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SALAJUL SPORTIV-PE ACELAȘI DRUM

ASCENDENT AL NOULUI SALAJ INDUSTRIAL
In deceniul și jumătate de istorie nouă a României socialiste, 

de avînt fără precedent pe care l-au Înregistrat toate domeniile 
vieții sociale, politice și economice, șl mișcarea sportivă s-a în
scris pe același drum ascendent trasat cu clarviziune de Con
gresul al IX-lea al partidului. Harta sportivă a țării a cunoscut 
o înflorire cu totul aparte, pe măsura grijii permanente a 
partidului, personal a secretarului său general, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU-

Județul Sălaj, cîndva o pată 
aproape albă și pe harta spor
tivă a țării, se prezintă astăzi 
vizitatorului într-o haină nouă, 
de muncă și realizări, proprie 

>. unui județ care cunoaște unul 
dintre cele mai înalte ritmuri 
de creștere economico-socială 
în anii socialismului. Ținînd 
pasul înnoirilor de tot felul 
activitatea sportivă a prins ră
dăcini puternice și se dezvoltă 
continuu.

într-o discuție avută cu to
varășul Nicolae Negrea, prim- 
vicepreședinte al C.J.E.F.S. 
Sălaj, am aflat cîteva amă
nunte semnificative. „Prin 
grija organelor de partid jude
țene în ultimul timp, răspun-

zind înaltelor comandamente 
ale competiției naționale „Da- 
ciada", pe terenurile și în să
lile de sport, un număr tot 
mai mare de oameni, de toate 
vîrstele și profesiile, își dau 
intîlnire pentru a petrece o 
parte din timpuj lor liber în- 
tr-o activitate utilă și recrea
tivă". Au devenit astfel tradi
ționale manifestări sportive de 
genul „Cupa văilor", „Cupa 
sălăjanca", „Festivalul sportu
lui sălăjan", „Crosul fetelor" 
sau cupele pe ramuri de pro
ducție la handbal, fotbal, vo
lei, popice, tenis de masă, șah. 
Pentru preocupări și deopo
trivă pentru realizări, s<a cu
vine să evidențiem asociațiile

sportive „Armătura", „Elcond", 
„Voința", „Steaua roșie", toa
te din Zalău. „Rapid" Jibou, 
„Silvania" Șimleu Silvaniei sau 
„Minerul" Sărmășag. Iar dacă 
în aceste unități activitatea 
sportivă este™ la ea acasă, nu 
putem omite numele unor ac
tiviști și instructori 
oare dau „tonul" și țin 
aprinsă flacăra 
mișcare în aer 
sport : Petre

sportivi 
mereu 
pentru 
pentru 
Ștefan

Mihail VESA

pasiunii 
liber,

Suciu,

(Continuare in pag. a 2-a)

Cu*  clteva săptămîni in urmă, pe frumosul stadion din Iași au 
avut loc Finalele Cupei U.T.C., din care au făcut parte, printre 
altele, pentatlonul atletic școlar și concursul de selecție pentru 
tinerii din mediul sătesc. Printre tinerii participant'! la aceste 
întreceri s-au aflat și sportivi din Sălaj.

Iată un aspect de la festivitatea de deschidere a acestei reu
șite competiții. Foto : I. CRASI-Iași
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Bronz In 197! — argint in 1976... Handbaliștii noștri țintesc 
acum aurul olimpic, pentru care s-au pregătit cu minuțiozitate, 
luni șl luni de-a rlndul. Aspect de la recentul meci România — 
Ungaria, ultimă verificare înaintea startului de la J.O. 1980

Citiți în corpul ziarului documentarul
JOCURILE OLIMPICE 1980:

9 Loturile României pentru Jocurile Olimpice de vară • Cu 
amintirea medaliilor de la Montreal, cu gindul la medaliile de 
la Moscova • Gazde ale întrecerilor olimpice > 203 probe 

la 21 de discipline

în pragul Jocurilor Olimpice de la Moscova

a
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GIMNASTICA SE IMPUNE, CA DE OBICEI,
ATENȚIEI GENERALE

0 Va reuși Nadia Comăneci să 
0 La antrenamentul oficial de ieri,
cu interes de marii specialiști ai

fiecare ZI,

laLa fiecare oră, ba chiar 
fiecare sfert de oră sosesc pe 
aeroportul Șeremetievo două sute 
de sportivi, antrenori, oficiali și 
arbitri, ca și numeroși ziariști. 
Miercuri la amiază, Monique 
Berlioux, directorul C.I.O., a 
făcut cunoscut presei că in Sa
tul olimpic se află 4022 spor
tivi participant la J.O. S-a a- 
nunțat, de asemenea, că au fost 
acreditați pină azi 1530 de zia
riști, dar e de așteptat ca nu
mărul acestora să crească pină 
in ziua inaugurării. Adăugind 
pe comentatorii de radio și te
leviziune, ca și personalul teh
nic care ii ajută, va rezulta că 
de fiecare sportiv se va ocupa 
cite un ziarist. Dealtfel, după 
unele aprecieri făcute la Cen-

La Turneul internațional din Capitală

DEBUT PROMIȚĂTOR9

Marți seara, pe stadionul 
Giulești s-au disputat primele 
două reuniuni din cadrul tur
neului internațional de box re
zervat reprezentativelor de ju
niori ale capitalelor unor țări 
socialiste, la care sînt pre
zente selecționatele Budapes
tei, Moscovei, Sofiei, Varșoviei 
și două echipe ale Bucureștiu- 
lui.

Prima reuniune, programată 
Ia ora 16. nu s-a ridicat la un 
nivel valoric superior, comba
tanții fiind obligați să suporte 
o căldură toridă. Cu toate a- 
cestea, cîțiva dintre pugiliștii 
bucureșteni, în marea lor ma
joritate debutanți într-o com
petiție internațională, au evo
luat promițător. A fost cazul 
„penei" Tudorel Fâșie, tinăr 
foarte talentat, care l-a învins 
prin k.o.2, în urma unui cro
șeu de stingă la bărbie, pe 
M. Warchol (Varșovia). Un 
succes înainte de limită (ab. 1) 
a realizat și Petre Crăciunescu 
(ușoară), care l-a scos din 
luptă pe V. Ștefanov (Sofia).

O comportare meritorie a 
avut și Costin Stancu (muscă), 
victorios în fața polonezului

cîștige iarăși titlul absolut ? 

echipa României a fost urmărită
acestui sport 0 Olimpiada ’80, în
se îndreaptă spre start

presă,
participant

trul de 
fiecare 
Jocuri Olimpice va avea in ser
viciul său 10—-15 persoane, de 
la femeile de serviciu și bucă
tarii din Satul olimpic pină la 
paza care se asigură cu deose
bită grijă pentru oaspeți și reu
șita Olimpiadei.

Centrul de presă a început si 
fie foarte aglomerat. Sint multi 
ziariști din țări ai căror spor
tivi au puține șanse la o clasi
ficare in primele 10 locuri ale 
viitorul clasament general și a- 
ceștia iși îndreaptă atenția în
spre marii sportivi prezenți la 
Moscova. O asemenea țintă este 
și tripla campioană olimpică de 
la Montreal, Nadia Comaneci, 
ca și întreaga echipă de gim
nastică a țării noastre, campi
oană mondială la Fort Worth in 
1979. Va reuși iarăși Nadia să 
cîștige titlul olimpic 
Va confirma echipa 
titlul de campioană 
obținut anul trecut, ______
din nou, acum pe terenul aces
teia, echipa Uniunii Sovietice ? 
Iată două întrebări pe care, de 
pildă, ni le-au pus, pină in 
prezent, cel puțin jumătate din 
cei 100 de ziariști sportivi ita
lieni acreditați aici.

se apreciază că 
la aceste

absolut ? 
României 
mondială 
intrecînd

Cine poate da răspuns la ase
menea întrebări ? Am rugat 
deci pe mai mulți confrați 
străini să urmărească miercuri 
după-amiază anternamentele o- 
ficiale ale celor două echipe 
concurente la titlul olimpic, cel» 
ale Uniunii Sovietice și Româ
niei. $i intr-adevăr, pe foarte 
multi i-am intilnit in această 
miercuri însorită in parcul Luj- 
niki, așteptind sosirea echipelor.

FETELE NOASTRE PROMIT
MULT

Palatul Sporturilor din parcul 
Lujniki, unde se află și marele 
stadion central „V. I. Lenin", 
este o construcție mai veche, 
dar modernizată, cu un interior 
care corespunde cerințelor celor 
mai noi edificii de acest gen. 
Celor 13 000 de locuri obișnuite 
li s-au mai adăugat incă 3 000. 
Stalurile sînt 
presei, vastă 
are culoarea 
sînt și ele 1

! galbene, tribuna 
și excelent dotată, 
verde. Podiumurile 
multicolore, tablele

(Continuare în pag. a 8-a)

Aurel NEAGU
Moscova, 16 iulie

TINERILOR BOXERI BUCURESTENI

acest

susține în Franța un 
meci, la Caen, unde

inter- 
găzdui

Mihai Gruescu (stingă) a obținut o victorie prețioasă în reuniu
nea semifinalelor de miercuri seara, invingindu-l la puncte pe 
* ’ ' Foto : Vasile BAGEAC

rilor, el fiind unu] dintre pu
ținii boxeri bucureșteni care a 
mai susținut meciuri interna-

Al. Barabas (Moscova).
Z. Ranakiewicz. Tot cu un suc
ces a încheiat prima partidă 
și mijlociul mic Valentin Mi
hai, dar evoluția lui în dispu
ta cu P. Palka (Varșovia) nu 
s-a ridicat la nivelul așteptă- (Continuare în pag. a 2-a)

0 Vineri, Jucătorii noștri vor Intllni pe U. S. Toulouse
Continuîndu-și seria meciuri- 

lor-test, lotul nostru reprezen
tativ va participa — vineri și 
sîmbătă — la un turneu 
național pe care-1 va „____
orașul francez Toulouse. în a- 
fara formației noastre, 
turneu reunește încă trei echi
pe : Șt. Etienne, U.S. Toulouse 
și Borussia Monchengladbach.

Vineri, în prima zi a între
cerii, lotul reprezentativ va în- 
tilni pe U.S. Toulouse, iar St. 
Etienne va evolua în compania 
echipei Borussia Monchenglad
bach.

Sîmbătă vor juca învingătoa
re’e și învinsele între ele.

Luni, 21 iulie, fotbaliștii ro-

mâni vor 
al treilea 
vor juca cu formația locaiă F.C. 
Caen, recent promovată în Di
vizia B.

Lotul reprezentativ pleacă as
tăzi la Toulouse, pe calea ae
rului, în următoarea alcătuire: 
Iordache, Cristian — Tilihoi, 
Sameș, Ștefănescu, Munteanu II, 
Păltinișan, Stănescu, Țicleanu, 
Dinu, Mulțescu, Cîmpeanu II, 
Boidni, Marcel Răducanu, FL 
Grigore, Cămătaru, A. Ionescu 
și Doru Nicolae.

Antrenori : Șt. Covaci și V. 
Stănescu ; medic : dr. Dumitra 
Tomescu ; masor : 1. Parcea.



SĂLAJUL SPORTIV- 
PE ACELAȘI DRUM ASCENDENT

(Urmare din vag. 1)

Mike, Gavrilă Gavrîș, Ion Du
da?. Victor Copos, Petre Bo- 
logâ.

O ORA DE JOCURI, DE MIȘ
CARE ZILNIC IN FIECARE UNI
TATE ȘCOLARA Șl PREȘCO

LARA DIN JUDEȚ
Paralel cu activitatea spor

tivă de masă, educația fizică 
școlară ține și ea pasul înnoi
rilor. în afara procesului di
dactic propriu-zis, de un real 
succes se bucură indicația de 
a se asigura, în fiecare uni
tate școlară și preșcolară din 
județ, cel puțin o oră de acti
vități sportive și jocuri de 
mișcare in. fiecare zi. „Consi
derăm — spunea tov. N. Ne
grea — că o astfel de acțiune 
este menită să sădească _ în 
conștiința celor mai tinere 
vlăstare ale noastre dragostea 
și apoi obișnuința practicării 
cotidiene a mișcării in aer li
ber. a sportului. De fapt, a- 
cesta este poate cel mai sigur 
mijloc pentru dezvoltarea în 
viitor a mișcării de educație 
fizică și sport din județul nos
tru, ca, și, desigur, din alte 
județe ale țării". Făuritorii a- 
cestei migăloase și de durată 
acțiuni ? Numeroși, harnici și 
devotați profesori, cum sînt 
Cosma Coblișan (Șc. gen. din 
comuna Românași), Vasile An
tal (Șc. gen. com. Valcău de 
Jos). Marțian Cordoș (Șc. gen. 
corn. Năpradea), Elena Ștefan 
(Șc. gen. 1 Șimleu Silvaniei), 
Ion Bal-Crisan (Lie. Zalău), 
Ion Gali (Șc. gen. Cehu Silva
niei).

SALA SPORTURILOR - PE 
PLATFORMA INDUSTRIALA 

A ZALAULUI
Un popas la „Sala sporturi

lor". o minunată construcție 
arhitectonică, ceva la care 
nici nu visau locuitorii Zalău- 
lui în trecut, ne duce cu gîn- 
dul la firescul apariției și a 
acestui edificiu pe chiar plat
forma industrială a celui mai

DUMINICĂ, PREMIERĂ RUGBYSTICĂ LA EOCȘANI
® Steaua ți Universitatea Timițoara — pregătiri, nou

tăți, dar și... probleme
Pentru foeșăneni, această vară 

fierbinte se poate constitui lntr-o 
uvertură spre lumea rugbyulul 
de calitate : duminică, aici se va 
disputa, în premieră absolută, un 
meci demonstrativ intre proaspă
ta divizionară B I.U.C. MUcov și 
formația bucureșteană Olimpia. 
Va prinde oare balonul oval pe 
meleagurile vrincene ? După spu
sele antrenorului Horia Făgără- 
Șanu, sini toate șansele.

Anunțînd cu satisfacție această 
premieră, să ne întoarcem spre 
micro-serlalul pregătirilor frunta
șelor rugbyulul nostru. STEAUA 
a luat, pentru cîteva zile, drumul 
Predealului, unde speră să adune 
noi puteri spre un alt titlu de 
campioană. Tot lotul e valid, in
clusiv Codoi șl Cloarec, acesta 
din urmă reluînd antrenamentele 
după o entorsă la genunchi care 
l-a ținut vreme bună pe margine. 
Militarii au noutăți — jucători 
tineri : Gheorghiosu, cel mal înalt 
rugbyst român (2,03 m), de la 
Vulcan ; Bcnguș, pilierul de plnă 
Ieri al juniorilor Griviței Roșii, 
despre care antrenorul Adrian 
Mateescu afirmă, fără rezerve, 
că e de mare viitor ; Toader, 
deja afirmatul fundaș (și aripă) 
de la R.C. Spartul studențesc ; 
Mihăilă, un „denii- provenit din
tre liderii rugbyulul nostru juve
nil (de la C.S.Ș. Locomotiva). 
Săptămina viitoare este programa' 
primul joc de verificare.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
va avea și in apropiatul sezon 
probleme : nu s-a rezolvat situa
ția terenului, fiind nevoită să 
joace pe „Electrotimiș", pină se 
vor urni din loc (cîndl?) forurile 
sportive locale șl se va găsi, in 
fine, o soluție demnă de o fostă 
campioană. In privința antreno
rului, trebuie precizat că nu s-a 
realizat doritul transfer al Iul 
Gheorgbe Băltăreții, la conduce
rea tehncâ aflîndu-se foștii cu- 
noscuți jucători Gheorghe Râș- 

La dispoziția turiștilor care doresc să-și petreacă 
vacanța pe Litoral, numeroase locuri de campare 

Pentru a asigura populației posibilități cit mai variate de 
efectuare a concediului de odihnă pe Litoral, organizatorii 
de turism au amenajat în stațiunile Mamaia, Eforie Nord, 
Eforie Sud Neptun și Mangalia locuri de campare, creind 
toate condițiile petrecerii unei vacanțe agreabile.

în aceste locuri sînt condiții bune pentru amenajarea 
corturilor turiștii avind la dispoziție instalații sanitare, apă 
curentă, dușuri etc. Cei interesați pot servi masa în res
taurante, autoserviri, bufete etc. aflate în apropiere.

lmportant centru al județului 
Sălaj. Pe graficul de progra
mare a antrenamentelor si 
competițiilor sînt puține spații 
goale : indiciu sigur al efica
cității acestei săli polivalente, 
cu dotări capabile să facă față 
celor mai exigente pretenții. 
Aici își desfășoară activitatea 
grupele secțiilor de handbal 
și volei de la C.S.Ș., Textila, 
Voința, C.S. Zalău, dar nu este 
deloc ocolită nici de luptătorii 
și judoka din Zalău.

Încercînd o trecere în re
vistă a principalelor realizări, 
nu putem să nu amintim că 
de pe aceste frumoase me
leaguri au pornit spre marea 
performanță atleții Cornel Mi- 
loș (C.S. Zalău), component al 
echipei reprezentative de ju
niori, campioană balcanică la 
cros în 1980, și Margareta Ghi- 
lea (C.S. Zalău), maestră a 
sportului, sau echipa de volei 
„Silvania" din Șimleu Silva
niei, din Divizia A, antrenată 
de fostul internațional Teofil 
Chiș (încă in activitate), sau 
echipa de handbal-fete, avînd 
ca antrenor pe Gheorghe To- 
dici (sportivele. în majoritate, 
sînt muncitoare la Filatura de 
bumbac din Zalău), sau candi
datele maestru la șah Magda
lena Chiș și Cilla Szajter.

Desigur, există și alte fru
moase realizări pe care spa
țiul nu ne permite să le con
semnăm. Mai sînt însă și une
le neîmpliniri sau realizări in
complete. Dintre acestea, a- 
mintim faptul că nu toate 
unitățile economice noi și-au 
îndreptat atenția și spre ame
najarea terenurilor și spațiilor 
destinate sportului de masă, 
cu eforturi financiare minime, 
prin autodotare ; pistele de a- 
tletism de la stadionul „23 
August" din Zalău, din Șim
leu Silvaniei sau din Jibou 
nu sînt încă în cele mai bune 
condiții de practicare a spor
tului.

Dar, rezultatele frumoase de 
pînă acum ne oferă din plin 
garanția că Sălajul sportiv s-a 
înscris avîntat, cum este fi
resc dealtfel, pe același drum 
al Sălajului industrial, eco
nomic și social.

eonii și Ewald Vollmann. Absol
vind Facultatea de educație fizi
că, M. Stoica șl Ciche au plecat 
la posturile primite. Secretarul 
clubului, Leontin Bulboacă, ne-a 
precizat că efectivul echipei — 
aflată momentan, pentru un scurt 
stagiu, la Dlmbu Morii — este, 
fără cei amintiți, același. Se spe
ră în mai multă Înțelegere din 
partea divizionarei B Electroti- 
mlș pentru a se completa un lot 
destul de „subțire". Ar fi ca
zul t
• „CUPA 15 ANI LUMINA", or

ganizată pentru, rugbyștll de... 15 
ani și mai mici din Capitală a 
revenit C.S.Ș. steaua (antrenor, 
Ion Danciti). Clubul din Calea 
Plevnei începe să-și făurească o 
puternică pepinieră. Era șl timpul, 

acesta fiind — se știe — drumul 
cel mai drept spre adevărata per
formanță.

Geo RAEȚCHl

DEBUT PROMIȚĂTOR
AL TINERILOR BOXERI BUCUREȘTENI

(Urmare din pag. I) *

ționale. Tot în prima reuniu
ne, Fl. Motrogan a fost învins 
prin abandon de către S. Fo
menko (Moscova).

Dintre ceilalți pugilLștd bucu
reșteni, care au susținut pri 
mele meciuri în cea de a doua 
gală, a> impresionat prin evo
luție „semimusca44 Fane Eva, 
victorios prin abandon în pri
ma repriză în fața lui B.

BOGATĂ ACTIVITATE EDITORIALA
CONSACRATĂ JOCURILOR OLIMPICE
De fiecare dată, apropierea 

unei noi ediții a Jocurilor 
Olimpice stîrnește un val de 
reacții pe diverse planuri. 
Toată lumea ar vrea să fie 
părtașă la această mare săr
bătoare a tineretului sportiv. 
Dacă n-ar fi să amintim decît 
moda concursurilor numite 
„olimpiade" în cele mai va
riate sectoare ae activitate, 
sau avalanșa de produse co» 
mer claie și turistice impru- 
mutînd simbolurile tradiționa
le ale mișcării olimpice, șl în
că am avea suficiente argu
mente pentru a ilustra inte
resul manifestat față de fe
nomenul olimpic.

De astă dată, am dori să 
stăruim asupra reflexului ce
lor cinci cercuri înfrățite in 
lumea literelor. în preajma 
Olimpiadelor a devenit tradi
țională îmbogățirea bibliogra
fiei românești de specialitate. 
Nu face excepție nici această 
cea de a XXH-a ediție a Jocu
rilor de la Moscova. Activita
tea editorială în intimpinarea 
întrecerilor olimpice a sporit 
intens în ultimele săptămîni. 
Probă stau volumele anunțate 
de Editura Sport-Turism, cea 
mai prolifică în acest dome
niu, situînduse pe linia tra
dițională a unor asemenea a- 
pariții.

încă nu s-au stins ecourile 
prilejuite de valoroasa antolo
gic a textelor antice despre 
sport, reunite și sistematizate 
în lucrarea „Antichitatea gre- 
co-romană despre sport", în
grijită cu migală și compe
tență de Stela Petccel, care 
înlesnește cea mai potrivită

„AVANPREMIERA - OLIMPICĂ A FILATELIȘTILOR
Cîn-d sportul și filatelia, două 

dintre pasiunile umane ale aces
tui seool, se întîlnesc pe aceea
și coordonat®, există’ premisa 
unor deosebite satisfacții estetice. 
Iar expoziția omagială „Olimpia
da ’&0“, deschisă timp de cîteva 
zile în holul Ateneului Român, a 
confirmat o dată în plus această 
apreciere : manifestanta organi
zată de Consiliu. Național pentru 
Educație Fizică și Sport, Comi
tetul Olimpic Român și Filiala 
București a A.F.R. s-a bucurat 
de o mai largă participare și de 
un nivel calitativ -substanțial îm
bunătățit față de expoziția pre
cedentă — „Olimpiada ’76“. Așa 
a considerat președintele juriului, 
economist iu Gheorghe Mihalache, 
directorul D.P.M.B. și vice
președinte al Filialei. Așa au 
considerat numeroșii vizitatori.

Au impresionat, mâl întîi, 
noutățile : un exponat al poștei 
oare reflecta rezu-ltatcle obținute 
de sportivii români La J.O. și un 
al tu. — organizat de C.O.R. și Fi
liala bucureșteană a a.f.r. (rprin 
acfivul său viceptreșeJTlite, prof. 
Florin Ti*us  PredescuF —, întru- 
totul inedit, cuprinzind scrisori 
primite din toate colțurile lumii 
de inegalabila noastră Nadia Co- 
măneci.

Tematica a fost foarte variată: 
de ja „Jocurile Olimpice în vi
ziunea țărilor organizatoare" 
(pentru care Vasile Florkievitz 
din Brașov a primit Diplomă In 
rang de medalie de aur) La „Fot
bal pe meridianele lumii" (Va
lentin Berezovschi, Do_j) ; de la 
„Participarea femeii La J.O.“ 
(Brigitte Zawadski, Timiș) la 
„Pentatlon modern" (Dumitru 
C&p&țîneanu, Vîleca — arbitru 
divizionar de ...fotbal !) ; de la 
,.în spirituu lui Coubertin" (Vasile 
Panes cu, Vrancea — mcda_ie de 
aur) la exponatele cu tema „Li
teratură" — „Sportul în filatelia 
românească" (Iosif Micu, Bucu
rești) sau „Filatelia și Jocurile 
Olimpice" (Anghel Vrabie, Bucu
rești) .

Cu siguranță, o prezentare a 
tuturor reușitelor ar necesita un

Gretke (Varșovia). Am remar
cat, de asemenea, combativi
tatea și puterea de luptă a 
campionului „cocoșilor44, Vasile 
Bărbat. El l-a dominat în per
manență pe Z. Lakatos (Buda
pesta), depășindu-1 la puncte. 
Un meci bun a realizat semi- 
mijlociui Gheorghe Encuna, 
care s--a dovedit mai precis în 
acțiunii^ ofensive decît adver
sarul său G. Gedinski (Varșo 
via), pe care l-a învins olar 1» 
puncte.

în încheierea reuniunii, 
greu] P. Golumbeanu, net su
perior adversarului său, l-a 
învins prin abandon pe bul
garul D. Gheorghiev. Dar. 
pentru P. Golumbeanu va fi 
foarte dificilă confruntarea cu 
campionul european al catego
riei, S. Ivanovici (Moscova), 
cîștigător prin neprezentarea 
lui K. Kelczanski (Varșovia).

