
ganizatori :

20 iulie : U.R.S.S. — Venezuela 
(Moscova, grupa A), Zambia — 
Cuba (Leningrad, A), B.D. Ger
mană — Spania (Kiev, C), Alge-' 
ria — Siria (Minsk, C).

21 iulie : Nigeria — KuweA» 
(Moscova, B), Cehoslovacia — 
Columbia (Leningrad, B), Costa 
Rica — Irak (Kiev, D), Iugoslavi*
— Finlanda (Minsk, D).

22 iulie : U.R.S.S. — ZaraM* 
(Moscova, A). Venezuela — Cub* 
(Leningrad, A), R.D. GermanA — 
Algeria (Kiev, C), Spania — Si
ria (Minsk, C).

23 iulie : Columbia — KuweH 
(Moscova,. B), Cehoslovacia — 
Nigeria (Leningrad, B), Finlanda
— Irak (Kiev, D), Iugoslavia — 
Costa Rica (Minsk, D).

24 iulie : U.R.S.S. — Cuba (Mo».’ 
cova. A), Venezuela — zamMa 
(Leningrad, A). IRJ5. GermanA
— Siria (Kiev, C), Spania — Al
geria (Minsk, C).

25 iulie : Columbia — Nigeria 
(Moscova, B), Cehoslovacia — 
Kuweit (Leningrad, B), Finlana»
— Costa Rica (Kiev, D), iugosla
via — Irak (Minsk, D).

Mircea TUDORAN

R.D.

In meci amical de fotbal
NORVEGIA - ISLANDA 3-1
La Oslo, echipa Norvegiei, care 

se pregătește pentru preliminariile 
CJa. (grupa a 4-a alături de se
lecționatele Angliei, României, El
veției și Ungariei), a învins in 
meci amical selecționata Islandei 
CU 3—1 (1—0). Golurile au fost 
marcate de Kollshaugen (min. S7), 
Iacobsen (65). Erlandsen (85). res
pectiv Olafson (67). Cel mal bua 
jucător de pe teren al gazdelor 
a fost Erlandsen. Partida a fost 
urmărită de .JO 000 de spectatori.
• Echipa Universității din Uru

guay și-a continuat turneul tn R.P. 
Chineză jucînd la Beijing cu e- 
chlpa Armatei Populare de Eli
berare. Jocul s-a încheiat nedecls: 
1—L în primul joc. echipa locală 
„1 August" a terminat tot la ega
litate (0—0) cu fotbaliștii sud-a- 
merlcani.
• La Nisa 1 O.G.C. Nice — 

Hamburger S.V. 0—3 vO—0).

SPORTIVI ROMÂNI

„CUPA SOFIA- 
LA SĂRITURI IN APA

întrecerile 
tn apă 
Proba 
a fost 

Franke 
urmată 

de Ude Schnancke (R.D.G.) — 
381,60 și Cristina Timar (Ro
mânia) 374,70 p. Isabela Ber-

S-au încheiat 
competiției de sărituri 
pentru „Cupa Sofia**, 
feminină de trambulină 
cîștigată de Gabriele 
(R.D.G.). cu 385.75 p.

CONGRESUL
MOSCOVA, 15 (Agerpres). — 

Congresul Federației internațio
nale de baschet (F.I.B.A.), ale 
cărui lucrări se desfășoară în 
aceste zile la Moscova, a hotă-

PESTE HOTARE

carn (România) s-a clasat pa 
locul 4 eu 369,70 p.

BOXERUL D. VOINESCU 
ÎNVINGĂTOR LA DEBREȚIN
A luat sfirșit turneul inter

național de box care a avui 
loc la Debrețin. La categoria 
pană (57 kg), pe primul loe 
s-a clasat pugilistul român 
Dumitru Voinescu.

F. I. B. A
rît excluderea definitivă din 
rîndul membrilor F.I.B.A. a Re
publicii Sud-Africane. țară în 
care se practică apartheidul tn 
sport.