Alte rezultate ale boxerilor 
bucureșteni : M Deleanu p.ab.3 
S. Smirnov (Moscova), V. Ca
za cu (mijlocie) p.ab. 2 V. Ro- 
kievici (Moscova).

Vineri seara, de la ora 18, 
au loc finalele. (M. Tr.) 

inițiere în spiritul olimpic, 
ilustrat de atitea somități ale 
lumii eline și romane: In ace
eași idee se încadrează tălmă
cirea în românește a cărții de 
povești despre eroii Olimpia
delor de acum două milenii, 
întocmită cu sirguință și pa
siune de bătrînul dascăl ate
nian Cleanthis Paleologos, sub 
titlul „Legendele Olympiel"- 

Firește că interesul cititorilor 
este la fel de aprins pentru 
eroii moderni ăl întrecerilor 
din arena olimpică. Curiozita
tea publicului va fi deplin sa
tisfăcută de un volum original 
in care se regăsesc laolaltă 
eponimii Jocurilor Olimpice 
mod era e, campioni de neuitat 
priviți din alt unghi decît cel 
al cronicarului de doi cunos- 
cuți reporteri : Ilie Goga și 
Victor Bănciulescu, martori 
ai multor evenimente sub cu
pola Olimpiadelor. Registrul 
cuprinde aproape 60 de por
trete Literare, cum autorii în
șiși spun : „De la Spyros 
Louis la Nadia Comăneci", 
fără a uita pe „omul crono
metru" — Paavo Nurmi", „să
geata de . abanos" — Jesse O- 
wens, „locomotiva umană" — 
Emil Zatopek, „căprioara Car- 
patilor" — io-landa BaLaș. 
„puncherul din Havana" — 
Teofilo Stevenson, „teribilul 
Hercule de buzunar" — Gheor
ghe Berceanu ș.a., reuniți sub 
titlul : „Eroii Olimpiadelor" 

în sfîrșit. un omagiu direcl 
purtătorilor medaliei de aur 
proveniți din țara noastră, că- x 
rora ziaristul sportiv Horia' 
Alexandrescu le-a dedicat un 
volum aparte purtînd titluJ 

mare spațiu, dar nu putem, ori
cum, să nu amintim performanța 
unei familii de colecționari din 
Timișoara : Maria, Adalbert și 
LadisLau Vallo au determinat vizi
tatorul să stăruie mai miLt în 
fața panourilor pe care au ex
pus, iar juriul să le acorde, la 
toți hei, premii, printre care 
un „aur" și un „vermeille" 1

„întrecerea" colecționarilor s-a 
înch^at. începe aceea a sportivi
lor ! (G. R).

ACTUALITĂȚI
DIN MOTOCICLISM
• CAMPIONATUL REPUBLI

CAN BL DlttT-TRACK. în cea de 
a șasea etapă, desfășurată pe pis
ta de zgură a stadionului muni
cipal din Brăila, la startul căreia 
s-au aliniat motoclcliști de la 
Voința și IPA Sibiu, Rapid Arad, 
Metalul București și C.M. Brăila, 
pe primele locuri ale clasamentu
lui s-au situat : 1 I. Pavel (Voin
ța) — 15 p, 2. Gh. Sora (Meta
lul) — 14 p, 3. St. Postolache 
(C.M. Brăila) — 12 p, 4. Al. Pîs 
(Voința) — 12 p, 5. I. Bobîlneanu 
(IPA) 11 p. La tineret: 1. A. 
Hack (Rapid), 2. N. Puravet 
(Brăila), 3. Gh. Șofran (Brăila), 
4. I. Popovici (Voința). (P. ENA- 
CHE. coresp).

• „CUPA PRIETENIA" LA MO- 
TOCROS. în ziua de 27 iulie, la 
Cîmpina, se va desfășura un 
interesant concurs internațional 
de motocros — etapă în „Cu
pa Prietenia". După cum ne 
spunea Gh. ioniță, antrenorul 
coordonator al lotului nos
tru, „participă motocicliști din 
Bulgar.a, Cehoslovacia, R.D. Ger
mană, Polonia, Ungaria, Uniunea 
Sovietică și România. Interesant 
este că se va alerga, spre deose
bire de trecut, Ia două categorii; 
125 cmc și 250 cmc. Noi vom fi 
reprezentați de fcrei sportivi la 
250 cmc și doi la 125 cmc. ce 
vor fi aleși dintre motociclîștii 
aflați în pregătire în prezent. In
tre cei vizați se află : E. Mulner, 
A. Enceanu, P. Titilincu, Gh. 
Oproiu, N. Arabadgi, F. Fodor, 
A. Ilieș, T. Dulea, Z. Fulop, E. 
Anasta.se ș.a.*.

TRACERE SPECIALĂ

PRO1VOEXPRES

CONSULTAȚI PROSPECTUL TRAGERII ȘI JUCAȚI DIN
VREME NUMERELE PREFERATE !
Agențiile Loto-Pronosport vă stau la dispoziție pînă sîm- 
bătă 19 iulie 1980.

EDITURA SPORT-TURISM

„Aurul olimpic românesc". Cu 
verva care-1 caracterizează, au
torul prezintă cititorilor pe toți 
campionii olimpici români, in
genioase incursiuni biografice, 
care subliniază nu numai va
loarea sportivă a acestor ași. 
ci și deosebitele lor trăsături 
morale, cele care i-au ajutat 
să urce pe treapta cea mai 
înaltă a podiumului, cu gîn- 
dul la prestigiul sportului ro
mânesc.

Nu în ultimul rînd, am dori 
să subliniem inițiativa unită
ților brașovene „Tractorul" și 
C.S.U., care au valorificat pa
siunea și pana literară a cu
noscutului publicist Virgil Lu- 
du, întocmind un original 
„Ghid olimpic", care oferă 
sintetic tuturor suporterilor in
formațiile necesare pentru a 
înțelege mai bine Jocurile an
tice și cele moderne, ca și 
pentru a urmări mai avizați 
întrecerile de La Moscova.

VALOAREA ESTETICĂ ' 
A MEDALIILOR OLIMPICE
Marți dupa-amiază s-<l —- 

gurat, la București, expoziția 
„Jocurile Olimpice de vară 
reflectate in numismatică1, 
organizată de cercul de spe
cialitate al Casei Centrale a 
Armatei (președdnte, col. rez. 
Ioan Do gar u). Aproape 30 de 
expozanți prezintă, în suges
tive vitrine, colecții de me
dalii, plachete și insigne olim
pice de o deosebită valoare. 
Cu totul excepțional este ex
ponatul prezentat de col. dr. 
Nicolae Marccan ; prima me- 
dade olimpică de bronz, e- 
misă cu prilejul ediției dinții 
a Jocurilor Olimpice moder
ne, de la Atena, din 1896. Vi
zitatorii vw găsi, însă, cu si
guranță. multe alte motive de 
satisfacție, paircurgînd cu pri
virea șirurile de troFce sau 
insigne. Recomandăm expozi
ția pentru valoarea sa estetică 
și instructivă ; ea rămîne 
deschisă, pînă in ziua de 25 
iulie, în holul sălii de spec
tacole C.C.A., din bd. Gheor
ghe Gheorghiu-Dcj nr. 2.

GRUPA B A C.f. DE JUNIORI 
LA ITHEI, ÎN 1981-

LA MILBCUREA CIUC
Recent a avut ioc la Gotte- 

borg Congresul anual al 
L.I.H.G. (Federația internațio
nală de hochei), la care »s-au 
discutat importante probleme 
legate de activitatea acestui 
sport. Printre aceste probleme 
a fost și aceea a stabilirii 
orașelor ce. vor găzdui princi
palele competiții ale calenda
rului internațional. In acest 
sens s-a hotărît ca grupa B a 
C.M. de seniori să aibă loc, 
anul viitor, in Italia, probabil 
în cîteva stațiuni montane, iar 
grupa B a C.E. de juniori în 
România, forul nostru de spe
cialitate anunțînd. între timp, 
că întrecerile se vor disputa 
la Miercurea Ciuc între 15 și 
21 martie 1981.

NARI ȘANSE
DE A ClȘTKîA:
• Autoturisme 

„Dacia 1300“
• 50.000, 25.000,

10.000 iei etc.
@ Excursii in 

U.R.S.S. sau 
R. S. Ceho
slovacă — R. P. 
Ungară.

AUTOTURISMELE 
se atribuie va
riantelor eu 5 nu
mere din primele 
8 la una din ex
tragerile fazei a 
Il-a !
BILETELE de 25 
Ici participă la 
toate cele 5 extra
geri în 3 faze.

Anasta.se


CU AMINTIREA 
MEDALIILOR DE LA MONTREAL, 

CU GÎNDUL

Aspect al stadionului central „V. I. Lenin" din Lujniki

MOSCOVA, 
al 17-lea oraș olimpic...

Pentru prima oară în istoria de 94 de ani 
a Jocurilor Olimpice moderne, cinstea de a 
organiza cea mai mare competiție sportivă 
a tineretului lumii a fost acordată capitalei 
unei țări socialiste, orașului Moscova. Aceas
ta s-a întîmplat în octombrie 1974, la Se
siunea Comitetului Internațional Olimpic 
desfășurată la Viena. în feluj acesta, Mos
cova devine acum al 17-lea oraș din istoria 
mișcării olimpice căruia i-a fost acordată 
această onoare.

Capitala Uniunii Sovietice este considerată,

șl pe drept cuvint, un oraș al sportului. 
Faptul că, de pildă, fiecare al cincilea locui
tor al său practică sistematic sportul, în ca
drul unuia din cele peste 4000 de unități 
sportive, cu 22 500 de secții diferite, sub di
recta îndrumare a peste 8000 de specialiști, 
este cea mai bună dovadă. în plus, 238 de 
sportivi moscoviți dețin titluri de campioni 
olimpici, dintre care 20 au obținut medalii 
de aur la precedenta Olimpiadă de U 
Montreal.

Pentru cea de a XXII-a ediție a J.O. care 
va începe sîmbătă, la Moscova, sportivii ro
mâni s-au pregătit cu seriozitate și pasiune. 
Așa cum s-a mai spus, ei vor fi prezenți la 
18 din cele 21 de discipline olimpice, luind 
startul la 135 probe cele mai multe din is
toria participării noastre la J.O.

ÎN PROGRAM: 203 PROBE LA 21 DE DISCIPLINE

LA MEDALIILE DE LA MOSCOVA!

C
u patru ani în urmă, sportul românesc sărbătorea cea mai 
prestigioasă biruință din întreaga istorie a reprezentării 
sale în arena olimpică, cinstindu-i așa cum se cuvine pe 
cîștigătorii celor 27 de medalii cucerite în întrecerile de 
la Montreal, pe toți cei care, prin rezultatele obținute, prin con

tribuția adusă la acest splendid succes, au făcut ca, în întreaga 
lume sportivă, numele României socialiste să fie rostit cu mai 
multă prețuire și admirație.

Ne-am bucurat cu toții de acest bilanț fără precedent și am 
trăit atunci puternice sentimente de mîndrie patriotică. Un bilanț 
care ne-a încălzit inimile și care ne-a îndreptat gîndurile de 
fierbinte recunoștință către partidul nostru drag, către secretarul 
său general, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, a cărui grijă pă
rintească a determinat, înainte de toate, avîntul impetuos al spor
tului de performanță din țara noastră.

Am petrecut, apoi, luni și ani de zile, alături și în mijlocul 
sportivilor fruntași, însoțindu-i în anevoioasele perioade de pre
gătire pentru creșterea continuă a nivelului performanțelor sai 
în marile competiții internaționale care aveau să îmbogățeqscă 
necontenit vitrina prețioaselor trofee. In toate strădaniile lor, în 
clipele marilor bucurii ale victoriilor, în eforturile de autodepă- 
șire, de dăruire și exemplară mobilizare, am înțeles că cea mai 
arzătoare dorință a „tricolorilor" consacrați (Nadia Comăneci, 
Ștefan Rusu, Ivan Patzaichin, Vasile Dîba, Mihai Țiu, Ecaterina 
Stahl, Dan Grecu, Dinu Popescu, Eva Zorgo-Raduly, Ștefan Bir- 
talan...) sau a celor aflați în așteptarea „botezului olimpic" 
(Sanda Toma, Emilia Eberle, Melita Ruhn, Dumitrița Turner, Ro- 
dica Dunca, Ion Draica, Georgică Donici, Vasile Pușcașu, Car
men Bunaciu...) este să facă totul pentru o reprezentare supe
rioară a sportului românesc la Jocurile Olimpice de la Moscova. 
Gînduri și sentimente pe care le-au trăit, în tot acest răstimp, 
și acei numeroși făurari de mari campioni români (Marta și Bela 
Karoly, Ion Corneanu, Radu Huțan, Nicolae Nâvasart, Ion Soter, 
Nicolae Nedef, loan Kunst Ghermănescu, Ion Popa...), multe alte 
cadre de specialitate — metodiști, medici, activiști sportivi din 
cluburi și federații etc.

Acționînd pentru îndeplinirea Programului de dezvoltare a miș
cării sportive, aprobat de Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., a prețioaselor indicații date de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU personal, activul mișcării sportive a încheiat, în li
nii generale, pregătirea pentru reprezentarea cu cinste și dem
nitate a sportului românesc la J.O. de la Moscova. O parte din
tre „olimpici" - veliștii, gimnastele și gimnaștii, jucătorii de polo, 

^-’luptătorii de la greco-romane, boxerii și trăgătorii - au și plecat 
spre orașul gazdă a celei de a XXII-a ediții a J.O-, iar astăzi, la 
aeroportul internațional Otopeni, vom ura succes unui și mai mare 
număr de sportivi români, alcătuind grupul principal al delega
ției noastre, care, după cum se știe, va fi cea mai numeroasă 
dintre toate cele care au fost prezente la J.O., la anterioarele 
10 ediții.

In așteptarea startului - 19 iulie - vă prezentăm, in acest nu
măr, pe cei de la care așteptăm comportări la înălțime, perfor
manțe de mare valoare, cît mai multe titluri și medalii.

Dan GARLEȘTEANU

500 m, K 1 — 1000 m, K 2 — 500 
m, K 2 — 1000 m, K 4 — 1000 m, 
Cl- 500 m. CI - 1000 m, C 2— 
500 m, C 2 — 1000 m = 9 probe; 
femei : K 1 — 500 m, K 2 — 500 
m = 2 probe ; total 11 probe.
Fiecare țară poate înscrie cîte un 
echipaj de probă, echipele puțind 
fi alcătuite din cel mult 13 con- 
curenți șl 4 rezerve.
• CANOTAJ : bărbați ; simplu,

24-1, 2 f.c., 44-1 rame, 4 rame
f.c., 2* * vîsle, 4 vîsle f.c., 84-1 = 8 
probe ; femei : simplu. 2 vîsle, 
2 f.c., 44-1 rame, 44-1 vîsle, 84-1 
= 6 probe ; total 14 probe. Și la 
canotaj, doar o singură ambar- 
cație poate reprezenta o țară la 
flecare probă (54 concurenți și 10 
rezerve).

Ca și la precedentele două edi
ții ale Jocurilor Olimpice, de la 
Miinchen și Montreal, și la aceas
ta a XXII-a, de la Moscova, în 
programul întrecerilor figurează 
aceleași 21 de ramuri sportive. Șl 
totuși în program au intervenit 
unele mici modificări : la atle
tism, de exemplu, a fost reintro
dusă cursa de 50 km marș, la 
haltere a fost introdusă o catego
rie nouă, cea de 100 kg, la yach
ting, clasa Star înlocuiește clasa 
Tempest, la judo apar alte cate
gorii de greutate și, pentru pri
ma oară în istoria J.O., acum se 
vor desfășura meciuri de hochei 
pe iarbă feminine.

La Moscova, între 20 iulie și 3 
august, cînd sînt programate con
cursuri, se vor desfășura între
ceri la 203 probe, dintre care 153 
masculine și 50 feminine.

Iată, în rîndurile următoare, 
sporturile și probele care se vor 
desfășura la cea de a XXII-a O- 
limpiadă :
• ATLETISM : bărbați : 100 m, 

200 m, 400 m. 800 m, 1500 m, 
5000 m, 10000 m, maraton, 20 km 
marș, 50 km marș, 3000 m obsta
cole, 110 m garduri, 400 m gar
duri, 4X100 m, 4X400 m, lun
gime. triplusalt, înălțime, 
prăjină, greutate, disc, suliță, 
ciocan, decatlon — 24 pro
be ; femei : 100 m, 200 m, 400 m. 
300 m, 1500 m, 4X100 m, 4X400 
m, 100 m garduri, lungime, înăl
țime, greutate, disc, suliță, pen
tatlon = 14 probe ; total 38 pro
be. Din fiecare țară au drept de 
concurs cîte 3 atleți la probe in
dividuale, cu condiția să fi înde
plinit, în prealabil, standardurlie 
de participare. La ștafete poate 
concura cîte o echipă din fiecare 
țară.
• BASCHET : bărbați, — 12 e- 

chipe ; femei — 6 echipe (com
puse din cîte 12 jucători și jucă
toare)
• BOX: întreceri la cele 11 ca

tegorii (48 kg, 51 kg, 54 kg, 57 
kg, 60 kg, 63,5 kg. 67 kg, 71 kg, 
75 kg, 81 kg, 4-81 kg) la care 
poate fi înscris cîte un concurent.
• CAIAC-CANOE : bărbați : K 1

• CĂLĂRIE : obstacole, dresaj 
și proba completă, cu clasamente 
individuale și pe echipe (maxi
mum 11 concurenți și 3 rezerve).
• CICLISM : viteză 1000 m cu 

start de pe loc, urmărire indivi
duală și pe echipe (ambele pe 
4000 m) pe velodrom, contratimp 
echipe — 100 km și fond pe șo
sea. In total 6 probe. O echipă 
poate fi formată din 15 cicliști.
• GIMNASTICA : bărbați ; e- 

chipe, individual compus, sol, ine
le, paralele, bară fixă, sărituri, 
cal cu m în ere = 8 probe ; fe
mei : echipe, individual compus, 
sărituri, paralele inegale, bîrnă, 
sol = 6 probe, total 14 probe. 
Pot face parte din echipe cîte 6 
gimnaștl și cîte o rezervă. La in
dividual compus vor evolua 36 de 
gimnaștl, dintre care cel mult 3 
concurenți dintr-o țară, cîte 2 la 
concursurile pe aparate.
• FOTBAL : 16 echipe în tur

neul olimpic, cu cîte 17 jucători.
• HALTERE : întreceri la 10 ca

tegorii (52 kg, 56 kg, 60 kg, 67,5 
kg 75 kg, 82,5 kg, 90 kg, 100 kg, 
110 kg șl 4-110 kg) cu maximum 
10 sportivi.
• HANDBAL : bărbați — 12 e- 

chipe, femei — 6 echipe, formate 
din cîte 14 jucători.
• HOCHEI PE IARBA : bărbați 

— 12 echipe, femei — 6 echipe, 
formate din cîte 16 jucători.
• JUDO : dispute în cadrul a 

8 categorii (60 kg, 65 kg, 71 kg, 
78 kg, 86 kg, 95 kg, 4-95 kg șl 
open) cu cîte un judoka de fie
care categorie.
• LUPTE (la ambele stiluri, 

greco-romane și libere) : catego
riile 48 kg, 52 kg. 57 kg, 62 kg. 
68 kg, 74 kg, 82 kg, 90 kg, 100 kg, 
4-100 kg = 20 de categorii cu 
cîte un luptător de categorie.
e NATAȚIE. ÎNOT : bărbați : 100 

m, 200 m, 400 m, 1500 m, 4X200 m 
liber, 100 m și 200 m spate, 100 
m și 200 m fluture. 100 m și 
200 m bras, 400 m mixt, 4X100m 
mixt = 13 probe ; femei : 100 m, 
200 m, 400 m, 800 m, 4X100 m 
bei*,  100 m și 200 m spate, 100 m 
și 200 m fluture, 100 m și 200 

m bras, 400 m mixt. 4X100
m mixt = 13 probe, în to
tal 26 probe (cu cîte 3 concurenți 
în probele individuale) ; POLO — 
12 echipe (cu cîte 11 jucători) ; 
SĂRITURI, la bărbați șl femei, 
trambulină — 3 m și platformă 
— 10 m — 4 probe (cîte 3 con
curenți de probă)
• PENTATLON MODERN — 

concurs individual și pe echipe 
(3 concurenți).
• SCRIMA ! floretă femei, flo

retă, sabie și spadă, concursuri 
individuale și pe echipe = 8 pro
be (cîte 4 concurenți și 2 re
zerve) .
• TIR : glonț 60 f culcat și 3X40 

f, pistol liber și viteză, arme de 
vînătoare — skeet, trap și mis
treț =■ 7 probe cu cîte 2 tră
gători de probă.
• TIR CU ARCUL : bărbați X 

trageri de la 30 m. 50 m, 70 m, 
90 m ; femei : 30 m, 50 m. 60 m, 
70 m = în total 2 probe, cu cîte 
2 concurenți.
• VOLEI : 12 echipe la bărbați 

și 8 echipe la femei (cu cîte 12 
jucători).
• YACHTING : Finn, 470. Olan

dezul zburător (FD). Tornado, 
Soling și Star = 6 clase.

în total la J.O. de la Moscova 
pot lua startul, ca titulari maxi
mum 520 de sportivi de fiecare 
țară (353 bărbați și 167 femei), 
la care se adaugă, ca rezerve, 22 
bărbați și 12 femei.

Bitțevski, parc dendrologic situat in 
partea de sud a Moscovei, la circa 10 km 
depărtare de satul olimpic. Acolo se află 
Centrul de călărie al sindicatelor (tribune 
cu 12000 locuri) care va găzdui concursu
rile de echitație (dresaj și probă comple
tă) șt proba de călărie din pentatlonul 
modern.

COJO, Comitetul de organizare a jocu
rilor Olimpice, cu sediul pe strada Gorki 
din Moscova.

Complexul clubului sportiv central al 
armatei (TSKA), unde se vor desfășura 
concursurile de lupte greco-romane șt li
bere, se află tntr-o zonă centrală a Ca
pitalei, la 23 km de satul olimpic. Este 
una dintre cele mai moderne construcții 
olimpice (suprafața sa de 300 X 84 m, 
este utilizată pentru concursuri de atle
tism și meciuri de... fotbal). Pentru tur
neele de lupte va fi folosit doar un spa
țiu central, de 126 X 84 m. Pe un po
dium special vor fi așezate 4 saltele de 
concurs. In tribune pot lua loc 8000 
spectatori.

..Drujba44 (Prietenia) este numele noii 
săli de sport înălțată în complexul spor
tiv de la Lujniki (la 11 km de satul o- 
limpic). Este o construcție funcțională, 
cu o arhitectură modernă și tribune pen
tru 3000 de spectatori. în ea se vor des
fășura meciuri de volei. Alte meciuri ale 
aceleiași competiții vor avea loc. In ime
diata vecinătate, în Mica Arenă (9000 de 
locuri) a stadionului central V. I. Lentn.

Izmailovo. cartier în partea de est a ca
pitalei sovietice, în care, pe bulevardul 
Liliacului, se găsește Institutul de Cul
tură Fizică pentru care a fost construită 
o nouă sală de sport de 72 X 66 m (la 
33 km de satul olimpic), cu tribune pen
tru 5000 spectatori. Pe timpul Olimpiadei 
aici vor avea loc întrecerile halterofili
lor. pe un podium special de 35 X 25 m

Krîlatskoe — unul dintre cele mat pito
rești cartiere ale Moscovei, în estul ora
șului (la 11 km de satul olimpic), a de
venit un mare centru sportiv. în afara 
cunoscutului canal artificial pentru spor
turile nautice (caiac-canoe șt canotaj), 
care a fost complet reamenajat șt moder
nizat pentru J.O. (tribune pentru 30 000 
locuri) se mat află aici cel mal mare ve

lodrom din lume (pistă de 333,3 m dtn 
molid de Siberia ; 6000 locuri). în apro
pierea acestuia a fost amenajat un cir
cuit asfaltat de 13,5 km, cu viraje sinuoa
se, pentru întrecerea de fond a cicliștilor.

Kiev — capitala R.S.S. Ucrainene (peste 
2 milioane locuitori) este al treilea, ca 
proporții, centru administrativ, industrial, 
științific și cultural al Uniunii Sovietice. 
Situat pe riul Nipru. Orașul posedă 18 
stadioane, 21 bazine de înot, 380 săli de 
sport, alte sute de terenuri sportive. Pe 
marele stadion „Dinamo" (90000 locuri) se 
va desfășura una din grupele preliminare 
ale turneului olimpic de fotbal.

Leningrad — „oraș erou" cu 4500000 lo
cuitori, denumit leagănul Mărit Revoluții 
Socialiste din Octombrie 1917, posedă nu
meroase monumente istorice, de arhitec
tură, muzee, ca și importante obiective e- 
conomice. Situat pe Neva, L. este poarta 
maritimă de vest a U.R.S.S. Orașul are 
37 stadioane, peste 700 de săli de sport, 20 
de bazine de înot, sute de alte instalații 

OAÎDE ALE ÎNTRECERILOR OLIMPICE 80
sportive, printre care și palatul sporturi
lor „lubileinîi". Stadionul „S.M. Kirov" 
(tribune cu 69000 locuri) va găzdui o gru
pă preliminară a turneului de fotbal.

Lujniki — principalul nucleu al Jocu
rilor de la Moscova (la 11 km de satul o- 
limpic) cuprinde peste 140 de instalații 
sportive, care pot primi, simultan, peste 
150 000 de spectatori I Stadionul central 
V.I. Lenin (103 000 locuri) gazdă a între
cerilor de atletism și „marele premiu al 
națiunilor*  la călărie, va adăposti, firește, 
și ceremoniile de deschidere și închidere 
a celei de a XXIî-a Olimpiade. Palatul 
Sporturilor (12000 locuri) va fi afectat 
competițiilor gimnaștilor și judoka- 
nilor (spațiul de întrecere este de 
72 X 86 m), piscina — descoperită — cu 
9000 locuri pentru meciurile poloiștilor. 
iar Arena mică si sala „Drujba*  pentru 
volei. Acestea smt cele mai reprezen
tative baze ale acestui important complex 
sportiv.

Minsk — capitala R.S.S. Bieloruse, cu 

peste un milion de locuitori, se află pe 
malurile rîului Svisloci. important centru 
industrial, cultural și științific. In zilele 
Olimpiadei M. va găzdui meciuri ale 
turneului de fotbal, pe stadionul Dinamo 
(55 000 spectatori).

Mișa, ursulețul, mascotă a J.O. de la 
Moscova creație a graficianului sovietic 
Viktor Cijikov.

Mîtișci — cartier mărginaș al Moscovei, 
in nord-estul orașului (47 km de satul o- 
limpic). Acolo se află poligonul de tir 
„Dinamo" o veche bază sportivă care In 
1958 a găzduit campionatele mondiale de 
tir (concurența români Constantin Anto
nescu și Marin Ferecatu au obținut vic
torii). Complet refăcut și modernizat, po
ligonul Dinamo poate găzdui simultan în
trecerea a peste 100 de trăgători (de la 
25 m și 50 m) urmărită, din tribune, da 
4000 spectatori.

Moscova — capitala Uniunii Sovietice, 
este unul din cele mai mari orașe ale 
lumii (suprafață 886.5 km.p., aproximativ

8 milioane locuitori), aflat în legătură 
aeriană directă cu aproape 100 de țări de 
pe toate continentele. Este cel mai mare 
centru politic, economic, științific, cultu
ral și sportiv al țării sovietelor. Este a- 
șezat pe riul Moscova aproape de con
fluența sa cu rîul Oka. Prin canalul 
Moscova — Volga are legătură directă pe 
apă cu 5 mări. în 1965 i s-a conferit ti
tlul de „Oraș erou*.

Novikov Ignati, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S S. este pre
ședintele Comitetului de organizare a 
Jocurilor Olimpice.

Olimpiischi — complex sportiv, situat pe 
bulevardul Păcii (Prospekt Mira), la 25 
km de satul olimpic. Cuprinde bazine 
pentru înot-polo și sărituri (tribune de 
10 800 șt, respectiv, 5700 spectatori) des
părțite de un perete de sticlă și o uriașă 
sală de sport. Aceasta din urmă este cea 
mai mare din Europa (45 000 locuri), sc 
întinde pe o suprafață de 3 ha. Edificiul 
are o formă eliptică (diametre 224 m 

183,3 m și înălțime de 40 m). Gigantica 
sală poate fi despărțita, printr-un perete 
mobil, intr-o sală de baschet (terenul de 
joc 48 X 30 m) cu 16000 locuri în tribune 
și o alta pentru box (18000 locuri).

Pavlov Serghei — președintele Comitetu
lui pentru Educație Fizică și Sport al 
U.R.S.S., președinte al Comitetului națio
nal olimpic

Promîslov Vladimir — președinte al Co
mitetului Executiv al Sovietului orășenesc 
Moscova.

Sala de scrimă a complexului sportiv 
Ț.S.K.A. (126 X 84 m, locuri in tribune 
6000), la 23 km de satul olimpic, va găz
dui întrecerile „mușchetarilor*  și pe cele 
de scrimă ale pentatloniștilor.

Sokolniki — sală care va găzdui meciuri 
din turneele de handbal, aflată tn parcul 
cu același nume in zona centrală a Mos
covei (la 30 km de satul olimpic). Este 
una dintre principalele clădiri care au 
servit drept gazdă la mari expoziții unio
nale și internaționale. Suprafața de joc, 
de 30 X 60 m, este acoperită cu Taraflex, 
de producție franceză (tribune de 8000 
locuri). Alte meciuri ale handbaliștilor 
vor avea loc in Palatul sporturilor „Di
namo", sală nouă (la 32 km de „Sat"), cu 
5000 de locuri și cu un teren de joc de 
46 X 84 m, acoperit tJt cu Taraflex.

Satul olimpic — situat in sud-vestul 
Moscovei, pe bulevardul Mlciurin, pe o 
suprafață de 107 hectare. „Satul" este 
constituit din 18 blocuri flecare cu cite 15 
etaje, cu apartamente de cîte 2 și 3 camere. 
Aici pot locui 14 000 de oameni. Au fost 
amenajate aici restaurante, bufete, frizerii, 
saloane de coafură, spălătorii, diferite ma
gazine, cinematografe o sală de concerte, 
diferite terenuri de sport etc.

Tallin — capitala R.S.S. Estone, impor
tant port la Marea Baltică, gazdă a în
trecerilor olimpice de yachting (în golful 
Pirita). Pentru acest important eveniment 
sportiv capitala estoniană a fost dotată 
cu un nou hotel cu 28 etaje, un sat olim
pic (700 locuri) construit pe matul gol
fului unde au fost înălțate și trtbune 
pentru 5000 spectatori etc.

Vigra — este puiul de focă mascotă a 
regatelor olirftpîce de yachting de la 
Tallin, rivalul ursulețului Mija i



LOTURILE ROMÂNIEI PENTRU CEA DE
atletism

FEMININ
KORODI (SLAVIC) Iboia (4X400 m). S-a născut 

ta 18.7.1957, ia Arad. 161 cm, 51 kg. Studentă. Că
sătorită, 1 copil. Participări la C.E. : 1974 — VI cu 
3:30,8. Recordmană națională la 4X400 m — 3:28,1 
in 1980. Cel mai bun rezultat din 1980 pe 400 m : 
53,64. Clubul Steaua — București.

LAZARCIUC (LUNGU) Nicuiina (400 m și 4X400 
m). S-a născut ia 6.12.1957, ia Făgăraș - Brașov. 
169 cm, 56 kg. Profesoară de educație fizică. Că
sătorită, 1 copil. Cel mo-i bun rezultat din 1980 
pe 400 m : 52,56. Clubul sportiv muncitoresc — Cra
iova.

LIA Nicoleta Fliriana (200 m — și rezervă la 
4 x 400 m). S-a născut la 12.12.1963, in municipiul 
Gh. Gheorghiu — Dej — Bacău. înălțime 173 
cm, 56 kg. Eleva. Necăsătorită. Cele mai bune 
rezultate din 1980 : 200 m — 23,4 s, 400 m — 53.4. 
Clubul sportiv școlar de atletism „Nicolae Băl- 
cescu" — Craiova.

LOVIN (RAFiRA) Fița (S00 m și 4X400 m). S-a 
născut la 14.!.1951, la Braniștea — Galați. 165 cm, 
54 kg. Profesoară de educație fizică. Căsătorită. 
Participări la C.E. : 1978 — VIII la 800 m cu 1:58,8, 
1979 (sală) — HI cu 2:03,1, 1980 — în serie 2:06,4. 
Componentă a echipei, campioană mondială la cros 
in 1978. Recordmană națională la 800 m — 1:56,7 
in 1980. Clubul sportiv universitar — Galați.

MARAȘESCU (ANDREI) Natalia (1500 m).
S-a născut la 3.10.1952, la Căpreni - Gorj. 167 cm, 53 
kg. Economistă. Căsătorită. Participări la J.O. :
1976 — neclasotă. Participări la C.E. : 1974 — 3000 
m - IV cu 8:59,0, 1500 m - neclasată, 1978 - 1500 
m — II cu 3:59,8 și 3000 m — II cu 8:33,5 ; în 
sală : 1975 — 1500 m — campioană cu 4:14,7, 1976
— 1500 m - II cu 4:15,6, 1978 - 1500 m - II cu 
4:07,4, 1979 — 1500 m — campioană cu 4:03,5. Com
ponentă a echipei campioană mondială la cros in 
1978, individual — II. Participări la campionate 
mondiale universitare : 1975 — 1500 m — II cu 4:08,8 
fi 3000 m — campioană cu 8:54,1, 1977 — 1500 m
— II cu 4:05,8, 1979 — 1500 m — campioană cu 
4:13,9. A deținut recorduri mondiale în mai mulie 
probe, in aer liber și in sală. Recordmană națio
nală la 1500 m — 3:58,2 în 1979 și 3000 m — 8:33,5 
in 1978. Cel mai bun rezultat în 1980 pe 1500 m
— 4:03,4. Cluoul sportiv muncitoresc — Craiova.

PC»ra (rOrtSCU) Cornelia (înălțime). S-a născut 
la 27.8.1930, ia București. 176 cm, 69 kg. Profesoa
ră de educație fizică. Căsătorita, 1 copil. Partici
pări la J.O. ; 1968 — pentatlon — XXII cu 4435 p, 
1972 — înălțime — XIX cu 1,76 m, 1976 — înălțime
— VHT cu 1,87 m. Participări la C.E. : 1971 — ll- cu 
1,85 m, 1978 — necaiificată ; in sală : 1970 — II 
cu 1,82 m, 1971 — HI cu 1,78 m. Recordmană națio
nală la înălțime — 1,93 m din 1976. Cel mai bun 
rezultat din i960 la înălțime — 1,90 m. Clubul Di
namo — București.

PU1CA (LUCa) Maricica (1500 m). S-a născut la 
29.7.1950, ia iași. 168 cm, 53 kg. Funcționară, Că
sătorită. Participări la J.O. : 1976 — neciasată. Par
ticipări la C.E. : 1978 - 1500 m - XI cu 4:09,3 și 
3000 m — IV cu 00,9. Componentă a echipei cam
pioană mondială ia cros in 1978, individual III. 
Participări ia campionate mondiale universitare : 
1977—1500 m — III cu 4^06,4. Cel mal bun rezultat 
din 1980 la 1500 m — 3:59,3. Clubul Olimpia — 
București.

S AM UNGI (TATAR) Maria (4X400 m). S-a născut 
la 28.8.1950, la București. 166 cm, 56 kg. Profesoară 
de educație fizică. Căsătorită. Participări la C.E. : 
1978 — 4X400 m — VII cu 3:30,7. Recordmană na
țională la 4X400 m — 3:28,1 în 1980. Cel mai bun 
rezultat din 1980 pe 400 m — 52,74. Clubul Farul — 
Constanța..

SILA1 (GERGELY) Ileana (1500 m). S-a născut la 
14.10.1941, la Cluj-Napoca. 167 cm, 54 kg. Profesoa
ră de educație fizică. Căsătorită. Participări 
la J.O. : 1968 - 800 m - H cu 2:02,5, 1972 - 800 
m — VI cu 2:00,0, 1976 — 1500 m — neclasată. Par
ticipări la C.E. : 1966 — 800 m — neclasată, 1969 — 
800 — V cu 2:03,0, 1971 — neclasată : în
sală : 1971 - 800 m - II cu 2:06,5, 1972
— 800 m - II cu 2:05,2, 1974 - 1500 m - IV cu
4:17,2, 1978 - 1500 m — campioană cu 4:07,1. A
deținut recorduri naționale la mai multe probe, de
la 400 m la 1500 m. Cel mai bun rezultat din 1980 
la 1500 m — 4:03,8. Clubul Metalul — București.

TARiȚA Elena (400 m și 4X400 m). S-a născut la 
18.11.1954, la Onicești — Neamț. 171 cm, 58,5 kg. 
Tricotieră. Necăsătorită. Participări la C.E. : 1978
— 800 m - Vi cu 2:01,7 și 4X400 m - VII cu 3:30,7. 
Participări la campionate mondiale universitare :
1977 - 800 m - V cu 2:00,3, 1979 - 400 m - V cu 
52,68. Recordmană națională la 4X400 m — 3:28,1 
în 1980. Cel mai bun rezultat în 1980 pe 400 m
— 52,04. Clubul de atletism — Roman.

ȚACU (IONESCU) Florența (disc). S-a născut la 
7.5.1955, la Roșiorii de Vede — Teleorman. 181 cm, 
86 kg. Studentă. Căsătorită. Participări la campio
nate mondiale universitare : 1979 — III ou 59,28 m. 
Cel mai bun rezultat din 1980 la disc — 67,02 m. 
Clubul Farul — Constanța.

ZORGO-RADULY Eva Ileana (sulița). S-a născut 
ta 23.10.1954, la Cluj-Napoca. 176 cm, 70 kg. Psi
holog. Căsătorită. Participări la J.O : 1972 — ne
clasată, 1976 — XI cu 55,60 m. Participări la C.E. : 
1974 — X cu 54,44 m, 1978 — V cu 61',14 m. Record
mană națională la sulița — 68,80 m în 1980. Clubul 
Universitatea — Cluj-Napoca.

MASCULIN

țional ta aruncarea discului — 65,80 m în 1980. 
Clubul Steaua — București.

PROTEASA Adrian (înălțime). S-a născut ta 
1.3.1959, la București. 188 cm, 82 kg. Subofițer. Ne
căsătorit. Participări la C.E. în sală : 1980 — HI
cu 2,29 m. Recordman național la săritura în înăl
țime — 2,26 m In 1980. Clubul Steaua — București.

TOBOC Horia (400 m și 400 mg). S-a născut la
7.2.1955, la lanca — Brăila. 184 cm, 72 kg. Student. 
Necăsătorit. Participări la C.E. : 1978 — 400 mg — 
VIU cu 50,46, în sală : 1979 - 400 m - III cu 46,86 ; 
1980 — 400 m — IV cu 46,95. Recordman național la 
400 m - 45,86 în 1979 și la 400 mg - 49,64 în 1980. 
Cel mai bun rezultat în 1980 la 400 m — 46,1. Clu
bul Farul — Constanța..

VOICU Nicolae (3000 m obstacole). S-a născut ta
23.11.1955, la Galați. 169 cm, 57 kg. Lăcătuș. Ne
căsătorit. Cel mai bun rezultat din 1980 — 8:30,0. 
Clubul Metalul — București.

BOX

ȘCHIOPU Dumitru (cat. 48 kg). S-a născut ta
20.9.1959, la Vornicei — Botoșani. 160 cm. Subofi
țer. Necăsătorit. Clubul Steaua — București.

RADU Daniel (cat. 51 kg). S-a născut la 
26.12.1959, la București. 166 cm. Subofițer. Necăsă
torit. Participări la C.E.: 1979 —’ II. Participări la 
C.E. de tineret : 1978 — campion. Clubul Steaua — 
București.

CIPERE Dumitru (cat. 54 kg). S-a născut ta 
22.10.1957, la Drobeta Tr. Severin. T65 cm. Tim- 
plar. Necăsătorit, Clubul Metalul — Drobeta Tr. Se-
verin.

CERCEL Titi (cat. 57 kg). S-a născut la 
la Cioara Doicești — Brăila. 163 cm. 
Necăsătorit. Participări la C.E.: 1979 —
Clubul Dinamo — București.

LIVADARU Florian (cat. 60 kg). S-a 
18.11.1955, la București. 174 cm. Subofițer, 
torit. Clubul Steaua — București.

CUȚOV Simion (cat. 63,5 kg). S-a născut ta 
7.5.1952, la Smîrdanul Nou — Brăila. 174 cm. O- 
fițer. Căsătorit, 1 copil. Participări la J.O.: 1976 — 
II. Participări la- C.M.: 1974 — II; 1978 — neclasat. 
Participări la C.E.: 1973 — campion (l-a învins pe 
polonezul Tomczyk) ; 1975 — campion (l-a învins ab. 
II pe sovieticul Lvov); 1977 — neclasat. Campion
european de juniori în 1972. Clubul Dinamo — 
București.

BUDUȘAN Ionel (cat. 67 
24.10.1954, la Mociu - Cluj, 
sătorit, 1 copil. Pârtiei păr- 
Clubul Metalul — București.

SIRBA Marcel (cat. 71 kg). S-a 
ta Drăgotești — Dolj. 182 cm. 
Clubul Electroputere — Craiova.

SILAGHI Valentin (cat. 75 ' 
21.4.1957, “ ' "
Căsătorit,

15.5.1959, 
Subofițer, 
neclasat.

născut ta 
Căsă-

kg). S-a născut ta
172 cm. Lăcătuș. Ca

la C.E. :

născut 
Sudor.

1979 III.

la 2.10.1957, 
Necăsătorit.

- Cluj. 
Participări 
la C.E.:

kg).
183 
la 
1979

S-a născut ta 
cm. Subofițer. 

C.M.: 1978 -
- M. Clubul

la Bobîlna
1 cop.’l.

neclasat. Participări 
Dinamo — București.

DONICI Georgicâ
27.4.1957, la Galați. 
Participări la C.E. : 
Ga-taiți.

PIRJOL Teodor (cat. -j-81 kg). S-a
22.2.1957, la București. 186 cm. Funcționar. Necăsă
torit. Clubul Dinamo — București.

kg). S-a(cat. 81
185 cm. Electrician. 
1979 - III. Clubul

născut la 
Necăsătorit. 
Dunărea —

născut ta

CAIAC-CANOE

FEMININ

BICHEA Vasile (3000 m obstacole). S-a născut la 
18.11.1950, la Miercurea — Sibiu. 184 cm, 73 kg. Frezor. 
Căsătorit. Participări la C.E.: 1978 — VI cu 8:24,9. 
Cel mai bun rezultat din 1980 la 3000 m obst. — 
8:22,6. Clubul Politehnica — Timișoara.

COPU Paul (3000 m obstacole). S-a născut la 
7.8.1953, la Mere — Vrancea. 178 cm, 70 leg. Stu
dent. Căsătorit, 1 copil. Participări la C.E. : 1978
- V cu 8:20,4, în sală : 1975 - 3000 m - IV cu
8:04,2, 1976 — neclasat. Participări la campionate
mondiale universitare : 1977 — li cu 8:28,8, 1979 — 
campion cu 8:57,7. Cel mal bun rezultat din 1980 
la 3000 m obst, — .8:42,4. Clubul Știința — Constan
ța.

FLOROIU llie (5000 m și 10 000 m). S-a născut 
ia 29.11. 1952, la Izvoarele — Tulcea. 168 cm, 52 kg. 
Profesor de educație fizică Căsătorit. Participări 
la J.O. : 1972 — 5000 m — neclasat, 10 000 m —
V cu 27:59,9. Participări la C.E. : 1974 - 5000 m -
V cu 13:27,2 și 10.000 m-cu 28:00,0, 1978 - 5000 m - V
cu 13:29,3 și 10 000 m - VII cu 27:40,1 Partici
pări la campionate mondiale universitare : 1975 — 
5000 m - H cu 13 :39,2 și 10 000 m - li cu 28:52,5, 
1977 - 5000 m - VI cu 13:56,0 și 10 000 m - III cu 
29:13,4, 1979 — 5000 m — campion cu 14:29,9 și
10 000 m — campion cu 29:56,1. Recordman național 
la 5000 m - 13:15,0 în 1978 și 10 000 m - 27:40,1
In T978. Cele mal bune rezultate în 1980 la 5000 m
- 13:40 8 și 10 000 m - 28:04,0. Clubul Farul -
Constanta.

MATEI Sorin (înălțime). S-a născut la 6.7.1963, ta 
București. 183 cm, 64 kg. Elev. Necăsătorit. Record
man național de Juniori — 2,24 m în 1980. Clubul 
sportiv școlar Liceul nr. 2 — București.

N'VGY losif /disc). S-a născut ta 20.1.1946, la Tq. 
Mureș 193 cm, 120 kg. Profesor de educație fizică. 
Câ^torlt. Participări la J.O. • 1976 — nectasat. Par
ticipări la C.E. : 1971 — neclasat. Recordman na

BUHAEV Agafia (caiac 1 — 500 m). S-a născut 
la 19.4.1955, la Mila 23 — Tulcea. 172 cm, 64 kg. 
Funcționară. Necăsătorită. Participări la J.O.: 1976
- IV la K2 - 500 m. Participări la C.M.: 1974 - 
111 la K4 - 500 m; 1975 - V la K4 - 500 m;
1977 - H la K2 - 500 m, 1978’ - HI la K2 - 500 m 
și IM la K4 - 500 m, 1979 - III la K2 - 500 m și 
HI la K4 — 500 m. Clubul Steaua — București.

ȘTEFAN (COSMA) Maria (caiac 2 — 500 m). S-a 
născut la 14.2.1954, la Jurilovca — Tulcea.. 167 cm, 
61 kg. Funcționară. Căsătorită. Participări la J.O.: 
1976 — V la K1 — 500 m. Participări la C.M.: 1973
- V la K1 - 500 m și M la K2 - 500 m; 1974 -
III - la K1 - 500 m; 1975 - HI ta K1 - 500 m
șl IV la K2 - 500 m; 1977 - II la K1 - 500 m;
1978 - III la K1 - 500 m; 1979-Vi la K1 - 500 m
și HI la K4 — 500 m. Clubul Dinamo — București.

BABEANU Elisabeta (caiac 2 — 500 m). S-a năs
cut la 10.4.1962, la Diculești — Vîlcea. 168 cm, 
66 kg. Funcționară. Necăsătorită. Clubul sportiv 
școlar nr. 2 — București.

TARASOV Adriana (rezervă). S-a născut la 
11.12.1952, ia Sulinc — Tulcea. 163 cm, 58 kg. 
Funcționară. Necăsătorită. Participări ta C.M.:
1978 - HJ la K4 - 500 m; 1979 - III la K4 - 500 
m. Clubul Steaua — București.

MASCULIN
DIBA Vasile (caiac 1 — 500 m și K4 — 1000 m).

S-a născut la 24.7.1954, ta Jurilovca — Tulcea. 184
cm, 90 kg. Ofițer. Necăsătorit. Participări la J.O.î 
1976 — campion ta K1 — 500 m și III la- K1 — 
1000 m. Participări ta C.M.: 1974 — campion ta 
K1 - 500 m șl V ta K4 - 1000 m; 1975 - II la 
K1 - 500 m și V ta K4 - 1000 m; 1977 - cam
pion ta K1 — 500 m și ta K1 — 1000 m; 1978 —
campion ta K1 — 500 m și V la K1 — 1000 mî
1979 - VI ta K1 - 500 m, VM-I ta K4 - 1000 m 
și V la K4 — 500 m. Clubul Dinamo — București.

BIRLADEANU Ion (caiac 1 - 1000 m). S-a năs
cut ta 1.8.1958, la Comeștl — Galați. 187 cm, 87 kg. 
Ofițer. Necăsătorit. Participări la C.M.: 1978 — M 
laK2-500mșlMtaK4 - 1000 m; 1979 - M 
ta K1 — 1000 m, VWI ta K2 — 500 m șl campion 
la K2 — 10 000 m. Clubul Steaua — București.

GlURA Alexandru (caiac 2 — 500 m și caiac 2
- 1000 m). S-a născut ta 11.2.1957, ta București. 
185 cm, 81 kg. Subofițer Necăsătorit. Pa-rtlcipări 
ta C.M.î 1978 - M ta K4 - 1000 m; 1979 - V 
ta K4 - 500 m și VTM ta K4 - 1000 m. Clubul 
Dinamo — București.

ȚICU Nicolae (caiac 2 — 500 m și caiac 2 — 
1000 m). S-a născut ta 4.6.1953, ta Ciolpani — 
Ilfov. 184 cm, 82 kg. Subofițer. Necăsătorit. Parti
cipări ta C.M.: 1977 - H la K2 - 10 000 m; 1978 - 
Ml ta K4 - 10 000 m: 1979 - V ta K4 - 10 000 
m. Clubul Dinamo — București.

ZAFIU Mihai (caiac 4 - 1000 m). S-a născut 
ta 9.6.1949, ta Albești — Botoșani. 187 cm, 87 kg. 
Ofițer. Căsătorit. Participări la J.O.î 1972 — M la 
K4 - 1000 m; 1976 - IV la K4 - 1000 m. Partici
pări ta C.M.: 1970 - N la K4 - 500 m; 1971 - II 
ta K4 - 500 m; 1973 - IX ta K1 - 500 m, NI la
K4 - 500 m șl IV ta K4 - 1000 m; 1974 - V ta
K4 - 1000 m; 1975 - Fl Io K4 - 500 m: 1977 - li
la K4 - 500 m: 1978 - II ta K4 - 1000 m; 1979
- V ta K4 - 500 m șl VPN la K4 - 1000 m. Cu
bul Dinamo — București.

GEANTA Ion (caiac 4 — 1000 m). S-a născut fa 
12.9.1959, la Alexandru Vtahuțâ — Vcslul. 167 cm, 
87 kg. Funcționar. Necăsătorit. Particioări ta C.M.s 
1979 - V ta K4 - 500 m șl VFI1 la K4 - 1000 m. 
Ch’htF! Dlna-mo — Btmureytî

EȘEANU Nicușor (caiac 4 — 1000 m). S-a născut 
fa 12.12.1954, ta București, 184 cm, 84 kg. Ofițer.

Necăsătorit Participări la J.O.: 1976 — IV ta K4
— 1000 m. Participări la C.M.: 1974 - V la K4
- 1000 m și IV la K4 - 10 000 m; 1975 - H la
K4 - 500 m și V la K4 - 1000 m; 1977 - IX ia
K2 - 1000 m; 1978 - H la K2 - 500 m și Ml la
K2 — 10 000 m; 1979 — campion la K2 — 10 000 m. 
Clubul Steaua — București.

DINCU Marian (rezervă — caiac). S-a născut la 
18.5.1959, la Cri șan — Tulcea. 182 cm, 83 kg. Sub
ofițer. Necăsătorit. Clubul Steaua — București.

VARABIEV Lipat (canoe 1 - 500 m și canoe 1 — 
1000 m). S-c născut la 8.4.1951, la Crișan — Tulcea, 
185 cm, 83 kg. Subofițer. Căsătorit, 2 copii. Parti
cipări la C.M.: 1977 — campion la C1 — 500 m 
și M la C2 - 1000 m; 1978 - IV la C1 - 500 m; 
1979 - V la CI - 500m. Clubul Dinamo — Bucu
rești.

PATZAICHIN Ivan (canoe 2 - 500 m și canoe 2 — 
1000 m). S-a născut la 26.11.1949, la Mila 23 — 
Tulcea. 178 cm, 78 kg. Funcționar. Căsătorit, 1 co
pil. Participări la J.O. : 1968 — campion la C2 — 
1000 m și VII la Ci — 1000 m; 1972 — campion la 
C1 - 1000 m și II la C2 - 1000 m; 1976 - VII la 
C1 — 500 m și V la C2 - 1000 m. Participări la 
C.M.: 1970 - campion la C2 - 1000 m; 1971 - 
l-J la C2 - 1000 m și III la Ci - 500 m; 1973 -
H'l la C1 — 500 m și campion la C2 — 1000 m ; 1974
- Ml la C1 - 500 m și III la C1 - 1000 m; 1975 -
VII la CI - 500 m și II la C1 - 1000 m; 1977 -
campio-n la C1 — 1000 m și Ml la C1 — 10 000 m;
1978 — III la C1 — 1000 m și oampion la C1 — 
10 000 m; 1979 - III la C1 - 1000 m și campion 
la C2 — 500 m. Participări la C.E.: 1969 — cam
pion la C2 — 1000 m. Clubul Dinamo — București.

CAPUSTA Petre (canoe 2 — 500 m). S-a născut 
la 14.6.1957, la Sarichioi — Tulcea. 171 cm, 77 kg. 
Funcționar. Necăsătorit. Participări la C.M.: 1979
— campion la C2 — 500 m. Clubul Dinamo — Bucu
rești.

SIMIONOV Toma (canoe 2 — 1000 m). S-a năs
cut la 30.10.1955, la Caraorman — Tulcea. 173,5 cm, 
76 kg. Subofițer. Căsătorit. Participări ta C.M. :
1977 - FV la C2 - 500 m; 1978 - III ta C2 - 500
m, H Ic C2 - 1000 m și li ta C2 - 10 000 m;
1979 — NI la C2 — 1000 m. Clubul Steaua — Bucu
rești.

TIȚU Gheorghe (rezervă-canoe). S-a născut fa 
5.7.1958, la Crișan — Tulcea. 176 cm, 76 kg. Sub
ofițer. Căsătorit. Participări la C.M. : 1979 — II 
la C2 — 10 000 m. Clubul Dinamo — București.

CANOTAJ

FEMININ
TOMA Sanda (simplu). S-a născut la 24.2.1956, 

la Ștefănești — Botoșani. 177 cm, 77 kg. Studentă. 
Necăsătorită. Participări la C.M.: 1978 — V ta 2 v, 
1979 — oampionă la simplu. Clubul Viitorul — 
București.

HOMEGHI Olga (2 visle). S-a născut ta 1.5.1958, 
la Fieni — Dîmbovița 175 cm, 73 kg. Muncitoare. 
Necăsătorită. Participări la C.M.: 1978 — V la 2 v, 
1979 — III la 2 v. Clubul Viitorul — București.

ROȘCA (RACILA) Valeria (2 v.). S-a născut la
2.6.1957, la Stulpicarvi — Suceava. 180 cm, 71 kg. 
Fiilatoaire. Căsătorită. Participări Ia C.M.: 1978 — 
Vi la 44-1 v, 1979 - III la 2 v. Clubul U.T.A. - 
Arad.

ZAHARIA Mariana (44-1 v). S-a născut la 4.9.1957, 
ta Ploiești. 185 cm, 86 kg. Tricoteză. Necăsătorită. 
Clubul Viitorul — București.

MIHALY (MARIN) Aneta (4-f-1 v). S-a născut la
23.9.1957, la Ax Intel e — Hfov. 176 cm, 72 kg. Func
ționară. Căsătorită. Participări la C.M.: 1977 — II 
la 44-1 v, 1979 — III la 4-J-1 v. Clubul Dinamo — 
București.

MACOVîCIUC Maria (44-1 *)- S-a născut la
I. 8.1959, la Hudești — Botoșani. 173 cm, 66 kg. 
Muncitoare. Necăsătorită. Participări la C.M.: 1979
— III la 44-1 v. Clubul Voința — Timișoara.

BANOVICI Stela (4-f-1 v). S-a născut la 1.8.1956, 
la Drăgănești Vlașca — Teleorman. 180 cm. 78 kg. 
Muncitoare. Necăsătorită. Participări ta C.M.: 1979
— HI la 4-J-1 v. Clubul Viitorul — București.

GIURCA Elena (cirmaci la 4-J-1 v). S-a născut la
II. 1.1946, la București. 151 cm, 44 kg. Profesoară 
de limba engleză. Necăsătorită. Participări la J.O.:
1976 - HI la 44-1 v. Participări la C.M.: 1974 -
III ta 4-4-1 v și H la 44-1 c, 1975 - HI ta 44-1 v,
1977 - III la 44-1 r și H fa 44-1 v, 1978 - VI fa
44-1 v, 1979 - III fa 44-1 v. Participări fa C.E.:
1969 — IV ta 4-J-1 r. Clubul Steaua — București.

OPREA Elena (2 rame ff.c.). S-a născut la 
5.10.1953, la Bucureșt*.  170 cm, 72,5 kg. Funcțio
nară. Necăsătorită. Participări ta J.O.: 1976 — IV 
la 44-1 r șl VI ta 84-1. Participări fa C.M.: 1974 - 
M4 ta 84-1; 1975 - III ta 84-1; 1978 - Ml fa 44-1 
rî 1979 - II la 2 f.c. Participări la C.E.: 1971 - II 
1a 84-1; 1972 - II ta 84-1; 1973 - 111 1a 84-1. 
Clubul Dinamo — București.

DOSPINESCU (PETCU) Florica (2 f.c.). S-a năs
cut fa 11.3.1951, la Bolovani — Dîmbovița. 175 cm, 
75 kg. Funcționară. Participări la J.O.: 1976 — IV 
fa 4-f-l r și VI la 8-J-1. Participări la C.M.: 1974 — 
HI ta 84-1; 1975 - III fa 84-1; 1978 - HI fa 44-1 rj
1978 - Ml ta 44-1 rj 1979 — N ta 2 f.c. Partici
pări fa C.E.: 1971 - H la 8-J-1; 1972 - H fa 
84-1; 1973 - HI ta 84-1. Clubul Dinamo - Bucu
rești.

CATESCU (AVRAM) Valeria (44-1 rK S-a născut 
la 7.9.1953, ta Bereștî — Galați. 175 cm, 76 kg. 
Operatoare chimistă. Căsătorită. Porticipări la C.M.:
1974 - IM ta 84-1; 1975 - MU la 84-1; 1979 - Ml 
fa 44-1 r. Clubul Metalul — București.

TANASA Maria (44-1 r). S-a născut ta 11.3.1958, 
Ia Glăvânești — Bacău. 175 om, 80 kg. Funcționară. 
Necăsătorită. Participări ta C.M.: 1979 — FU ta
44-1 r. Clubul Dinamo — București.

SILAGHI Florica (4-f-l r). S-c născut fa 4.5.1957, 
ta Maroa — Sălaj. 176 cm, 72 kg. Funcțio-nară. 
Necăsătorită. Particl'părl fa C.M.î 1978 — IN ta 
44-1 r; 1979 — FM fa 44-1 r. Clubul Dinomo — 
București.

MAȘKA (MILITARU) Georgeta (44-1 i). S-a năs
cut ta 14.3.1954, ta Coptura — Prahova. 180 cm, 
78 kg. Profesoară de educație fizică. Căsătorită. 
Participări ta J.O.: 1976 — VI ta 84-1. Participări 
fa C.M.: 1977 - Mii ta 44-1 r; 1978 - FU ta 44-1 
rt 1979 — Ml ta 44-1 n Clubul Dînamo — Bucu
rești.

MATEI (SIEBURG) Aneta (cîrmaci Fa 44-1 r). S-a 
născut ta 15.6.1948, ta Timișoara. 157 cm, 50 kg. 
Funcționara. Căsătorită. Porticipări ta J.O.î 1976 —
IV ta 44-1 r și VI ta 84-1. Participări ta CM.s
1975 - FM ta 84-1: 1978 - IM ta 44-1 r; 1979 - 
NI fa 44-1 r. Participări fa C.E. î 1972 - II ta 
84-1; 1973 — HI ta 84-1. Clubul Votata - Timi
șoara.

BONDAR Elena (84-1). S-a născut ta 6.11.1958, 
Io Oradea. 178 cm, 74 kg. Muncitoare. Necăsăto
rita. Clubul Viitorul — București.

.CONSTANTINESCU fLEONTE) Marta J»4-H. S-a 
născut ta 5.7.1956, ta Ghfndăoanl — NeamJ. 179 cm, 
75 kq. Muncitoare. Căsătorită. Clubul nautic uni- 
versor A.S.E. — București.

ÎLIUȚA Ana (84-1). S-o născut ta 10.1.1958, ta 
Ardud — Satu Mare. 179 cm, 74 kq. Muncitoare. 
NeeăsStorta. Parțlcfpărî ta C.M.î 1979 — IV fa 
8-4-*  — București

PUȘCATU Rodica (84-1). S-a născut la 5.5.1962, 
ta Petrioani — Neamț. 180 cm, 84 kg. Muncitoare. 
Necăsătorita. Clubul nautic universitar A.S,E. 
București,

BUCUR Florica (8-f-1). S-a născut 1a 18.5.1 
Ciochina — Ialomița- 175 cm. 76 kg. Strung< 
căsătorită. Clubul Viitorul — București.

IORDACHEL Maria (84-1). S-a născut la 11 
ta Nicolae Bălcescu — Botoșani. 170 cm, 
Tricoteză. Necăsătorită. Clubul Viitorul — Bt

ZAGONI (PREDESCU) Marlena (8+1). S-a 
la 22.1.1951, la Lucieni — Dîmbovița. 171 c 
kg. Profesoară de educație fizică. Căsătorit 
ticipări la J.O.: 1976 — VI la 2 f.c. Pa 
la C.M.: 1974 - 11 la 4+1 r; 1975 - HI la 
1977 - IV la 2 f.c.; 1979 - IV la 8+1. 
pâri la C.E.: 1973 - VIII la 2 f.c. Clubul
— București.

APO5TEANU (CHERTIC) Angelica (8+1). 
născut la 21.8.1954, ta Bistrița — Neamț. 
67 kg. Funcționară. Participări ta C.M.: 
III ta 4+1 r; 1975 - III ta 2 f.c.; 1977 - 
2 f.c.; 1978 - V ta 2 f.c. Clubul Steaua • 
rești.

DOBRIȚOIU Elena (cîrmaci 1a 8+1). S-a 
ta 29.8.1957, ta București. 151 cm, 45 kg 
natoare tehnică. Necăsătorită. Participări k 
1979 - IV ta 8+1. Clubul Viitorul - Buc

HORVAT Elena (rezervă — visle). S-a nc
4.7.1958, ta Luizi — Călugăra-Bacău. 178,5 
kg. Muncitoare. Necăsătorită. Clubul Vi 
București.

NAGHIU Ana Mariana (rezervă— rame), 
cut la 14.9.1961, ta Sașa — Sălaj. 180 cm, 
Elevă. Necăsătorită. Clubul Olimpia — E

FRiNTU Rodica (rezervă — rame). S-a n 
29.3.1960, ta Cîineni — Vîlcea. 176 cm, 73 k 
citoare. Necăsătorită. Clubul Olimpia — E

MASCULIN
BULARDA Gabriel (2+l). S-a născut la 

fa Suletea — Vaslui. 190 cm, 87 kg. Fu 
Necăsătorit. Participări la C.M.: 1977 — V 
1979 — V la 2+1. Clubul Dinamo — Bucure

CEAPURA Petre (2+1). S-a născut ta 12.8 
Jurilovca — Tulcea. 190 cm, 97 kg. Subofițe 
torit, 1 copil. Participări la J.O.: 1968 - 
4+1; 1972 — HI 1a 2+1. Participări la C.
— campion fa 2+l; 1974 — Vi la 2+1; 1S
fa 2+1; 1977 - . V la 2+1; 1979 - V
Participări la C.E.: 1967 — HI ta 4+1; 1$ 
la 2+1 ; 1973 - III 1a 2+1. 7lubul D
București.

LOVRENSCHl Ladisfau (cirmaci fa 2+T 
născut la 21.6.1932, la Timișoara. 156 cm, 
Tîmplar. Necăsătorit. Participări la J.O.: 1! 
ta 2+1. Participări ta C.M.: 1975 - IV 
1979 — V la 2+1; Participări lâ C.E.: 15 
1a 4+1; 1969 — V ta 4+1. Clubul Dinamo 
rești.

SIMION Nicolae (4 f.c.). S-a născut la 
la Ca raliu — Brăilo. 182 cm, 82 kg. Subo 
sătorit, 1 copil. Participări ta J.O.: 1976 
4 f.c. Participări la C.M.: 1975 — III k 
1977 — XI la 4 f.c. Clubul Dinamo —

IOSUB Petru (4 f.c.). S-a născut 1a 
ta Fălticeni — Suceava. 188 cm, 88 kg. 
Necăsătorit. Clubul Dinamo — București.

ILIEȘ Carolică (4 f.c.). S-a născut la 
ta Delești — Vaslui. 190 cm, 91 kg. Lăc 
căsătorit. Clubul Dinamo — București.

VOICULESCU Daniel (4 f.c.). S-a 1 
17.10.1956, la Leu - Dolj. 190 cm, 86 I 
ționar. Necăsătorit. Clubul Dinamo — Buc

TOMA Vaier (2 f.c.). S-a născut ta 
ta Padina — Buzău. 187 cm, 84 kg. Subo 
căsătorit. Clubul Dinomo — București.

LEFTER Măricel (2 f.c.). S-a născut ta 
fa Liești — Galați. 190 cm, 86 kg. Lăcăt 
sătorit. Clubul Dinomo — București.

AIROAIE Constantin (rezervă). S-a nc
3.4.1959, la Mitocul Dragomirnei - Suc 
cm, 93 kg. Sculer matrițer. Necăsătorit. 
Steaua — București.

POSTOIU Constantin (rezervă). S-a nă
13.10.1959, ta Sudiți — Ialomița. 188 cm 
Muncitor. Necăsătorit. Clubul Dinamo —

CĂLĂRIE

DONESCU Anghetache (dresaj). S-a nc 
18.10.1945, ta Brăila. 176 cm, 72 kg. Ofi 
torit, 1 copil. Clubul Steaua — București

ROȘCA Petre (dresaj). S-a născut la 
ta Costieni — Ziduri, Buzău 170 cm, 
Funcționar Căsătorit. 1 copil. Clubul AS. 
— Rădăuți.

SOVEJA Sorin (dresaj). S-a născut ta 1: 
București. 178 cm, 63 kg. Ofițer. Necâsă 
bul Steaua — București.

VELICU Dumitru (dresaj). S-a născut ta 
ta Sibiu. 175 cm, 68 kg. Ofițer. Căsătorit 
Clubul Steaua — București.

BOZAN Alexandru (obstacole). S-a nc 
10.10.1948, la Șelimbăr — Sibiu. 167 cn 
Lăcătuș. Căsătorit, 2 copii. Clubul sporth 
resc — Sibiu.

POPA loan (obstacole). S-a născut ta 
fa București. 171 cm, 66 kg. Subofițer. C 
copH. Clubul Steaua — București.

POPESCU Dania (obstacole). S-a n< 
11.6.1956, ta București. 165 cm, 57 kg. Fi 
Necăsătorită. Clubul Steaua — București.

VELEA Dumitru (obstacole). S-a născut I 
fa București. 170 cm, 70 kg. Ofițer. Că« 
copil. Clubul Steaua — București.

CICLISM

ROMAȘCANU Mircea (cursa de fond), 
ta 9.3.1953, ta Otopeni, Ilfov. 179 cm, l 
pograf. Căsătorit, 1 copil. Participări 
1978 — XI cu echipa 100 km contratimp ci 
Clubul Dinamo — București.

TEODOR Vasile (cursa de fond). S-a 
20.8.1947, ta Ploiești. 176 cm, 72 kg. Of 
torit, 2 copii. Pârtieipâri ta J.O. : 1972 
cursa de fond cu 4.17:13,0. Participări 
1978 — X7 cu echipa ta 100 km canto 
2.09:07,0. Clubul Dinamo — București.

GIMNASTICĂ

FEMININ

COMANECI Nadia. S-o născut la 12.1 
Onești — Bacău. 162 cm, 45 kg. Necăsc 
ticipări la J.O. : 1976 — Individual comp 
ploană cu 79,275 p, parallel© — oampioar 
p, bîrnâ — campioană cu 19.950 p, 
IV cu 19.625 p, sol - HI cu 19,750 p, < 
locul H cu 387,150 p. Participări la C. 
bîrnă — campioană, sărituri — II, indh 
pu<s — IV, paralele — V, sol — VIII, < 
tocul H, 1979 — echipa campioană, indiv 
portic! pat fMnd suferinda. Participări 
1975 — Individual compus — qampioanâ, 
campioană, pxaralele — campioană, birr 
ploană, sol — H, 1977 — individual corn 
pioană, paralele inegale — campioană ( 
Muhlnc), sărituri — H, 1979 — individual



ia, sărituri — campioană, soi — campioană, 
iii, paralela inegale — IV. Clubul sportiv 

Cetate'*  — Deva.
\ Rodica. S-a născut la 16.5.1965, ia Baia 
Maramureș. 158 cm, 43 kg. Elevă. Necăsă- 

‘articipări ia C.M. : individual compus — 
•a — campioană. Clubul sportiv municipal 
^are.

Emilia Gertrude. S-a născut la 4.3.1964, 
152 cm, 40 kg. Elevă. Necăsătorită. Partici- 

C.M. : 1978 — individual compus — V, sol 
iralele inegale — III, bîrnă — III, sărituri 
lipa pe locul II, 1979 — individual compus 
sol — campioană, paralele inegale — HI, 
■ campioană. Participări la C.E. : 1979 —

compus — II, paralele inegale — II,
II, sol — IV, sărituri — Vil. Participări la 
junioare : 1978 — individual compus —

ă, sărituri — campioană, paralele inegale 
•ană. sol — II, bîrnă — IV. Clubul sportiv —

LAȘ ^ristina Elena. S-a născut ia 11.2.1966, 
Mare. 154 cm, 39 kg. Elevă. Necăsătorită. 
>ortiv școlar — Gh. Gheorghiu — Dej.
Melita Inge. S-a născut la 19.4.1965, ta 

6 cm, 42 kg. Elevă. Necăsătorită. Parti-
C.M.: 1979 — Individual compus — III, 

sărituri — VUI. bîrnă — VIII, echipa — cam- 
’articipări la C.E.: 1979 — individual cam-

Clubul sportiv școlar — Sibiu.
Dumitrița. S-a născut la 12.2.1964, la

Bacău. 159 cm, 45 kg. Elevă. Necăsăto- 
icipări la C.M.: 1979 — individual com-
I, sărituri — campioană, echipa — corn- 
Jubul sportiv școlar — Gn. Gheorghiu —

AU Marilena. S-a născut la 15.8.1963, la
T53 cm, 42 kg. Elevă. Necăsătorită, 
la C.M,: 1978 — echipa pe locul II,

1 dividual compus — XIX, echipa — corn- 
anticipări la C.E. de junioare: 1978: in- 
ompus — V, paralele inegale — II, bîrnă

— VIII. Clubul sportiv școlar „Triumf" —

TAȘNADI Ștefan (cat. 110 kg). S-a născut ta 
21.3.1953, ia Sic — Cluj. 180 cm. Strungar. Căsătorit, 
1 copil. Participări la C.E.: 1979 - VIII cju 347,5 
kg; 1980 — VII cu 367,5 kg. Recordman național; 
total — 367,5 kg in 1980. Clubul Clujeana — Cluj- 
Napoca.

PARAPANCEA Marin (cat. 4-110 kg). S-a născut 
la 24.10.1950, la Padina — Buzău. 180 Qm. Sub
ofițer. Căsătorit, 1 copil. Participări la C.E.: 1979 —
VH cu 362,5 kg (cat. 110 kg); 1980 - neclasat. Re
cordman național: aruncat 205 kg și total — 360
kg ambele din 1979 la cat. 4-110 kg. Clubul Di
namo — București.

HANDBAL

MASCULIN
Radu Costel. S-a născut la 15.2.1952, 

ipoca. 16< cm, 56 kg. Funcționar. Căsă- 
opii. Participări Io J.O.: 1976 — echipa 
Vi cu 557,30 p. Clubul Dinamo — Bucu-

IU Romulus Leonard. S-a născut la 
3 Stăncești — Buzău. 164 cm, 56,5 kg. 
Necăsătorit. Clubul Dinamo — București, 
iorin. S-a născut la 13.9.1956, la Bucu- 
cm, 68 kg. Funcționar. Necăsătorit. Par- 
J.O.: 1976 — individual compus XXXII cu 
echipa pe locul VI cu 557,30 p. Pacti- 

C.M.: 1979 — echipa locul VIU. Clubul 
3 ocărești.
îCU Aurelian. S-a născut la 7.11.1958, 
ti. 174 cm, 64 kg. Student. Necăsătorit, 
la C.M.: 1978 - individual - XXX, echi- 
ul VIII. Clubul Steaua — București. 
3ănuț. S-a născut la 26.9.1950, la Bucu- 
cm, 68 kg. Profesor de educație fizică. 
I copil. Participări la J.O.: 1972 — indi- 
<XXN cu 108,85 p, echipa pe locul VW 
3, 1976: individual — 60,450 p (accîden-

— III cu 19,500 p, sărituri — IV cu
îchiipa pe locul VI cu 557,30 p. Parti-
:.M.î 1970 - echipa pe locul VIII, 1974
ji| — XVI, inele — campion (egal cu
ov), echipa pe locul VI; 1978 — In-
XXIV, Inele — I’ll, echipa pe locul

— individual — XXIII, inele — îl, echi-
j| VIN. Participări la C.E.: 1971 — In-
XXXI; 1973 - individual - X, inele - II 
Andrianov); 1975 — individual VI, Inele 

bară - VI; 1977 - individual - XI,
Participări la Universiade: 1973 — îndi- 
inele — campion; 1977: inele — cam- 
Dinamo — București.
Nicolae. S-a născut la 1.3.1954, la 

71 cm, 67 kg. Profesor de educație 
sătorit. v Participări la J.O.: 1972: echi- 
I VII rfjr 338,900 p; 1976 - individual
109,900 p, echipa pe locul VI cu 557,30
ri la C.M.: 1974 — Individual — XXIX,
locul VI; 1978 — Inele - VII, echipa 
; 1979 — echipa pe locul VIII. Partîcl-

.: 1973 - individual - XXI, sol - VI; 
ridual — XX, paralele — VI. inele VUI. 
no — București.
irt Walther. S-a născut la 11.1.1957, la 
medoana. 172 cm 65 kg. Subofițer. Ne- 
rticipări la C.M.: 1978 — individual — 
i pe locul Vil; 1979 — individual — 
i pe locui VIII. Participări la C.E. : 
idual — Xl’li; 1979 — Individual — VIII, 
rolele — V. Clubul Dinamo — București.

haltere:

BIRTALAN Ștefan. S-a născut la 25.9.1948, ta 
Jibou - Sălaj. 195 cm, 98 kg. Ofițer, profesor de 
educație fizică. Căsătorit, 1 copil. Participări 1a 
J.O. : 1972 - III, 1976 - II (32 goluri marcate ; 
golgeterul competiției). Participări ia C.M. : 1970- 
campion ; 1974 — campion (43 goluri ; golgeterul 
competiției) ; 1978 - VII (43 goluri). Clubul Steaua
— București.

BOROȘ iosif. S-a născut ta 19.3.1953, la Brașov. 
184 cm, 86 kg. Student. Căsătorit, 2 copii. Clubul
H.C.  Minaur — Baia Mare.

COSMA Adrian. S-a născut ta 5.6.1950, la Timi
șoara. 180 cm, 78 kg. Inginer. Necăsătorit. Partici
pări ta J.O. : 1972 - III (8 goluri) ; 1976 - II (11 
goluri). Participări la C.M. : 1974 - campion (9 
goluri). Clubul Dinamo — București.

DRAGĂNIȚA Cezar. S-a născut la 13.2.1954, la 
Arad. 188 cm, 90 kg. Profesor de educație -fizică. 
Căsătorit. Participări la J.O. : 1976 — 11 (1 gol). 
Participări ta C.M. : 1978 - VII (15 goluri). Clu
bul Steaua — București.

DUMITRU Marian. S-a născut la 18.3.1960, la 
Ploiești. 195 cm, 95 kg. Subofițer. Necăsătorit. Clu
bul Steaua — București.

DURAU Cornel. S-a născut la 30.1.1957, la Bechet
— Dolj. 180 cm, 79 kg. Funcționar. Căsătorit. Parti
cipări ta C.M. : 1978 - VII (9 goluri), Clubul
Dinamo — București.

FOLKER Alexandru. S-a născut la 28.1.1956, ta 
Orșova — Mehedinți. 195,5 cm, 102 kg. Student. Ne
căsătorit. Participări ta J.O. : 1976 — îl (4 go
luri). Participări la C.M. : 1978 — VII (16 goluri). 
Clubul Politehnica — Timișoara.

IONESCU Claudiu Eugen (portar). S-a născut la 
24.8.1959, la Constanța. 193 cm, 96 kg. Student ta 
chimie. Necăsătorit. Clubul Dinamo — București.

MUNTEANU Nicolae (portar). S-a născut la 7.12. 
1951, ta Brașov. 188 cm, 93 kg. Ofițer. Căsătorit, 1 
copil. Participări la J.O. : 1976 — II. Participări la 
C.M. : 1978 — VII Clubul Steaua — București.

STINGĂ Vasile. S-a născut la 21.1.1957, la Hune
doara. 189 cm, 85 kg. Student. Necăsătorit. Parti
cipări la C.M. : 1978 — VII (9 goluri). Clubul Steaua
— București.

VASILACHE Lucian. S-a născut la 4.12.1954, la Po
dul Turcului — Bacău. 196 cm, 100 kg. Profesor de 
educație fizică. Căsătorit. Clubul Știința — Bacău.

VASILCA Neculai. S-a născut ta 28.11.1955, la 
Bacău. 185 cm, 83 kg. Student. Căsătorit. Clubul 
Știința — Bacău.

VOINA Radu. S-a născut ta 20.7.1950, ta Sighi
șoara — Mureș. 185 cm, 85 kg. Profesor de educație 
fizică. Căsătorit, 2 copi’i. Participări ta J.O. : 1972 —
— III ; 1976 — II (5 goluri). Participări la C.M. : 
1974 - campion (8 goluri) ; 1978 - VII (7 goluri). 
Clubul Steaua — București.

VOINEA Măricel. S-a născut ta 17.3.1959. la Ga- 
tați. 189 cm, 84 kg. Student. Căsătorit. Clubul H.C. 
Minaur — Baia Mare

JUDO

neorghe (cat. 56 kg). S-a născut Ia 
Sornu Luncii — Suceava. 159 cm. Ope- 
■ntra-lă. Necăsătorit. Participări la C.E.: 
j 240 kg; 1980 - V cu 252,5 kg. Re- 
ionaJ: aruncat - 145 kg și total — 
jele în 1980. Clubul sportiv „Onești" — 
u — Dej.
I (cat. 56 kg). S-a născut la 25.11.1957,

157 cm. Turnător formator. Căsătorit, 
icipări la C.E.: 1980 — VI cu 245 kg.

— București.
i (cat. 60 kg). S-a născut Ia 3.11.1957,

— Bacău. 156 cm. Lăcătuș. Necăsă- 
ări la C.E.: 1980 - VI cu 265 kg.
aționai: aruncat — 152,5 kg din 1979. 
f „Onești" — Gh. Gheorghiu — Dej. 
istantin (cat. 60 kg). S-a născut la 
OdobeștI — Vrancea. 157 cm. Func- 
□torit. Participări la C.E.: 1978 — IX
I960 — V cu 265 kg. Recordman na-
— 122,5 kg din 1980. Clubul Steaua —

iu Virgil (cat. 67,5 kg). S-a născut 
la București. 163 cm. Funcționar. Ne- 
icipări la C.M.: 1977 - XIII cu 277,5 
Vl’ll cu 290 kg. Participări la C.E.:
285 kg; 1980 - IV cu 307,5 kg. Re- 

>nai!: aruncat — 172,5 kg, total — 
ele în 1980. Clubul Olimpia — Bucu-

Dragomîr (cat. 75 kg). S-a născut 
a Cluj-Napooo. 170 cm. Tehnician, 
’articipărî la J.O.: 1976 — neclasat.

C.E.: 1975 - 305 kg; 1976 - 307,5 
cu 327,5 kg. Recordman național din

— 327,5 ka (smuls — 142,5 kg, arun- 
. Clubul Olimpia — București.

tru (cat. 82,5 kg). S-a născut la 
Mărculeștl — Ialomița. 170 cm. Lă- 

arlt. Participări la C.E.: 1979 — ne- 
• VI cu 340 kq Recordman național: 
kg, total — 340 kg din 1980 Clubul 
n stanța.
sile (cat. 90 kg). S-a născut la
>ulcești — Neamț. 173 cm. Subofițer, 
icipări la C.E.: 1979 - VI cu 350 
sclasat Recordman național ; total — 
>, smuls — 157,5 kg în 1980 și crun- 

1979. Clubul Steaua — București.

SZABO Arpad (cat. 60 kg). S-a născut la 2.7. 
1957, la Reghin - Mureș. 161 cm. Subofițer. Necă
sătorit. Participări la C.M. ; 1979 — V Participări 
ta C.E. : 1977 — HI, echipa pe locul Iii ; 1978 — 
îl ; 1980 — V. Clubul Dinamo — București.

NICULAE Constantin (cat. 65 kg). S-a născut ta
1.4.  1955, la Uliești — Dîmbovița. 173 cm. Subofi
țer. Căsătorit. Participări la C.M. : 1978 — necla
sat, 1979 — V. Participări ta C.E. : 1977 — V, e- 
chipa pe locul HI ; 1980 — HI. Clubul Dinamo — 
București.

ROMAN Comei loan (cat. 71 kg). S-a născut ta
12.4.1952, la Timișoara. 175 crri. Subofițe*.  Căsătorit, 
1 copil. Participări ta C.M. : 1978 — VI. Clubul 
Dinamo — București.

FRAȚICA Mircea (cat. 78 kg). S-a născut ta 
14.7.1957, la Padina — Buzău. 175 cm. Mecanic. 
Necăsătorit. Participări la C.E. : 1980 — Ml. Clubul 
Nitra monta — Făgăraș.

TOMA Mihalache (cat. 86 kg). S-a născut la
24.12.1955, la Doljești — Neamț. 176 cm. Tehnician 
constructor. Necăsătorit. Participări la C.M. : 1978 — 
neclasat. Participări la C.E. : 1977 — neclasat, e- 
chipa pe locul Iii ; 1979 — III. Clubul Dinamo — 
București.

RADU Daniel (cat, 95 kgj. S-a născut la 10.9.1957, 
la Sibiu. 188 cm. Electrician. Necăsătorit. Participări 1a 
C.E. : 1980 — V. Clubul Dinamo — Brașov.

CIOC Mihai (cat. -j-95 kg). S-a născut ta 
14.6.1961, la Tr. Măgurele — Teleorman. 183 cm, 108 
kg. Elev. Necăsătorit. Participări la C.E. t 1980 — 
neclasat. Participări la C.E. tineret : 1978 — II.
Clubul Dinamo — Brașov.

DRAGOI Pavel (open). S-a născut la 6.2.1956, ta 
CiumuIești — Suceava. 191,5 cm, 102 kg. Electrician. 
Necăsătorit. Clubul Constructorul — Alba lulia.

LUPTE

_ GRECO-ROMANE
ALEXANDRU Constantin (cat. 48 kg). S-a născut 

la 15.12.1953, la Constanța. 158 cm. Ofițer. Căsă
torit, 1 copil. Participări la J.O. : 1976 — neclasat 
(la lupte libere). Participări la C.M. : 1973 — VI ; 
1974 - II ; 1975 - V (cat. 52 kg) ; 1977 - necla
sat ; 1978 — campion ; 1979 — campion. Campion 
mondial de juniori în 1973. Campion mondial uni
versitar în 1977. Participări ia C.E. : 1974 — cam
pion ; 1975 — campion ; 1976 — II ; 1977 — cam
pion ; 1978 — campion ; 1979 — campion ; 1980 — 
neclasat. Clubul Steaua — București.

GINGA Nicu (cat. 52 kg). S-a născut la 10.3.1953, 
la Gostinu — ilfov. 158 cm. Ofițer. Căsătorit, 1 co
pil. Participări la J.O. : 1976 — II. Participări la
C.M. : 1973 - campion ; 1974 - III ; 1977 - cam
pion ; 1978 — II ; 1979 — IV. Campion mondial de
juniori în 1973. Participări la C.E. : 1973 — IV ; 
1974 - III ; 1976 - V ; 1977 - II , 1978 - III ; 1979 
- II ; 1980 - V. Clubul Dinamo - București.

BOȚILA Mihai (cat. 57 kg). S-a născut la
14.1.1952, la Graze ști — Mehedinți. 159 cm. Profe
sor de educație fizică. Necăsătorit. Participări la
J.O. : 1976 - V. Participări la C.M. : 1978 - V. 
Participări la C.E. : 1976 - II ; 1977 - FM ; 1978 - 
Îi ; 1979 — IV ; 1980 — neclasat. Campion euro
pean de juniori în 1972. Clubul Dacia — Pitești.

PAUN ion (cat. 62 kg). S-a născut la 17.2.1951, 
la Drăgcnu — Argeș. 166 cm. Profesor de educație 
fizică. Necăsătorit. Participări ta J.O. : 1972 — H ;

• Dintre medalia ții cu aur, argint și bronz Ia Jocurile Olimpice de la Montreal 
vor fi și acum prezenți în arena olimpică: Nadia Comaneci și Dănuț Grecu — gim
nastică, Vasile Dîba — caiac, Elena Giurcă — canotaj, Simion Cuțov — box, Nicu 
Gingă, Ștefan Rusu și Roman Codreanu — lupte greco-romane, Ioan Pop, Cornel 
Marin, Alexandru Nilca, Marin Mustață — scrimă, sabie, Nicolae Munteanu, Cezar 
Drăgăniță, Radu Voina, Alexandru Fdlker, Ștefan Birtalan, Adrian Cosma — handbal.

• Din lotul olimpic al țării noastre pentru întrecerile de la Moscova cei mai 
vîrstnicî sînt ; călăreții Petre Roșea (n. 1922) și Dumitru Velicu (n. 1930), cîrma- 
ciul Ladislau Lovrenschi (n. 1932) la canotaj, atleta Ileana Silai (n. 1941), iar cei 
mai tineri : gimnastele Cristina Grigoraș (n. 1966), Rodica Dunca (n. 1965) și Melita 
Rulin (n. 1965), atletul Sorin Matei (n. 1963) și yachtmenul Cătălin Luchian (n. 1962); 
cei mai înalți : voleibaliștii Gunther Encscu (202 cm), Marius Căta-Chițiga (196 cm) 
și Florin Mina (196 cm), handbalistul Lucian Vasilachc (196 cm), înotătoarea Carmen 
Bunaciu (190 cm), voleibalistele Irina Petculeț (188,5 cm) și Elena Piron (182 cm) 
și cei mai scunzi : gimnastele Emilia Eberle (152 cm) și Marilena Vlădărău (153 cm), 
Ladislau Lovrenschi (156 cm), luptătorii Constantin Alexandru (158 cm), Nicu Gingă 
(158 cm), judoka Arpad Szabo (161 cm), gimnastul Radu Branca (162 cm) ; cei mai 
grei : luptătorul Roman Codrean (170 kg), atletul Iosif Nagy (120 kg), halterofilul 
Marin Parapancea (112 kg), judoka Mihai Cioc (108 kg) și cei mai ușori : gimnastele 
Cristina Grigoraș (39 kg), Emilia Eberle (40 kg) și Melita Ruhn (42 kg) și, evident, 
luptătorii Constantin Alexandru — greco-romane, Gheorghe Rașovean — libere și bo
xerul Dumitru Șchiopu, care evoluează în cadrul categoriei 48 kg.
• Din lot fac parte și doi frați, Florin și Ilie Slăveî, din echipa de polo.

1976 - V Participări la C.M. : 1973 - IV ; 1974 - 
VIII ; 1975 - V ; 1977 - HI ; 1978 - accidentat. 
Participări la C.E. : 1972 - H ; 1973 - V ; 1974 - 
III ; 1976 - II ; 1977 - campion ; 1978 - II ; 1979
— neclasat 1980 — III. Campion mondial universi
tar în 1977. Clubul Dinamo — București.

RUSU Ștefan (cat. 68 kg). S-a născut 1a 2.2.1956, 
la Rădăuți — Suceava, 169 cm. Muncitor. Căsătorit 
2 copii. Participări la J.O. : 1976 — II. Participări 
la C.M. : 1975 - neclasat ; 1977 - V ; 1973 - cam
pion ; 1979 — IV. Participări ta C.E. : 1975 — VI ; 
1976 - II ; 1977 - H ; 1978 - campion, 1979 - 
campion ; 1980 — campion. Campion european de
juniori în 1974. Clubul Mobila — Rădăuți.

MINEA Gheorghe (cat. 74 kg). S -a născut ta 
22.6.1959, la Măriuța Belciugatel'e — Ilfov. 170 cm. 
Subofițer. Necăsătorit. Participări la C.E. : 1978 —
V. Clubul Dinamo — București.

DRAICA Ion (cat. 82 kg). S-a născut la 5.1.1958, 
la Constanța. 177 cm. Student. Necăsătorit. Par
ticipări la C.M. : 1977 — II ; 1978 — campion, 1979
— IV. Participări la C.E. : 1977 — campion ; 1978
— campion ; 1979 — campion, 1980 — VI. Campion 
mondial universitar în 1977. Campion european de 
juniori în 1978. Clubul Farul — Constanța.

DICU Petre (cat. 90 kg). S-a născut la 27.5.1954, 
la Gostavăț — Olt.’ 184 cm. Student. Necăsă’SorFE. 
Participări ta J.O. : 1976 — neclasat. Participări la 
C.M. : 1975 - neclasat ; 1977 - II ; 1978 - V ; 
1979 — neclasat. Participări ta C.E. : 1976 — V ; 
1976 - I’ll ; 1979 - III ; 1980 - IV. Clubul Dinamo
— București.

ANDREI Vasile (cat. 100 kg). S-a născut ta
28.7.1955, la Albești — Ialomița. 184 cm. Lăcătuș. 
Căsătorit, 1 copil. PartFcipărl la C.M. : 1979 — IV. 
Participări la C.E. : 1979 - HI, 1980 - FI. Clubul 
Progresul — București.

CODREAN Roman (cat. -j-IOO kg). S-a născut Ia
17.11.1952, la Vața de Jos — Hunedoara. 194 cm, 
170 kg. Sudor. Căsătorit, 1 copil. Participări ta 
J.O. : 1976 - III. Participări ta C.M. : 1974 - V ; 
1975 — HI ; 1979 — neclasat. Participări ta C.E. : 
1975 - III ; 1976 - VI ; 1978 - campion ; 1979 - 
fl ; 1980 — IV. Clubul sportiv — Arad,

LIBERE
RAȘOVEAN Gheorghe (cat. 48 kg). S-a născut la

6.3.1955, la Gîrliște — Caraș Severin. 149 cm. Lă
cătuș. Căsătorit. Participări la C.M. : 1977 — V ; 
1978 — neclasat. Participări la C.E. : 1977 — HI ; 
1978 — l’l, 1980 — VI. Clubul sportiv muncitoresc — 
Reșița.

CIARNAU Petre (cat. 52 kg). S-a născut la 5.8.1943, 
la Husasău de Jinca — Bihor. 167 cm. Zidar. Căsătorit, 
2 copii. Participări la J.O. : 1972 — V. Participări 
la C.M. : 1971 — V, 1974 — V. Participări la C.E. : 
1969 — III, 1970 — III. Clubul Uzina mecanică — Ti
mișoara.

NEAGU Aurel (cat. 57 kg). S-a născut la 8.7.1954, 
la Văcăreni — Tulcea. 159 cm. Student. Necăsătorit. 
Participări la C.M.: 1978 - neclasat, 1979 — V. Partici
pări la C.E. : 1978 - îl, 1979 - H, 1980 - III. Clu
bul Nicolina — lași,

ȘUTEU Aurel (cal. 62 kg). S-a născut la 8.12.1957, 
la Macin — Cluj. 167 cm. Subofițer. Necăsătorit. 
Clubul Steaua — București.

DUȘA Octavian (cat. 68 kg). S-a născut ta 
24.12.1954, la Mihalț — Alba. 170 cm. Subofițer. Ne
căsătorit. Pârtiei pâ ri la C.E. : 1980 — I V. Cl ubul 
Steaua — București.

PIRCALABU Marin (cat. 74 kg). S-a născut Ia
9.1.1952, la Daia — l’ifov. 170 cm. Subofițer. Căsă
torit, 1 copil. Participări la J.O. : 1976 — V. Par
ticipări la C.M. : 1978 — neclasat. Participări la 
C.E. : 1976 - II ; 1978 - II. 1980 - neclasat. Clu
bul Steaua — București.

ȚIGANAȘ Vasile (cat. 82 kg). S-a născut Ia 
2.1.1951, la Frătăuți — Suceava*.  177 cm. Lăcătuș. 
Căsătorit, 1 copil. Participări la C.E. : 1980 — îV. 
Clubul Nicotină — lași.

IVANOV Ion (cat. 90 kg). S-a născut la 21.1.1956, 
ta Sulina — Tuilcea. 178 cm. Subofițer. Căsătorit. 
Participări la C.M. : 1978 — V. Participări ta C.E. : 
1978 — neclasat ; 1980 — neclasat. Clubul Steaua — 
București.

PUȘCAȘU Vasile (cat. 100 kg). S-a născut la
2.5.1956, la Bîrsănești — Bacău. 182 cm. Student. 
Căsătorit. Participări la C.M. ; 1977 — III ; 1978 — 
V ; 1979 - HI. Participări la C.E. : 1977 - V ; 
1978 - IN ; 1979 - lil ; 1980 - V. Clubul Steaua 
— București.

IANKO Andrei (cat. 4-100 kg). S-a născut ta 
16.10.1958, ta Băgana — Cluj. 180 cm. Subofițer. Că
sătorit, 1 copil. Participări la C.M. : 1979 — Iii. 
Participări la C.E. : 1979 - IV, 1980 - V. Participări 
la C.E. de junîorî : 1978 - II la li
bere și III la greco-romane. Cfubul Dinamo — Bra
șov.

NATAȚIE

ÎNOT
FEMININ

BUNACIU Carmen (100 m și 200 m spate, 4 x 100 
m mixt). S-a născut la 15.9.1961, la Sibiu, 190 cm, 
70 kg. Elevă. Necăsătorită. Participări la C.M. : 
1978 - 100 m spate (1:04,53) VII, 200 m spate 
(2:16,65) IV. Participări Io C.E. : 1977 : 100 m spa
te VI (1:05,88) și 200 m spate HI (2:17,98). Cam
pioană mondială universitară : 1979 : 100 m spate 
(1:03,35) și 200 m spate (2:16,20) - ambele re
corduri mondiale universitare. Recordmană na
țională la 100 m spate— 1:03,35 in 1979 și 200 m 
spate — 2:14.52 în 1979. Clubul Dinamo — București.

PARASCHIV Mariana (200 m și 400 m mixt, 4x100 
m mixt). S-a născut la 28.11.1962, ta București. 
167 cm, 58 kg. Elevă. Necăsătorită. Recordmană 
națională la 400 m mixt — 4:56,99 în 1979. Clu
bul Dinamo — București.

PANULESCU Irinel Adela (200 m și 400 m mixt, 
4x100 m mixt). S-a născut la 17.6.1964, la Plo
iești. 167 cm, 56 kg. Elevă. Participări ta C.E. de 
lunlori : 1978 : 200 m mixt VI (2:27,20), 100 m liber 
Vil (1:00,12). Recordmană națională: 100 m îiber 

- 58,90 s în 1980 și 200 m liber - 2:07,64 în 1960. 
Clubul Petrolul — Ploiești

PRASS Brigitte (100 m și 200 m bras, 4X100 m mixt). 
S-a născut la 23.6.1963, la Reșița. 172 cm, 63 kg. 
Elevă. Necăsătorită Recordmană națională : 100 m
bras — 1:16,11 în 1980, 200 m bras — 2:44,29 în 
1960. Clubul sportiv școlar — Reșița.

MASCULIN
MANDACHE

m
__________  Mihai (100 m și 201 m spate). S-a 

născut la 4.9.1960, la Ploiești, 180 cm, 71 kg. Sub
ofițer. Necăsătorit. Recordman național la 100 
spate - 59,76 în 1980 și 200 m spate - 2:07,75 în 
1980. Clubul Dino mo — București.

POLO

(4
to- 
(4 

Pe 
_____ __ ... (6 

la campionate mondiale uni- 
1977 — echipa campioană. Clubul Dinamo

— echipa pe locul VI
C.E. : 1974 — echipala

COSTRAȘ Dorin Viorel. S-a născut la 19.6.1959, ta 
Oradea. 161 cm, 77 kg. Strungar. Necăsătorit. Clu
bul Crișul — Oradea.

NASTASIU Adrian. S-a născut la 10.10.1951, la Bucu
rești. 187 cm, 85 kg Ofițer. Căsătorit, 1 copil. 
Participări ta J.O. : 1976 — echipa pe locul IV 
goluri). Participări la C.M. : 1975 — echipa pe 
cui V (3 goluri), 1978 -------- “
goluri). Participări ------- __
locul VI (3 goluri). 1977 — echipa pe locul VII 
goluri). Participări 
versîtore s 17..
— București.

POPESCU Dinu. S-a născut la 27.6.1949, la Bucu
rești. 176 cm, 82 kg. Ofițer. Căsătorit, 1 copil. 
Participări la J.O. : 1972 — echipa pe locul VIII 
(7 goluri), 1976 — echipa pe locul IV (8 goluri). 
Participări la C.M. : 1973 - echipa pe focul VII (18 
goluri), 197S — echipa pe locul V (8 goluri), 1978
— echipa pe locul VI (6 goluri). Participări la 
C.E. : 1977 — echipa pe locul VII ( 4 goluri). Par
ticipări la campionate mondiale universitare : 1977
— echipa campioană. Clubul Dinamo — București.

RADUCANU Livîu. S-a născut la 25.5.1954, fa 
București. 181 cm, 81 kg. Ofițer. Căsătorit, 1 copil. 
Participări la J.O. : 1976 - echipa pe focul IV
(3 goluri). Participări la C.M. : 1975 — echipa pe 
locul V (8 goluri). 1978 — echipa pe locul VI (1 
gol). Participări la C.E. : 1974 — echipa pe locul 
VI (1 gol), 1977 — echipa pe locul VII (2 goluri). 
Participări la campionate mondiale universitare :
1977 — echipa campioană. Clubul Dinamo — 
București.

RUS Viorel. S-a născut la 14.11.1952, la Cluj-Na- 
poca. 184 cm, 94 kg. Ofițer. Căsătorit, 1 copil. 
Participări la J.O. : 1972 — echipa pe locul VIII 
(10 goluri), 1976 — echipa pe locul IV (4 goluri). 
Participări ta C.M. : 1973 - 7- •' v*’
(6 goluri), 1975 - ‘ * 7
1978 — echipa pe locul VI ( 5 goluri) 
pâri Ia C.E. : 1974 — echipa pe locul VI (5 go
luri), 1977 — echipa pe tocul VII (7 goluri). Parti
cipări la campionate mondiale universitare: 1977 — 
echipa campioană. Clubul Dinamo — București.

RUSU Claudiu ----- “ - •- ----- •-
Cluj-Napoca. 181 ---------- --------
copil. Participări la J.O. : 1972 — echipa pe locul 
VUI l 9 goluri), *— ’ * ’ ’ w'

. ...J — echipa pe locul VII
echipa pe locul V (4 goluri), 
locul VI ( 5 goluri). Pârtiei-

, _____ _____ _> — București.
loan. S-a născut la 15.2.1949, ta 
cm, 81 kg. Avocat. Căsătorit, 1 

.772 *r_ * î
«___ .. echipa pe locul IV (6

goluri). Participări la C.M. : 1973 — echipa pe
locul VII (8 goluri), 1975 - echipa pe focul V (8 
goluri), 1978 — r • - ■ ' —*
Participări la C.E. : 1977
(10 goluri). Clubul Voința

SCHERVAN Adrian.
lași. 190 cm,

goluri). Participări la C.M. : 1973 — echipa pe ta-

1976

echipa pe Iodul VI (12 goluri). 
" echipa pe tocul VH 

Cluj-Nanoca.
_____ ______ S-a născut la 28.8.1956, ta 

lași. 190 cm, 82 kg. Student. Căsătorit, 1 copil. 
Participări la J.O. : 1976 — echipa pe locul IV (4 
goluri). Participări la C.M. : 1973 — echipa pe to
cul VII (1 gol), 1978 - echipa pe tocul VI (2 go
luri). Participări la C.E. : 1974 — echipa pe locuî
VI (2 goluri). Participări la campionate^ mondiale
universitare : 1977 — echipa campioană. Clubul
Rapid — București.

SLAVEI Florin (portar). S-« născut la 15.2.1951, ta 
București. 184 cm, 81 kg. Funcționar. Căsătorit, 1 
oopi’l. Participări la J.O. : 1976 - echipa pe locul 
FV. Participări la C.M. : 1973 - echipa pe focul 
VII, 1975 - echipa pe locul V, 1978 - echipa pe 
lacul VI. Paricipărl la C.E. : 1974 — echipa țx-
focul VI, 1977 — echipa pe tocul VII. Participări ta 
campionate mondiale universitare : 1977 — echipa
campioană. Clubul Rapid — București.

SLAVEI Ilie. S-o născut la 4.4.1952, ta București. 
177 cm, 76 kg. Funcționar. Căsătorit, 1 copil. 
Participări Ia J.O. : 1976 - echipa pe locul IV (11 
goluri). Participări ta C.M. : 1973 - echipa pe tocul
VII (5 goluri), 1975 — echipa pe tocul V (7 go
luri), 1978 — echipa pe locul VI ( 4 
ticîpări la C.E. : 1974 - echipa r:
goluri), 1977 — echipa pe locul VH 
Participări Ia campionate mondiale 

goluri). Par- 
locul VI (4 
(8 goluri), 
universitare : 
— București, 
născut la

pe

1977 — echipa campioană. Clubul 
SPINU Doru Virgil (portar). 

23.8.1955, fa București. 181 
Necăsătorit. Participări ta J.O, 

Participări la C.M. !
Participări la C.E. : 1 
Participări la campionate 
1977 echipa campioană. <

Rapid
S-a

74 kg. Funcționar. 
1976 — echipa pe 

1978 — echipa pe 
1977 — echipa pe !o- 

> mondiale unî- 
Clubul Dinamo —

cm,

locul IV. 
focul VI. 
cui VII.
versîtore :
București.

UNGUREANU Vasile. S-a născut
București. 178 cm, 77 kg. Lăcătuș, 
bal Crișul — Oradea.

SĂRITURI
FEMININ

la 4.3.1957, fa
Necăsătorit. Clu-

CIRSTEA Felicia Liliar.a. S-a născut ta 7.8.1962, 
la București. 161 cm, 51 kg. Elevă. Necăsătorită. 
Clubul sportiv școlar Liceul nr. 2 — Bucdrești.

HOCIOTA Ruxandra Lucia. S-a născut la 15/7.1959, 
ta Sibiu. 164 cm, 50 kg. Funcționară. Necăsătorită. 
Clubul sportiv școlar — Sibta.

BAGIU Alexandru 
la Satu Mare, 167 
fizică. Necăsătorit.

MASCULIN
Adrian. S-a născut 

cm, 68 kg. Profesor
Cl ubul Cri șui

ta 30.10.1956, 
de educație 

Oradea.

(Continuare in pag. a 6-a)
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PENTATLON MODERN

GALLOVITS Gyula. S-a născut 'a 9.3.1956, la Ora
dea. 172 cm, 64 kg. Profesor de educație fizicâ. 
Căsătorit, 1 copil. Participări la C.M. : 1978 — XXII 
cu 5031 p ; echipa pe locul VIII cu 15118 p. Clubul 
Universitatea - Timișoara.

r POP Eugen. S-a născut Io 13.6.1958, la Ta. Mu
reș. 180 cm 69 kg Student. Necăsătorit. Clubul U- 
niversitatea — Timișoara

RADUCANU Cezar Mihai. Sra născut la 21.5.1958, 
la Ploiești. 180 cm, 76 kg. Student. Necăsătorit. 
Participări la C.M. : 1979 - XXVIII cu 5119 p ; •- 
chipa pe locul IX cu 15082 p. Clubul Universitatea 
— Timișoara.

SPIRLEA Dumitru. S-c născut la 10,11.1950, la 
București. Mecanic cazane de calorifere. 188 cm, 
76 kg Căsătorit, 1 copil. Participări la J.O. : 
1972 — XXIII cu 4754 p (accidentat după 2 probe); 
echipa pe locul XIH cu 13655 p. Participări 8a 
C.M. : 1973 - XII cu 4901, echipa pe locul V cu 
14488 p ; 1974 - XII cu 4956 p, echipa pe locul 
III cu 14456 p ; 1977 - XX cu 5099 p ; 1978 - XrX 
cu 5093 p, echipa pe locul VIII cu 15118 p ; 1979 — 
XXXII cu 4937 p, echipa pe locul IX cu 15082 p. 
Clubul Olimpia — București.

SCRIMĂ

FLORETĂ
FEMININ

ARDELEANU (TAȘI) Suzana Clara. S-a născut la
8.3.1946, la Satu Mare. 165 cm, 55 kg. Profesoară 
de educație fizică. Căsătorită. Participări la J.O. î 
1972 — echipa pe locul III. Participări la C.M. : 1963
— echipa pe locu*  V. 1966 — echipa pe locul IV»
1969 — echipa campioană, 1973 — echipa pe locul
III, 1974 - echipa pe locul III, 1975 —
echipa pe locul HI, 1977 — echipa pe 
locul III, 1978 - echipa pe locul III, 1979 - ediipa 
pe locul VI. Componentă a echipei campioană 
mondială universitară în 1973. Clubul sportiv — Satu 
Mare.

DAN (CRIȘU) Aurora. S-a născut la 5.10.1955, ia 
București. 165 cm, 53 kg. Funcționară. Căsătorită, 1 
copil. Clubul Dinamo - București.

MOLDOVAN Marcela. S-a născut la 3.6.1956, Ia 
Satu Mare. 170 cm, 56 xg Studentă. Necăsătorită. 
Participări la J.O. : 1976 - echipa pe locul VU - 
VIII. Participări la C.M. a 1977 — echipa pe locul 
III, 1978 - echipa pe locul IU, 1979 — echipa pe 
locul VI. Locul H cu echipa la Universiada din 
1977. Cubul Farul - Constanta.

STAHL (IENCIC) Ecaterina Clara. S-a născut Ia
31.7.1946, la Satu Mare. 163 cm, 58 kg. Profesoară 
de educație fizică. Căsătorită, 2 copii. Participări 
la J.O. : 1964 - echipa pe locul V, 1968 — echipa 
pe locul UI. 1972 - echipa pe locul III, 1976 — ©• 
chipa pe locul VII — VIU, individual — VW — VIIL 
Participări la C.M. : 1963 — echipa pe locul V,
1965 — echipa pe locul II, individual — V, 1966 — 
echipa pe locui IV, individual — III — IV, 1967 — 
echipa pe locul III, 1970 — echipa pe locul H, 1971
— echipa pe locul V, 1973 - echipa pe locul l'H,
1974 — echipa pe locul Iii, 1975 — echipa pe locul 
III, individual - campioană, 1977 — echipa pe locul 
III, Individual - IV, 1979 - echipa pe locul VI. 
Participări la C.M. de Juniori : 1965 — campioană. 
Participări la Universiade : 1965 — e-
chipa pe focul N, 1970 - echipa pe locul II, in
dividual — II, 1973 - echipa - campioană. Clubul 
Steaua - București.

ȚURCAN (DRAGA) Viorica. S-a născut la 26.4. 
1954, la București. 168 cm, 58 kg. Profesoară de 
educație fizică. Căsătorită. Participări la C.M. : 
1978 - echipa pe locul HI, individual V, 1979 - 
echipa pe locul VI. Clubul Farul — Constanta.

MASCULIN
KUKI Adalbert Petru. S-a născut la 22.2.1955, la 

Satu Mare. 178 cm, 75 kg. Profesor de educație 
fizică. Căsătorit. Participări la J.O. ; 1976 — echipa 
pe locul IX - XIV. individual IX - XIV. 
Participări la C.M. : 19/4 — echipa pe
locul VII. 1975 - echipa pe locul VI,
1977 — individual — neclasat, 1978 — echipa pe lo
cul VIII, 1979 - individual - neclasat. Campion mon
dial de juniori in 1974 și 1975. Clubul Steaua •*  
București.

PETRUȘ Tudor Andrei. Sra născut la 2.10.1949, la 
Cluj-Napoca. 175 cm, 69 kg. Profesor de 
educație fizică. Căsătorit, 1 copil. Participări la 
J.O. î 1976 - echipa pe locui IX - XIV. Participări 
la C.M. î 1973 - echipa pe locul VI, 1974 — echipa 
pe locul VII, 1975 - echipa pe locul VI, 1978 — e- 
chipa pe locul VIII. Clubul Steaua — București.

ROCA Sorin Gigei S-c născut a 12.2.1960, la 
Satu Mare. 182 cm, 69 kg. Student automatică. Ne
căsătorit Clubul Steaua - București.

ȚIU Mihai. S-c născut la 25.1.1946, la București. 
169 cm, 73 kg Ofițer. Căsătorit 1 copil. Partici
pări la J.O. : 1964 - echipa pe locul V, 1968 - 
echipa pe locul IV, individual VI. 1972 — echipa 
neclasată, individual - IV, 1976 — echipa pe locul 
IX — XIV, Individual - XXV. Participări la C.M. :
1966 — echipa pe locui VI, 1967 - echipa — cam
pioană, 1969 - echipa pe locul III, individual — V,
1970 - echipa pe locul III, 1971 - echipa pe locul 
VII, 1973 — echipa pe locul VI, Individual — IV, 
1974 — echipa pe locul VII, 1975 — echipa pe locul 
VI, 1978 - echipa pe locul VIII, individual — IV. 
Clubul Steaua - București

SABIE
MARIN Corneliu. S-a născut la 19.1.1953, la 

București. 178 cn, 36 kg. Ofițer. Căsătorit Partici
pări Io J.O. : 1976 : individual - XXIV, echipa pe 
locul Hi. Participări Io C.M t 1973 - echipa pe 
locul V, 1974 - neclasat, 1975 - echipa pe locul 
III, 1977 - echipe pe locul II, !978 - echipa pe lo
cul IV, 1979 - echipa pe focul IV. Campion mon
dial universitar in ’977. Ic individual și cu echipa. 
Clubul Steaua — București.

MUSTAȚA Marin. S-o născut la 3.3.1954, la Bucu
rești. 183 cm, 70 kg. Ofițer. Căsătorit 1 »x>pll. Par
ticipări fa J.O. s 1976 : echipa oe locul III. Parti
cipări la C.M. : 1974 - neclasat, 1977 - echipa pe 
locul M, 1978 « echipe pe . locul IV. 197/ - echipa 
pe locul IV Component a! echipei campioane mon
diala universitare In 1977 Clubul Steaua — Bucu
rești.

NILCA Alexandru. S-a născut ta 6.11.1945, ta 
Tg, Mureș. 180 cm. 78 kg. Ofițer. Căsătorit, 1 copil. 
Participări la J.O. : 1976 - echipa pe locul Wl. 
Participări ta C.M. : *971 - echipa pe locul V. 
1973 - echipa pe locul V '974 - neclasat 1975 - 
echipa pe locul HI. Clubul Steaua - București.

PANTELIMONESCU Ion S-o născut ta ’5.5.1956. 
ta București. 18C cm, 67 kg. Subofițer Necăsătorit 
Participări la C.M. : 1979 - echipa pe tocul IV. 
Component ol echipei campioane mondiale unlver- 
•iîare In 1977. Clubul Dinamo — București.

POP loan. S-a născut fa 24.10.1954, fa Cluj-Na
poca. 176 cm, 76 kg. Ofițer. Căsătorit Participări la 
J.O. : 1976 — echipa pe locul III, individual — IV. 
Participări fa C.M. : 1974 — neclasat, 1975 — e- 
chipa pe locul III, 1977 — echipa pe locul N, 
1978 — echipa pe locul IV, individual — III, 1979 — 
echipa pe locul IV. Participări la C.M. de juniori: 
1974 - campion. Component al echipei campioane 
mondiale universitare în 1977. Clubul Steaua — 
București.

SPADĂ
BARAGAN Costicâ. S-a născut 1a 2.5.1949, ta 

București. 181 cm, 84 kg. Electrician. Căsătorit, 2 
copil. Participări fa J.O. : 1972 — echipa pe locul
V. Participări fa C.M. : 1971 - neclasat 1973 - 
neclasat, 1974 - neclasat, 1977 — echipa pe locul
V. Component al echipei campioane mondiale uni
versitare în 1977. Clubul Steaua - București.

PONGRACZ Anton Alexandru. S-a născut fa 
18.3.1948, la Tg Mureș. 178 cm, 70 kg. Asistent 
universitar I.M.F, Căsătorit, 1 copii. Participări la 
J.O. : 1972 — echipa pe locul V, individual — IV, 
1976 — echipa pe locul VI, individual — XXXIII. 
Participări la C.M. : 1966 — neclasat, 1969 — ne
clasat, 1970 — neclasat, 1971 — neclasat, 1973 — 
neclasat, 1974 — individual IV, 1975 — echipa pe 
locul VH-VIM. Campion mondial de juniori în 1967. 
Clubul sportiv universitar — Tg. Mureș.

POPA loan. S-a născut la 20.4.1953, la București 
192 cm, 76 kg. Electrician. Căsătorit 2 copii. Par
ticipări la J.O. : 1976 — echipa pe locul VI. Par
ticipări la C.M. ; 1975 — echipa pe locul VII — 
VIII, 1977 - echipa pe locul V, 1979 — neclasat. 
Component al echipei campioane mondiale universi
tare în 1977. Clubul Steaua — București.

ZIDARU Octavian Petru. S-a născut la 17.09.1953, 
la București, 191 cm, 80 kg. Subofițer. Participări la 
C.M. : 1975 - echipa pe locui VII - VIII, 1977 - 
echipa pe locul V. Component al echipei cam
pioane mondiale universitare în 1977. Clubul Steaua 
— București.

TIR

IUGA Dan (p<stol liber). S-a născut la 12.11.1945, 
la Tg. Ocna — Bacău. 169 cm, 70 kg. Inginer auto
matică. Căsătorit, 2 copii. Participări la J.O.: 
1972 — H cu 562 p și XII (la pistol viteză) cu 
589 p ; 1976 - XXXIV cu 539 p. Participări 1a C.M. : 
1970 — V (la pistol viteză) cu 593 p (echipa a 
fost a ll-a cu 2359 p); 1974 — campion (pistol' 
calibru mare) cu 591 p. Participări la C.E.s 1969 — 
XXI (la pistol viteză) cu 586 p (echipa pe ll cu 
2353 p); 1971 - XVIII cu 549 p și IV (la pistol 
viteză) cu 592 p; 1975 — XIX (la revolver) cu 575 
p; 1975 - XX cu 551 p și XIII—XIX (la pistol vi
teză) cu 591 p (echipa campioană cu 2370 p - 
record mondial) ; 1977 — L III cu 581 p (echi
pa pe IV cu 2358 p). Clubul Dinamo — București.

ION Corneliu (pistol viteză). S-a născut ta 
27.6.1951, la Focșani — Vrancea. 182 cm, 65 kg. 
Cibernetician. Căsătorit, 2 copii. Participări la J.O.; 
1976 — V cu 595 p. Participări la C.M.: 1974 - 
XI cu 590 p, echipa pe locul HI cu 2357 p. Parti
cipări la C.E.: 1975 — H cu 595 p, echipa cam
pioană cu 2370 n — record mondial; 1977 — cam
pion cu 598 p, echipa pe locul IV cu 2358 p; 
1979 — XI cu 594 p. Recordman mondial din 1977 
cu 598 p. Recordman național cu 600 p din 1976. 
Clubul Steaua — București.

STAN Marin (pistol viteză). S-a născut la
9.7.1950, la Alexandria — Teleorman. 173 cm, 80 kg. 
Student. Căsătorit. Participări la J.O.: 1976 — VIII 
cu 594 p. Participări la C.M.î 1974 — X cu 590 
p, echipa pe locul III cu 2357 p. Participări fa
C.E.: 1975 - VII—XH cu 592 p, echipa campioană
cu 2370 p — record mondial; 1977 — IX cu 593 p,
echipa pe locul IV cu 2358 p; 1979 — li cu 595 p.
Clubul Steaua - București.

ILCA Mircea (pușcă liberă, culcat 60 f). S-a
născut la 25.7.1958, fa Arad. 171 cm. 59 kg. Stu
dent Necăsătorit Participări ta C.M.î 1974 — XXVI 
cu 593 p. Participări la C.E.: 1975 - campion cu 
599 p (record mondial). Participări la C.E. Juniori: 
1978 - V cu 594 p (pușcă standard), echipa - 
campioană cu 1783 p - record european. Cel mai 
bun rezultat în 1980 - 598 p. Clubul sportiv uni
versitar — Brașov.

TOMAN loan (street). S-a născut ta 6.3.1959, ta 
Teș — Timișoara. 180 cm, 75 kg. Sculer matrițer. 
Necăsătorit. Participări ta C.E. : 1978 — IX, cu 
139 t; 1980 - XX cu 191 t Clubul Vînătorul - 
Timișoara,

TIR CU ARCUL

FEMININ
CHIN Aurora-Eugenia. S-a născut ta 12.9.1958, 

la Petelea - Mureș. 165 cm, 61 kg. Laborantă. 
Necăsătorită. Recordmană națională ta 30 m - 
346 p in 1980 și 50 m - 311 p in 1979. Clubul 
Sănătatea - Tg. Mureș.

PREDA Terezia-Octavia. S-a născut ta 18.6.1956, 
ta Teaca - Bistrița-Năsăud. 169 cm, 68 kg. Asis
tent medical. Necăsătorită. Recordmană națională 
din 1979 ta 60 m - 320 p, 70 m — 308 p, simplu 
FITA - 1257 p. dublu FITA - 2511 p. Clubul Să 
nătotea — Tg. Mureș.

MASCULIN
BERKI Andrei. S-a născut la 7.11.1952, la Bistrița. 

174 cm, 75 kg. Lăcătuș. Căsătorit. Recordman na
țional din 1979 1a : 90 m — 294 p, 70 m — 319 p, 
30 m — 345 p, simplu FITA — 1255 p. dublu FITA 
— 2507 p. Clubul Voința — Tg. Mureș.

BIRZU Mihai Dora. S-a născut ta 26.5.1955, Io 
Satu Mare. 173 cm. 62 kg. Muncitor. Necăsătorit. 
Recordman național: 2X50 - 625 p in 1980 Clu
bul Voința - Satu Mare.

VOLEI

FEMININ
BANCIU (CARANDA) Victoria Antoaneta. S-a 

născut ta 30.8.1952, Ic București. 177 cm, 66 kg. 
Profesoară de educație fizică. Căsătorită, 1 copil. 
Participări ta CM. 1974 — V. Participări ta C.E. c 
1977 - VI ; 1979 - V. Clubul Dinamo — București.

COMAN Gabriela. S-o născut la 12.4.1959, Ic 
lași. 172 cm, 64 kg. Funcțtanară. Necăsătorită. 
Participări ta C.E. : 1979 - V. C’ubu! Penicilina - 
lași.

CRIVĂȚ Co >ina. S-a născut 1c 24.9.1958, ia Bucu
rești 178 cm, 66 kg. Studentă. Necăsătorită. Clu
bul Dinamo - București.

DOBROSCHI Elena. So născut to 19.11.1959, ta 
Cheja - Satu Mare. 176 cm, 72 kg Stucîentă. Necă 
sătorită. Clubul sportiv universitar - Galați.

ENESCU (SABADEANU) luliana. S-a născut to 
19.10.1955 ta Panet — Mureș 174 cm. 63 kg. Edu
catoare Căsătorită. Participări ta C.E. : 1979 - V 
Clubul Farul - Constanta.

GEORGESCU Crlna. S-a născut ta 19.1.1960, ta 
București. 169 cm, 65 kg. Studentă. Necăsătorită. 
Participări ta C.E. : 1979 — V, Clubul sportiv uni

versitar — Galați.
GEORGESCU Victoria. S-a născut ta 2.7.1956, fa 

Crucea — Ialomița. 176 cm, 69 kg. Profesoară de 
educație fizică. Necăsătorită. Clubul Dinamo — 
București.

IONESCU (POPESCU) Mariana. S-a născut fa 
9.12.1949, ta București. 178 cm, 75 kg. Profesoară de 
educație fizică. Căsătorită, 2 copii. Participări ta 
C.M. : 1970 - VII ; 1974 - V. Participări ta C.E. : 
1967 - IX ; 1971 - VII ; 1975 - VII ; 1977 - VI : 
1979 — V. Clubul Dinamo — București.

LITEANU Ioana. S-a născut ta 1.2.1963, fa Rm. 
Vîlcea — Vîlcea. 177 cm, 68 kg. Elevă. Necăsăto
rită. Clubul liceului „Vasile Roaită- —Rm. Vîlcea.

PETCULEȚ Irina. S-a născut 1a 8.6.1956, ta Bucu
rești. 188,5 cm, 80 kg. Funcționară. Necăsătorită. 
Participări ta C.E. : 1977 - Vi ; 1979 - V. Clubul 
Dinamo — București.

PIRON Elena. S-a născut ta 21.3.1960, ta Dealul 
Lung — Vrancea. 182 cm, 70 kg. Studentă. Necăsă
torită. Clubul sportiv universitar — Galați.

SAVOIU (BOTLZAN) Doina S-a născut la 6.9.1955. 
ta Sibiu. 175 cm, 65 kg. Profesoară de educație fi
zică. Căsătorită, 1 copil. Participări ta C.E. : 1979
— V. Clubul Chimpex — Constanța-

MASCULIN
CATA-CHIȚIGA Marius. S-a născut ta 12.2.1960, 

ta Timișoara. 196 cm, 85 kg. Funcționar. Necăsă
torit. Clubul Dinamo — București.

CHIFU Corneliu Valter. S-a născut fa 2.9.1953, ta 
lași, 192 cm, 83 kg. Subofițer. Căsătorit, 1 copil. 
Participări ta C.M. : 1978 — XIII. Participări ta 
C.E. : 1977 — III. Clubul Steaua — București.

DUMANOIU Laurențiu. S-a născut ta 23.7.1951, ta 
Rm. Vîlcea, 194 cm, 86 kg. Economist Căsătorit, 1 
copil. Participări ta J.O. : 1972 - V. Participări ta 
C.M. : 1974 - VI ; 1978 - XIII. Participări la C.E.: 
1971 - IU ; 1975 - IV ; 1977 - III ; 1979 - VH. 
Clubul Dinamo — București.

ENESCU Giinther. S-a născut ta 25.11.1955, ta 
Bazna — Sibiu. 202 cm, 90 kg. Ofițer. Căsătorit, 1 
copil. Participări ta C.M. ; 1978 - XIM. Participări 
ta C.E. : 1977 - III ; 1979 - VH. Clubul Dinamo - 
București.

GiRLEANU Dan. S-a născut 1a 2.6.1954, ta Oradea. 
195,5 cm, 86 kg. Profesor de educație fizică. Ne
căsătorit. Participări ta C.M. : 1978 — XIII. Parti
cipări ta C.E. : 1977 - IH ; 1979 - VH. Clubul
Dinamo — București.

MACAVEI Sorin Radu. S-a născut la 24.5.1956, 1a 
Cluj-Napoca. 190 cm, 86 kg. Student. Căsătorit, 1 
copil. Participări ta C.M. : 1978 — XIII. Participări 
ta C.E. : 1977 - ill ; 1979 — VII. Clubul Steaua — 
București.

MANOLE Viorel. S-a născut !a 31.5.1956, fa Bra
șov. 194 cm, 80 kg. Subofițer. Căsătorit 1 copil. 
Clubul Steaua — București.

MINA Fiorin Sa născut 1a 3.7.1959, fa Tulcea. 
196 cm, 94 kg. Subofițer. Necăsătort Clubul Steaua
— București.

OROS Corneliu. S-a născut la 6.3.1950, ta Oradea. 
190 cm, 83,5 kg. Profesor de limba română. Căsă
torit, 2 copii. Participări ta J.O. : 1972 — V. Par
ticipări ta C.M. : 1970 - VII ; 1974 - VI ; 1978 - 
XIII. Participări ta C.E. : 1971 - HI ; 1975 - IV ; 
1979 - VII. Clubul Dinamo — București.

POP Neculae Vasile. S-a născut ta 31.1.1951, fa 
Hodac — Mureș. 193 cm, 95 kg. Ofițer. Căsătorit, 
2 copil. Participări ta C.M. : 1978 — XIII. Partici
pări , la C.E.’ : 1975 - IV ; 1977 - Mi ; 1979 - VII. 
Clubul Steaua — București.

STEREA Constantin. S-a născut ta 2.1.1951, ta Con
stanța. 186 cm, 80 kg. Inginer. Căsătorit, 2 copil. 
Participări ta C.E. : 1979 — VII. Clubul Tractorul — 
Brasov.

STOIAN Nicu. S-a născut ta 17.2.1957, ta Coțatcu
— Buzău. 195,5 cm, 82 kg. Student. Necăsătorit. 
Participări ta C.E. : 1979 — VII. Clubul Universitatea
— Craiova.

YACHTING

BUTUCARU Mihai (Finn). S-a născut ta 29.1.1958, 
la București. 183 cm, 80 kg. Student. Necăsătorit. 
Clubul nautic universitar A.S.E. — București.

CARP Mircea (FD.). S-a născut la 9.11.1952, fa 
Timișoara. 183 cm. 72 kg. Inginer. Necăsătorit. Clu
bul nautic universitar A.S.E. — București.

ARENDT Adrian Emil (FD). S-a născut ta 20.8.1952, 
ta București, 197 cm, 93 kg. Inginer. Căsătorit, 1 
copil. Clubul nautic universitar A.S.E. — București.

LUCHIA 4 Cătălin (Tomando). S-a născut ta 
8.5.1962, ta București. 180 cm, 86 kg. Elev, Necă
sătorit. Clubul nautic universitar A.S.E. — Bucu
rești.

CHILIMAN Andrei loan (Tornado). S-a născut ta
18.7.1947, la București. 181 cm. 79 kg Inginer, cer
cetător științific. Căsătorit, 1 copi1!. Clubul nautic 
universitar A.S.E. — București.

Documentar realizat de
Romeo VILARA

LA DISPOZIȚIA 
COMPETITORILOR 

OLIMPICI...
La Olimpiada a XXII-ade 

la Moscova vor fi decerna
te cite 203 medalii de aur 
și argint și 222 de bronz, 
adică 628 medalii, cu 17 mal 
multe decît la Montreal și 
cu 24 mai multe decît la 
MUnchen : atletism (38 + 38 
+ 38), baschet (2+2+2), box 
(11+11+22), caiac-canoe (11+ 
11+11), canotaj (14 + 14 
+14), călărie (6+6+6), ci
clism (6+6+6), fotbal (1+1 
+ 1), gimnastică (14+14+14), 
haltere (lO+lO+lflăr, handbal 
(2+2+2), hochei pe iarbă 
(2+2+2), judo (8+8+16), lupte 
— ambele stiluri (20+20+20), 
natație-inot (26+26+26), polo 
(1+1+1), sărituri (4+4+4), 
pentatlon modern (2+2+2), 
scrimă (8+8+8), tir (7 + 7 
+ 7), tir cu arcul (2 + 3 
+ 2), volei (2+2+2), yach
ting (6+6+6). Pentru even
tualitatea unor egalități, or
ganizatorii au prevăzut, bi
neînțeles, și medalii în plus.

In ceea ce privește clasa
mentul — neoficial — pe 
puncte care se alcătuiește in 
mod frecvent la J.O. se a- 
cordă 7, 5, 4, 3, 2 și 1 p«l- 
tru primele 6 locuri la Tha- 
joritatea probelor și a spor
turilor. Există însă și unele 
excepții de sporturi la care 
sînt luate In considerare 
doar primele 4 locuri ale 
clasamentelor la box, judo, 
fotbal, ciclism (viteza, urmă
rirea individuală și pe echi
pe). Acum, la Moscova vor 
fi atribuite 4397 puncte, cu 
104 mai multe decit s-au 
dat la Montreal și cu 173, 
mai multe decît la Munchen. 
Pe sporturi : atletism 836 p 
(+22 p), baschet 44 p, box 
209 p, caiac-canoe 242 p, ca
notaj 308 p, călărie 132 p, 
ciclism 123 p, fotbal 19 p, 
gimnastică 308 p, haltere 
220 p (+22 p), handbal 44 
p, hochei pe iarbă 44 p 
(+22 p), judo 152 p (+38 
p), lupte — ambele stiluri 
440 p, natație (înot — 572 
p, polo — 22 p, sărituri — 
88), pentatlon modem — 44
p, scrimă 176 p, tir 154 p, 
tir cu arcul 44 p, volei 44 
p, yachting 132 p.

•ir
Reamintim că 1a trecuța 

Olimpiadă, la Montreal, re
prezentanții României so
cialiste au cucerit 27 de me
dalii, dintre care 4 de aur, 
9 de argint și 14 de bronz, 
totalizînd 177,5 puncte. O- 
biectivul sportivilor români 
la J. O. de la Moscova este 
acela de a Întrece prestația 
avută în urmă cu 4 ani, în 
Canada. Le dorim tot succe
sul !...

VOR OFICIA LA J.O.
Mai multe federații internaționale pe ramură de sport au de

semnat o serie de reputați arbitri români să oficieze la Jocurile 
Olimpice de la Moscova. Este vorba de următorii : Dumitru Ban- 
ciu (box), Jean Zamfir și Otto Tomiuc (caiac-canoe). Ghcorghe 
Giurcăncanu (canotaj), Octavian Amza (ciclism), Maria Simio- 
nescu. Emilia Liță, Elena Firea, Adrian Stoica și Iosif Hidi (gim
nastică). Lazăr Baroga (haltere). Ion Cernea, Sim'on Popescu, 
Ion Popovici-Vascul, Vasile Toth (lupte). loan Mureșanu (pen
tatlon modern), Radu Timoc, Rolf Silcha (polo), Iuliu Falb, Oc
tavian Vintilă (scrimă), Virgil Atanasiu (tir). Mugur Nicolau și 
loan Covaci (volei). Dintre aceștia, Ion Cernea, Simion Popescu, 
Iuliu Falb și Virgil Atanasiu au fost... campioni mondiali în ra
murile de sport respective.

★
Organismele sportive internaționale au numit ca membri în di

feritele jurii ale competițiilor olimpice pe următorii oficiali ro
mâni membri ai acestor foruri : box : Gheorghe Guriev — mem
bru în comitetul executiv AIBA, vicepreședinte al AEBA ; ca
iac-canoe : Nicolae Navasart — membru in biroul FICK. preșe
dintele comitetului tehnic al ICF ; gimnastică : Nicolae Vieru — 
membru al comitetului executiv al FIG, membru al comitetului 
tehnic masculin al FIG ; handbal : Ioan Kunst Ghermănescu — 
membru al consiliului FIH și președinte al comisiei de antre
nori, Lucian Grigorescu — membru al comisiei de competiții a 
FIH ; lupte : Ion Corneanu — vicepreședinte al FILA, membru 
al comitetului executiv, președinte al comisiei de antrenori a 
FILA, dr. Nicolae Lazăr — secretarul comisiei medicale a FILA; 
natație : Cornel Mărculescu — secretar al comitetului tehnic in
ternațional de polo din FINA, dr. Ioan Drăgan — membru al co
misiei medicale din FINA ; tir : Gavrilă Barani — prim-vice- 
președinte al UIT. membru al consiliului de administrație și al 
comitetului executiv a] UIT. președinte al confederației euro
pene dc tir.



Pregătirile divizionarelor A S. C. BACĂU S-A ÎNAPOIAT
POLI“ TIMIȘOARA TINDE SPRE UN JOC

INVENTIV, PLIN DE AMBIȚIE Șl CU FRUMOASE APRECIERI
© în tabăra Politehnicii Ti

mișoara, a susținătorilor ei, 
există unele motive de satis
făcător : echipa s-a numărat 
printre performerele fotbalului 
nostru, ciștigînd „Cupa Româ
niei" • '.A fost o frumoasă
realizare, spune 1. Ionescu, an
trenorul principal, devenită în
să acum... amintire. Motiv pen
tru care am început — încă de 
la 1 iulie — pregătirile pentru 
ediția 1980/1981. Lucrăm bine, 
cu multă răspundere, deciși ca 
prin comportarea noastră viitoa
re, maj ales în „Cupa cupelor", 
să dăm prilejuri de mulțumire 
celor care s-au bucurat de suc
cesul nostru, care cred în noi". 
® Buziaș este în aceste zile 
cartierul general al formației 
de pe malurile Bcgăi. Cite 2—3 
antrenamente pe zi — pe tere
nuri de fotbal, prin păduri, pe 
nisipul de pe malurile rîului

Timiș —, urmărindu-se pregă
tirea fizică a jucătorilor, cu ac
cent pe dezvoltarea vitezei și 
forței, capitole deficitare în 
campionatul trecut. • T. Do- 
bîndă, antrenor secund, ne măr
turisea că „Poli vrea să se în
scrie printre echipele de va
loare ale fotbalului românesc, 
la nivelul tradițiilor timișore
ne", și că, în acest scop, fiecare 
jucător muncește cu multă am
biție. • Pină la începutul cam
pionatului, Politehnica va sus
ține multe jocuri, printre ad
versare numărîndu-se : Jiul (de 
două ori), C.F.R. Timișoara, 
Universitatea Craiova și, pe 26 
iulie, Csepel Budapesta, echipă 
din primul eșalon al fotbalului 
ungar. • Lotul cu care s-a 
pornit la drum în actualul se
zon. este format din următorii: 
Suciu, Swiehovschi — portari, 
Nadu, Șcrbănoiu, Păltinișan, Vi-

MECIURI
e F.C. BIHOR — STAL MlELLC 

(Polonia) 3—1 (1—1). Pentru echi
pa orădeanâ au marcat ' 
li (min. 27) și Fildan 
și 37).

© DINAMO — F. C.
(2—1). în plină perioadă de pre- 
găț'^e. în vederea apropiatului 
start de la 2 august al Diviziei 
A. ieri după amiază, pe stadio
nul din șoseaua Ștefan cel Mare, 
s-au întâlnit echipele Dinamo și 
F. C. Olt. Partida a plăcut nu
mai în prima parte, cînd am a- 
sistat la cîteva faze spectaculoa
se, în care cei doi portari au a- 
vut mult de lucru. Dinamo des
chide scorul (min. 5) prin Iorda
che, care a speculat o greșeală a 
apărătorilor de la F. C. Olt, dar 
oaspeții devin din ce în ce mal 
periculoși (o notă în plus pentru 
Iamandi) și reușesc să egaleze 
prin Pițurcă în min. 20. Dinamo- 
viștii reiau conducerea în min. 
35 prin Augustin, care a trans
format un penalty, acordat fără 
temei de arbitrul C. Jurja, la un 
presupus fault asupra lui Tălnar.

După pauză, nimic deosebit, 
poate doar noutățile apărute în

AMICALE
Gherghe- 
(min. 76

OLT 2—1

cele două formații. DINAMO : 
Alexa (mln. 46 ștefan) — I. Ma
rin (min. 70 Mânu), Ch eran (mln. 
46 Ghiță), Mărginean, Stredie — 
Dnagnea, Augustin, Custov — Țăl- 
nar, Iordache, Vrânceanu (min. 
46 D. zamfir). F. C. OUT : An- 
ghel (mln. 46 Nedea) — Cloeioa- 
nă, Martlnescu, Nlcolae, Mincu — 
Badea (min. 46 Stanciu), Șoarece 
(mln. 82 Roșea). Petre (mln. 75 
Boldlcl) — Ciobanu (min. 46 Nic- 
șa), lamandi, Pițurcă. (Pavel 
PEANA).
• POLITEHNICA IAȘI — S. C.

BACĂU 1—1 (0—0). Au marcat
Turbatu (mln. 70) pentru ieșeni, 
respectiv Fișic (min. 80). (D. DIA- 
CONESCU, coresp.)
• FLACARA MORENI — PRO

GRESUL VULCAN BUCUREȘTI 
2—2 (0—1). Golurile aiu fast in- 
sartise de Gruia (min. 52), Petre 
(min. 72), respectiv Nica 
18) și Cristea (mân. 77, din 
Progresul Vulcan a folosit 
toianea formație : Giron — 
Ciugarin, Pirvu, Anghel — 
ce, Nignca, Cristea — Stoica, A- 
postol, Nlca. Au mad jucat : Mar
cel Vasile, Gh. Ștefan, Grigore si 
Mateescu. (Gh. ILINCA, coresp.).

(min. 
11 m). 
irmâ- 
Chlvu, 
Necul-

șan, Sunda — fundași ; Dem- 
brovschi, Manea, T. Nicolae, 
Roșea — mijlocași ; Anghel, 
Nedelcu, Cotec, Ștefanovici — 
înaintași. • Din motive disci
plinare s-a renunțat, pe o anu
mită perioadă (depinde de ei 
cit de mare), la Nucă și Volaru. 
Pentru că, așa cum spunea pro
fesorul dr. ing. Francisc Covaci, 
decanul Facultății de mecanică 
din Institutul Politehnic, pre
ședintele secției de fotbal, „con
tăm pe o atmosferă foarte bu
nă in echipă. Dorim — și sîn- 
tem siguri că va fi așa — ca 
pe viitor, aceasta să reprezinte 
unul dintre atuurile echipei 
noastre". Din motive de sănă
tate, din lot va lipsi și Lața. 
• în legătură cu adversara din 
„Cupa cupelor", antrenorul I. 
Ionescu apreciază că indiferent 
care va fi ea, Politehnica „are 
șansa ei“ și că va opune aces
teia un joc inventiv, plin de 
ambiție, pentru reprezentarea cu 
cinste a fotbalului românesc. • 
într-un meci amical, cu Textila 
Timișoara, „Poli" a aliniat în 
prima repriză un „11“ ales din 
lotul amintit, iar în cea de a 
doua o echipă din care făceau 
parte 9... doritori să joace la 
Timișoara. Aceștia sînt : Dumi
tru (Steaua), Moise (Jiul), Ca- 
rabageac și Teleșpan (Chimia 
Rm. Vîlcea), Iovan (F.C.M. Re
șița), Palea și Toma (Electropu- 
tere Craiova), Fodor (F.C. Bi
hor), Morar (Aurul Brad).

Nota bene : „Cei 9“ doresc 
să devină studenți și să îmbra
ce tricoul lui „Poli". Cîți var 
reuși, finalmente 1

Se pare că în privința lui 
Dumitru s-a și ajuns la o înțe
legere între cluburile Steaua și 
„Poli", fotbalistul bucureștean 
urmînd a primi drept de joc 
pentru echipa timișoreană, in 
schimbul fundașului Barna, care 
va 
de

veni la formația antrenată 
Constantin si Zavoda.

Modesto FERRARIN1

După încheierea campiona
tului, timp de trei săptămini, 
S.C. Bacău s-a aflat în R. P. 
Chineză, unde a luat parte la 
un puternic turneu, organizat 
la Guangzhou (Canton). Cu 
ocazia recentei noastre depla
sări la Bacău, unde am urmă
rit pregătirile echipei, am a- 
flat unele amănunte 
participarea la acest 
de la Nicolac Vătafu, care

privind 
turneu 

_  . a 
condus formația în calitate de 
antrenor.

„La turneul respectiv — ne-a 
spus antrenorul băcăuan — au 
luat parte reprezentativele 
R. P. Chineze și Japoniei, se
lecționata Hong Kong, echipe
le de tineret ale Mexicului 
(care a venit direct de la tur
neul de ia Toulon) și R. F. 
Germania, precum și reprezen
tativa orașului gazdă, întărită 
cu patru jucători din lotul 
național. S.C. Bacău a făcut 
parte din seria a II-a și a ob
ținut următoarele rezultate : 
0—0 cu R. P. Chineză, 2—1 
(1—0) cu Hang Kong (au mar
cat Botez și Chitaru, 1—1 
(1—0) cu Japonia (autorul go
lului — Șoșu). Au urmat jocu
rile din faza finală: 2—6 (1—2) 
cu R.F.G.-tineret. Au înscris 
Șoșu și Vamanu. Un scor ne
așteptat, datorită și căderii 
după pauză. în timp ce jucă
torii noștri au ratat foarte 
mult (carență veche), adversa
rii au fructificat toate oca
ziile. De fapt, echipa antrena
tă de fostul internațional Berti 
Vogts este alcătuită din jucă
tori de mare perspectivă. în 
ultima partidă am învins echi
pa de tineret a Mexicului cu 
2—0 (1—0), prin punctele rea
lizate de Chitaru și Cărpuci. 
în urma acestor rezultate. S.C. 
Bacău s-a clasat pe locul 3, 
pentru care a primit o splen
didă cupă.

— Ce ne puteți spune des
pre organizarea turneului ?

— A fost excelentă din toa
te punctele de vedere. Toate 
meciurile au avut loc în noc-

turnă, pentru că ziua 
termometrelor urca 
38—43°. Am jucat pe 
foarte bune Și in fața 
blic numeros. Arbitrajele 
fost bune și foarte bune, a- 
preciere de care s-au bucurat 
și cele două prestații ale arbi
trului român Mihai Adam. La 
sfîrșitul turneului, președintele 
comitetului de organizare. 
Chen Juangao, a arătat că tur
neul și-a atins scopul. aceia 
de a populariza frumusețea 
fotbalului și de a întări rela
țiile de prietenie între 
poare. A apreciat că j 
au fost de bună și foarte 
valoare, iar echipele R P. 
neze, R.F.G. și S.C. Bacău 
evidențiat în mod special 
prestațiile lor. O 
care ne onorează.

— Ce echipă ați aliniat și po 
cine evidențiați ?

— Ursachc (Mangeac) — An- 
drieș. Catargiu, Lunca, Elisei 
— Cărpuci, Șoșu, I. Solomon 
(Moldovan, Vamanu) — Șol- 
man (Verigeanu), Botez. Chi- 
taru. Deși se afla în final de 
sezon, tot lotul a avut o com
portare bună, cu excepția re
prizei secunde a meciului cu 
R.F.G.-tineret (cîștigăto >rea 
turneului), dar aș evidenția în 
mod deosebit pe Lunca, Șoșu, 
Botez, Catargiu.

Constantin ALEXE

mercurul 
pină la 

terenuri 
unui pu- 

au

po-
jocuri.e 

bună 
Chi- 
s-au 
prin 

apreciere

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 16 
IULIE 1080. Extragerea I : 18 40
42 36 9 41 ; extragerea a 11-a :
43 45 10 23 21 15. Fond total de 
câștiguri : 936.648 lei din care 
161.176 Ici report categoria 1.

CIȘTIGURILE TRAGERII 
CEPTIONALE LOTO DIN 6 
1980.’

EX- 
IUL1E

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI B, EDIȚIA 1980-1981, seria i
ETAPA I <17 august)

I.M.U. Medgidia 
Progresul Brăila 
Viitorul Vaslui 
Gloria Bistrița 
Gj£h"I. Borzești 
fi&.M. Suceava
C.S.U. Galați 
Oltul Sf. Gheorghe 
Ceahlăul 1*.  Neamț

— C.S. Botoșani
— F.C. Constanța
— Gloria Buzău
— Minerul Gura II.
— Unirea Focșani
— Delta Tulcca
— Viitorul Gheorgheni
— F.C.M. Brăila
— Cimentul Medgidia

Oltul Sf. Gheorghe
C.S.M. Borzești
F.C.M. Brăila

— Delta Tulcca
— Gloria Buzău
— I.M.U. Medgidia

ETAPA A VII-» (2S septembrie)

ETAPA A II-a (21 august)
Gloria Buzău
C.S Botoșani
F.C. Constanț..
Delta Tulcca 
Minerul Gura II. 
Cimentul Medgidia 
F.C.M. Brăila 
Unirea Focșani 
Viitorul Gheorgheni

— Progresul Brăila
— C.S.M. Borzești
— I.M.U. Medgidia
— Ceahlăul P. Neamț
— C.S.M. Suceava
— Viitorul Vaslui
— Gloria Bistrița
— C.S.U. Galați
— Oltul Sf. Gheorghe

F.C. Constanta 
Gloria Buzău 
Minerul Gura H. 
C.S.M. Suceava 
C.S.U. Galati 
I.M.U. Medgidia 
Viitorul Vaslui 
Progresul Brăila 
Unirea Focșani

— Delta Tulcea
— Cimentul Med.
— Viitorul Gheorg.
— F.C.M. Brăila
— Gloria Bistrița
— C.S.M. Borzești
— C.S. Botoșani
— Oltul Sf. Gheorghe
— Ceahlăul P. Neamț

F.C.M. Brăila 
Oltul Sf. Gheorghe 
Viitorul Gheorgheni 
C.S.U. Galați
IJW.U. Medgidia 
Gloria Bistrița 
Minerul Gura H.

— Viitorul Vaslui
— Unirea Focșani
— C.S.M, Suceava
— Gloria Buzău .
— Progresul Brăila
— F.C. Constanța
— Delta Tulcea

ETAPA A XlII-a 19 noiembrie)

ETAPA A IlI-a (31 august)
Unirea Focșani 
I.M.U. Medgidia 
C.S.U. Galați 
Progresul Brăila 
Oltul Sf. Gheorghe 
Ceahlăul P. Neamț 
Viitorul Gheorgheni 
Gloria Bistrița 
C.S.M Borzești

— Delta Tulcea
— C.S.M. Suceava
— F.C.M. Brăila
— Cimentul Med.
— Viitorul Vaslui
— F.C. Constanța
— Gloria Buzău
— C.S. Botoșani
— Minerul Gura II.

ETAPA A IV-a (7 septembrie)
Cimentul Medgidia
F.C.M. Brăila
C.S. Botoșani
Oltul Sf. Gheorghe
F.C. Constanța
Viitorul Vaslui
C.S.M. Suceava 
Minerul Gura II. 
Delta Tulcea

— Viitorul Gheorg.
— Unirea Focșani
— Ceahlăul P. Neamț
— I.M.U. Medgidia
— C.S.M. Borzești '
— Gloria Bistrița
— Gloria Buzău
— Progresul Brăila
— C.S.U. Galați

ETAPA A V-a (14 septembrie)

ETAPA A VllI-a (5 octombrie)
F.C.M. Brăila 
Viitorul Gheorgheni 
Viitorul Vaslui 
Gloria Buzău
Delta Tulcea 
Cimentul Medgidia 
C.S.U. Galați
C.S.M. Suceava 
Gloria Bistrița

— Minerul Gura H.
— C.S. Botoșani
— Ceahlăul P. Neamț
— Oltul Sf. Gheorghe
— C.S.M. Borzești
— F.C. Constanța
— I.M.U. Medgidia
— Unirea Focșani
— Progresul Brăila

Cimentul Medgidia 
Unirea Focșani 
Gloria Buzău 
F.C. Constanța 
C.S.M. Borzești 
Delta Tulcea 
C.S.M. Suceava 
Ceahlăul P. Neamț 
Progresul Brăila

— Oltul Sf. Gheorghe
— Minerul Gura H.
— C.S. Botoșani
— F.C.M. Brăila
— Gloria Bistrița
— I.M.U. Medgidia
— Viitorul Vaslui
— Viitorul Gheorg.
— C.S.U. Galați

ETAPA A Xiv-a (16 noiembrie)

ETAPA A IX-a (12 octombrie)
Ceahlăul P. Neamț 
Gloria Bistrița 
Minerul Gura H. 
I.M.U. Medgidia 
Oltul Sf. Gheorghe 
Progresul Brăila 
Delta Tulcea 
C.S.M. Borzești 
C.S. Botoșani

— C.S.U. Galați
— Gloria Buzău ■
— F.C. Constanța
— Cimentul Med.
— C.S.M. Suceava
— F.C.M. Brăila _
— Viitorul Vaslui
— Viitorul Gheorg.
— Unirea Focșani

Viitorul Gheorgheni 
Viitorul Vaslui 
Minerul Gura II. 
C.S.M. Suceava 
C.S. Botoșani 
F.C.M. Brăila 
Gloria Bistrița 
F.C. Constanta 
I.M.U. Medgidia

— Progresul Brăila
— C.S.M. Borzești
— Cimentul Med.
— C.S.U. Galați
— Oltul Sf. Gheorghe
— Gloria Buzău
— Delta Tulcea
— Unirea Focșani
— Ceahlăul P. Neamț

ETAPA A XV-a (23 noiembrie)

ETAPA A X-a (19 octombrie)

Ceahlăul P. Neamț 
C.S.U. Galați 
Progresul Brăila 
Gloria Buzău 
I.M.U. Medgidia 
Delta Tulcea 
Viitorul Gheorgheni 
C.S.M. Suceava 
Minerul Gura H.

— Gloria Bistrița
— C.S. Botoșani
— C.S.M. Borzești
— F.C. Constanța.
— Unirea Focșani
— F.C.M. Brăila
— Viitorul Vaslui
— Cimentul Med.
— Oltul Sf. Gheorghe

Viitorul Gheorgheni 
Progresul Brăila 
Viitorul Vaslui 
Gloria Buzău 
C.S.M. Borzești 
C.S.M. Suceava 
Unirea Focșani 
I.M.U. Medgidia 
F.C. Constanța

— Gloria Bistrița
— Delta Tulcea
— C.S.U. Galați
— Ceahlăul P. Neamț
— F.C.M. Brăila
— C.S. Botoșani
— Cimentul Med.
— Minerul Gura H.
— Oltul Sf. Gheorghe

Gloria Buzău 
Progresul Brăila 
Viitorul Vaslui 
Viitorul Gheorgheni
C.S.M. Borzești 
Oltul Sf. Gheorghe 
C.S.U. Galați 
Cimentul Medgidia
Delta Tulcea

— Unirea Focșani
— Ceahlăul P. Neamț
— F.C. Constanța
— I.M.U. Medgidia
— C.S.M. Suceava
— Gloria Bistrița
— Minerul Gura H.
— F.C.M. Brăila
— C.S. Botoșani

ETAPA A XVI-a (30 noiembrie)

ETAPA A Xl-a (26 octombrie)

ETAPĂ A Vl-a (21 septembrie)
Unirea Focșani 
Gloria Bistrița 
Cimentu] Medgidia 
Ceahlăul P Neamț 
C.S. Botoșani
F.C. Constanța

— Viitorul Vaslui
— C.S.M. Suceava
— C.S.U. Galați
— Minerul Gura II.
— Progresul Brăila
— Viitorul Gheorg.

F.C. Constanța 
F.C.M. Brăila
C.S. Botoșani 
Viitorul Vaslui 
Cimentul Medgidia 
Unirea Focșani 
Delta Tulcea 
Ceahlăul P. Neamț 
C.S.U. Galați

— C.S.M. Suceava
— Viitorul Gheorg.
— Minerul Gura H.
— I.M.U. Medgidia
— Gloria Bistrița
— Progresul Brăila
— Gloria Buzău
— Oltul Sf. Gheorghe
— C.S.M. Borzești

C.S. Botoșani 
C.S.M. Borzești 
Delta Tulcea 
Ceahlăul P. Neamț 
Minerul Gura H. 
I.M.U. Medgidia 
Unirea Focșani 
Progresul Brăila 
C.S.U. Galați

— F.C. Constanța
— Cimentul Med.
— Viitorul Gheorg.
— F.C.M. Brăila
— Viitorul Vaslui
— Gloria Buzău
— Gloria Bistrița
— C.S.M. Suceava
— Oltul Sf. Gheorghe

ETAPA A XVII-a (7 decembrie)

ETAPA A XH-a (2 noiembrie)
C.S.M. Borzești
C.S. Botoșani

Ceahlăul P. Neamț 
Cimentul Med.

Viitorul Vaslui
F.C. Constanța 
Gloria Buzău 
Oltul Sf. Gheorghe 
Gloria Bistrița 
C-S.M. Suceava
F.C.M. Brăila 
Viitorul Gheorgheni 
Cimentul Medgidia

— Progresul Brăila
— C.S.U. Galați
— Minerul Gura II.
— C.S.M Borzesti
— I.M.U. Medgidia
— Ceahlăul P. Neamț
— C.S. Botoșani
— Unirea Focșani 

Delta Tulcea

FAZA I : Categoria 1:1 va
riantă 190% — autoturism „Da
cia 1300“ ; Cat. 2 : 1 variantă 
100% a 25.000 lei sau o excursie 
de 2 locuri în R.D. Germană sau 
U.R.S.S. și diferența în numerar 
Șl 5 variante 25% a 6.250 led ; Cat. 
3 : 6 variante 100% a 12.460 lei 
sau o excursie de 1 loc In R.D. 
Germană sau U.R.S.S. șl dife
rența în numerar și 9 variante 
25% a 3.115 lei ; Cat. 4 : 22,75 va
riante a 3.138 lei ; Cat. 5 : 66.75 a 
400 lei ; Cat. 6 : 130,25 a 300 lei ; 
Cat. 7 : 215 a 200 .ci ; Cat. 8 : 
1.303,50 a 100 lei.

FAZA a II-a î Categoria A : 
1 variantă 160% a 50.006 lei sau o 
exco.irsi<f de 2 locuri in R.D. Ger
mană sau LCIUS.S. șl diferența în 
numerar și 1 variantă S% a 
12.900 lei ; Cat. B : 3 varianta 
190% a 10.000 lei sau o excursie 
de 2 locuri în R.D. Germană sau 
U.R.S.'S. șl diferența în numerar 
șl 6 variante 25% a 2.500 lei ; Cat. 
C : 7 variante 100% a 4.913 lei 
sau o excursie de 1 loc în R.D. 
Germană sau U.R.3.7. șl dife
rența în numerar și 31 variante 
25% a 1.229 lei ; Cat. D : 83,25 a 
871 lei ; Cat. E :-------- ------- --763,78 a 1T) Iei.

..Dacia 13M“ a 
Popescu ana

AutoturLsmu’.’ 
fost obținut de 
din București.

A APARUT
REVISTA

Noul număr al revistei ilus
trate „Sport" este deuicat 
Jocurilor Olimpice.

Din cuprins : ® Afirmări
prestigioase ale sportivilor ro
mâni in arena olimpică • 
Bilanțul medaliilor olimpice 
cucerite de sportivii români la 
T.O. Se vară • Poloiștli vor să 
reediteze evoluția bună de la 
Montreal ! • Simoin Cuțov, li
derul unei echipe cu... 10
debwtanți olimpici • Sporturi 
(și ambiții) noi In delegația 
noastră olimpică • In pagini
le rezervate fotbalului, vă sînt 
prezentate noile echipe 
movate ' —‘ ~
bridle 
„Viață 
extern" 
teresant

_ _ pro-
în Divizia A • Ru- 

„Sport magazin* 4, 
sportivă4* șl „Orizont 
completează acest in- 
nuimăr.

Sportul|Pog.a7-q



GIMNASTICA SE IMPUNE ATENȚIEI GENERALE»
toate competițiile oficiale eu
ropene, mondiale și olimpice, 
să nu mai fie admise la con
curs decit gimnastele care au 
15 ani împliniți. Probabil că 
gimnastica românească a spe
riat de la Montreal încoace 
pină intr-atit pe alții incit 
pune acum o nouă barieră, 
despre această problemă 
tîrziu.

Au urmat și sportivele 
vietice la antrenamentul ofici
al, cu aceleași gimnaste de la 
Fort Worth, și de âceastă da
tă fără Muhina, care s-a acci
dentat grav la un concurs la 
Minsk. Acestea execută 
exercițiile, au avantajul

(Urmare din pag. 1)

de afișaj electronice în continuă 
mișcare. La ora 17, echipa Româ
niei a intrat in sală. Fetele, e- 
chipate cu costume albastre și 
dungi verticale tricolore. Sini 
toate șapte, cele șase campioa
ne mondiale de la Fort Worth 
și debutanta Cristina Grigoraș, 
rezerva. In jurul podiumului, in 
mici grupe, antrenori, tehnicieni 
și arbitri străini urmăresc cu 
atenție evoluțiile gimnastelor 
noastre. Antrenamentul este ofi
cial, deci public. Se fac impri
mări la televiziune, se fotogra
fiază și se filmează, deoarece 
se consideră că la acest ultim 

la acela al 
concurentă 

tot ceea ce
antrenament, ca și 
sovieticelor, fiecare 
trebuie să repete 
știe.

Echipa noastră a 
posibilitatea antrenorului

prcluat im-
ei, I

Bela Karoly, care pare că este 
singur in sală. Nu-l interesea
ză nimic din ceea ce este în 
jur, numai exercițiile fetelor. 
Pe rînd, acestea trec pe la ce
le patru aparate. Aproape fie
care dintre ele, în frunte cu 
Nadia, au adăugat elemente 
noi. Ele par în progres față 
de Fort Worth. Și Eberle, $i 
Ruhn, și Dunca, și Turner, ca 
și Vlădărău. Cristina Grigoraș 
este și ea aptă de a intra 
ir echipă în orice moment. Sal
turile duble sînt repetate de 
fiecare dintre gimnaste. Pen
tru Nadia, cu gabaritul mai 
mare, exercițiul este mai difi
cil, campioana noastră îl e- 
xecută insă cu siguranță. Gim
nastele mai mici, și ca vîrstă 
și ca statură, îl fac mai ușor. 
Apropo de acest fapt, congre
sul Federației internaționale de 
gimnastică a hotărît ca înce- 
pînd de la 1 ianuarie 1980, la

im- 
Dar 
mai

so-

bine
____ _______... , . evo
luției pe teren propriu, fetele 
noastre promit însă să trans
forme supremația mondială 
supremație olimpică.

PREGĂTIND APROPIATELE 
STARTURI...

în

JUAN ANTONIO SAMARANCH,
AL 8-lea PREȘEDINTE AL C.I.O
MOSCOVA 16 (Agerpres). — 

în cadrul celei de-a 83-a se
siuni a Comitetului Internațio
nal Olimpic, care se desfășoară 
la Moscova miercuri a fost 
ales în funcția de președinte al 

forului olimpic internațional 
Juan Antonio Samaranch (Spa
nia), care succede lardului Kil- 
lanin. Au participat la vot 85 
de membri, președintele fiind 
ales cu majoritatea absolută a 
sufragiilor din primul tur de 
scrutin. Au mai candidat Lance 
Cross (Noua Zeelandă), Willi 
Daume (R.F. Germania), Mark 
Holder (Elveția) și James Wo- 
rral (Canada).

Noul președinte al C.I.O., in 
vîrstă de 60 de ani. președime 
al Comitetului olimpic spaniol 
între anii 1962 și 1970, a înde
plinit în cadrul C.I.O. ftmeția de 
vicepreședinte, în perioada 1974 
—1978, președinte al Comisiei de 
presă și a fost, de asemenea, 
membru al Comisiei executive 
și șef al protocolului. Juan An
tonio Samaranch își va relua 

funcția după încheierea ediției 
de la Moscova a Jocurilor O- 
limpice.

Totodată, C.I.O. l-a ales ca 
vicepreședinte pe Louis Cuiran- 
dou N’Diaye (Coasta de Fildeș).

BREVIAR • BREVIAR • BREVIAR • BREVIAR

• ECHIPA CUBEI - 0 ADEVABATA FORJA IN VOLEIUL
FEMININ • ARGUMENTELE VOLEIBALIȘTILOR SOVIETICI

Se spune tot mai 
frecvent despre re
prezentativa femi
nină a Cubei că a 
devenit o adevărată 
mașină de jucat 
volei. A dovedit-o 
în campionatul mon
dial de acum 2 ani, 
cîind a cîștlgat ti
tlul suprem, la Le
ningrad, învingînd 
clar (§1 nu numai o 
dată !) pe principa
lele pretendente : 
U.R.S.S. și Japonia. 
A dovedit-o și ulte
rior în 
întâlniri 
echipele 
Această 
riașă și 
vă a capacității de 
joc a voleibalistelor 
cubaneze a fost 
pregătită de o lun
gă perioadă de pre
zență insistentă ja 
„cursurile" celor 
mai proeminente 
școli ale voleiului 
feminin actual, de 
confruntări cu cele 
mai puternice echipe 
din Europa șl Asia.

Garnitura pregătită 
cu răbdare și inteligență de re
putatul tehnician. Eugenio George 
Laffita a urcat încet, dar sigur, 
treptele consacrării internaționale. 
Despre această echipă, principală 

olimpic, an_ 
U.R.S.S., Ni- 

mărturisea că 
cea inai pu- 

... --------------- a sextetului
său și sigură finalistă**.

Lotul cubanez este pregătit a- 
cum, sub direcția tehnică a ace
luiași Eugenio George Laffita, de 
Antonio Perdomo și cuprinde ju
cătoarele : Mercedes Perez (30 
ani, 171 cm ; jucătoare cu o de
tentă și o forță de atac impre
sionante), Imilcis Tellez (24 ; 176), 
Ana Ibis Diaz (26 ; 168), Mercedes 
Pomares (26 ; 179, căpitanul e-
chipei), Cirenia Martinez (22 ; 
181), Libertad Gonzales (21; 171), 
Erenia Diaz (22 ; 184), Maura
Alfonso (25 ; 176), Nelly Barnet
(29 ; 186), Ana Maria Garcia (23 ; 
178), Lucila Urguelles (29 ; 182),
Josefina Capote (19 ; 184) și Mal- 
vis Guilarte (29 ; 182).

O echipă a cărei tărie stă în 
echilibru’ la nivel superior al tu
turor compartimentelor și al că
rei stil de joc este 
îmbinării creatoare 
asiatic și european.

★
De aproape 4 ani 

chipa masculina • 
U.R.S.S. nu a mai cunoscut în- 
frîngerea în marile competiții. Un 
ciclu olimpic care a marcat re
venirea voleibaliștilor sovietici — 
sub conducerea tehnică a an
trenorului leningrădcan Viaceslav 
Platonov, urmaș la timonă ai lui 
Iuri Cesnokov — pe primele pozi
ții ale ierarhiei europene și mon
diale. într-adevăr. severul Plato
nov a reușit să construiască 
echipă redutabilă, care 
forța cu virtuozitatea 
tactică, o echipă bine ______ ,
matură, cu moral de concurs ri
dicat. O echipă capabilă să-și ți
nă făgăduiala — aceea de a a- 
dăuga „aurului" cucerit ia cam
pionatele europene din 1977 și 
1979 și lă campionatul mondial 
d-in 1978 aurul olimpic. Argumen
tele care îi îndreptățesc pe vo
leibaliștii sovietici să spere în 
câștigarea titlului olimpic, la fi
nele acestei luni, sînt mai mul
te : terenul propriu. valoarea 
nucleului de bază, experiența de 
concurs a majorității jucătorilor, 
întineririle efectuate în loturile 
tunora dintre principalele rivale.

PENTRU PODIUMUL OLIMPIC

Miercuri a fost „zi plină' 
pentru celelalte loturi 
pice românești sosite la Mos
cova. S-au desfășurat antre
namente, conform programu
lui de pregătire a apropiatelor 
starturi. Astfel, in sălile și 
pe celelalte baze sportive o- 
limpice. au intrat, pe rînd, lo
turile de polo, gimnastică mas
culină / 
cial), box și lupte 
mane.
tras in mod deosebit atenția ft 
prin faptul că — după cum 
se știa — ei ajunseseră în sa
tul olimpic foarte tîrziu 
miezul nopții.

olim-

(la antrenamentul ofi- 
greco-ro- 

Ultimii sportivi au «-

• In timpul întrecerilor olim
pice vor fi efectuate zilnic cite 
200 de controale antidoping, ceea 
ce înseamnă că în cele 14 zile 
ale concursurilor se vor face 
2800 de asemenea teste.
• Odată cu înmînarea fiecă

rei acreditări, la toate catego
riile de participant la Olimpia
da ’80, a fost înmînată și o po
liță de asigurare în caz de ac
cidente, valabilă pentru suma 
de 10 000 franci elvețieni !

• Cu prilejul unui concurs de 
atletism, desfășurat la Oslo, a- 
lergătarul englez Steve Ovett 
a egalat recordul mondial In 
proba de 1500 m cu timpul de

3:32,1. Amintim că recordul lu
mii pe această distanță este de
ținut de Sebastian Coe (Anglia).

• Marți, la Moscova, în cadrul 
sesiunii Comitetului Internațio
nal Olimpic cu prilejul remiterii 
ordinelor olimpice, a fost trans
misă, înregistrată pe videomag- 
netoscop, o discuție între cos- 
monauții sovietici Leonid Popov 
și Valeri Riumnin, aflați pe 
complexul orbital Săli ut 6 —■ 
Soi uz 36 și gimnasta Neli Kim. 
campioană mondială în. 197i> și 
baschetbalistul Serghei Bffov, 
din echipa sovietică medaliată 
cu aur la J.O. din 1972. Cos- 
monauții au urat mult succes 
desfășurării Jocurilor Olimpice

numeroasele 
susținute cu 

fruntașe, 
creștere u- 

intempesti-

candidată la titlul 
tnenorul formației 
Rotai Karpol, ne 
„este, intr-adevăr, 
temică adversară
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Forță, viteză, 
jocului

tradiționailcde adversare, echipele
(din care nu vor lipsi, 
primii trd clasați La

rezultanta 
a stilurilor

încoace, e- 
de Volei a

o
îmbină 

tchnlco- 
sudiată.

precizie caracteristicile
voleibalistelor cubaneze in qtac

între Jucătorii pe care Platonov 
contează în primul riad se 
află Aleksandr Savin (23 de ani; 
200 cm), Viliar Loor (2i7 ; 197),
Viaceslav Zaițev (28 ; 191), Vla
dimir Kondra (30 ; 185), Fedor 
Lascionov (30 ; 19®). Aleksandr 
Ermilov (26 ; 200), Oleg Moliboga 
(27 ; 193), Pavel Selivanov (28 ; 
195) și Vladimir Cernîșev (29 ; 
191). în lista de 13 sportivi alintați 
La ultimele două turnee de veri
ficare (Belgia și Po.on.la) mai fi
gurează : Vladimir Dorohov (26; 
194), Iuri Kuznețov (25 ; 
Valeri Krivov (29 ; 18®) șl 
rul Iuri Pancenko (21 ; 198) 
autentică speranță...

Cu această garnitură, a 
medie de vîrstă și înălțime 
cadrează între parametrii optimi 
pentru 
voleiul 
oricum, 
podium 
dalii cît

(26; 
IM), 
tlnă-
— o
cărei 

se in-

performanțe deosebite, 
masculin sovietic 
siguranța prezenței 
și., speranța unei
mai prețioase.

are, 
Pe 

mc-

Aurelian BREBEANU

Cînd acum paitru ani, în incinta 
patinoarului Universității din 
Montreal — care a găzduit între
cerile olimpice de scrimă — flo- 
retistul italian Fabbio Dai Zotto, 
un cvasineounioscut în „lumea 
mare" a scrimei la cei nici 18 ani 
ai săi, cucerea mult invidiatul 
titlu, s-a acreditat idieea că — a- 
semenea altor discipline — a în
ceput șl în scrimă perioada co
piilor- minun e.

Iată însă că Dal Zotto a dis
părut aurind de pe firmament 
după isprava sa neaștetpată de la 
J.O. ’76 (ide exemplu, la ediția 
’77 a campionatelor mondiale, de 
la Buienos Aires, învinsul său din 
barajul pentru titlul olimpic, so
vieticul Romankov, cîștigă titlul, 
iar italianul nu se vede...), la fel 
ca și ailți copii-minune apăruți cu 
surle și trîmblțe în acest interval 
olimpic (floretistul italian Numa, 
fkxretista franceză Latrille, sabre
rul ungur Nebald), astfel incit s-a 
impus din nou ideea că surpri
zele în scrimă se recrutează tot 
dintre... fiaivorițl. Mai ales că a 
ținut s-o demonstreze fostul co- 
pil-minune Dai Zotto, care după o 
perioadă de reașezare .tehnico-tac
tică, de revenire la un program 
riguros de pregătire (marea per
formanță este departe de a fi o 
joacă !), a revenit în prim-plan 
la Melbourne *79,  obținind „bron
zul" la c.M.

Așa că în acest sezon preodim- 
plc nu s-au întâmplat, pe planșele 
marilor șl tradiționalelor con
cursuri internaționale, lucruri sen
zaționale, care să răstoarne lis
tele favonițilior, la toate cele pa
tru arme. Ba mai mult, am în
registrat declarații pliiîe de op
timism ale unor „veterani", ca de 
pildă floretisita sovietică Elena 
Belova — pentru prima dată me
daliată la C.M. acum un deceniu.

iar la J.O. de La Montreal deți
nătoare a „bronzidui" —, care 
și-a exprimat speranța într-o 
nouă medaflie la Moscova, sau 
înscrierea in fruntea listei selcd- 
ționabillfljor a unor scrimeri tre- 
ouți de vîrstă primei tinereți, ca, 
de pildă, campioana olimpică en- 
titre Ilona Schwarzenberger (Un
garia) sau sabrerul polonez Bier- 
kowski (locul n la C.M. ’75). Ca 
să nu mai vorbim despre faptul 
că s-a mal cochetat în loturile 
olimpdce cu sportive ca Nikanova 
(U-R.S.SJ, Demaille (Franța) sau 
Bobis (Ungaria), care au trecuit 
de mult apogeul cariercL In ge
neral, deci, s-a păstrat în alcă
tuirea echipelor pentru ediția 1980 
a J.O. un echilibru între expe
riență (la J.O. echilibrul. valoric 
este totdeauna pregnant) si tine
rețe (iun plus de vigoare nu-i de 
negUjalt...).

Șl chiar dacă, de exemplu, 
campionatele naționale ale Polo
niei *__
selecția în vederea J.O.
încheiat cu victoria 
gărzi*  ; la floretă au 
Wysoczanska (32 ani) și Kozle- 
kowski (51 ani), la spadă a cîștl
gat un out-sAder (Chronovski), in 
timp ce medaliatul cu bronz La 
C.M. ’79, Swonowski, a încheiat 
doar pe locul 4. în echipele Un
gariei echilibrul amintit este 
pregnant, alături, de scrimeri cu 
reputate cărți de vizită (floretls- 
tele Schwarzenberger șl Maros, 
spadasinii Kolczonay, vlcecaimplon 
mondial, șl Osztrics) fiind si ti
neri în curs de afirmare, ca flo- 
retistele Stefanek si Szocs, spa
dasinii Petho șl Pap. Sabia este 
reprezentată de același cxdntet o- 
mogen, cane în ultimul interval 
s-a afirmat ca redutabil : Gere- 
vich, R. si G. Nebald, Hammang, 
aflat în luptă pentru medalii cu

criteriu important pentru 
— s-au 
„vechil 
cîștlgat

U.R.S.S.
dcsdgur, , _ . ____ __
C.M. ’79 : Nazlîmov, Krovopuskov 
și Burțev), României („bronz" la 
J.O. *76,  condusă de Ioan Pop, 
locul 4 în finalia individuală o- 

lLmplcă de la Montreal) și Italiei 
(„argint" la J.O. ’76).

în echipele Erarvțel — tradițio
nală pnotagondistă în întrecerile 
olimpice —, dincolo de întineri- 
rea completă a formației femini
ne de floretă (cu trei ’ m.eue’ .ate 
la C.M. die tineret ale ultimilor... 
3 ani : surorile Veronique șl 
Pascale Trinquet șl Isabelc Re
gard), se remarcă o puternică 
garnitură de floretiiști : Ftyjncnt, 
Jolyot, PletMiszka, Bosc.he . ca 
șl candidatura spadasinului nr?: 1 
mondial Philippe Riboud, care va 
fi redutabil chiar dadă a avut un 
sezon slab. O surpriză : al patru
lea sportiv în echipa de sabie va 
fi... Flament, fostul campion mon
dial al fiorctiiștilor în 1978, la 
Hamburg.

Șl vorbind de surprize să în
cheiem cu una din tabăra orga
nizatorilor, cea a scrimerilor so
vietici : proba florctLșt.illor d in ca
drul campionatelor unionale — 
definitorie pentru titularizare — 
a revenit n/u campionului mon
dial en-tltre, Romankov, nici ce
lui care Conduce actua'lmente în 
clasamentul „Cupei Mondiale". 
Smimov, ci lui Sabir Ruziev, cel 
care în primăvară cîsfiigas-e In
ternațional ele" României.

Pe planșele complexului spor tiv 
moscovit Ț.S.K.A. se vor afla. în
tre 22 și 31 iulie, în lupta pen
tru medaliile olimpice,' 11 din cel 
12 scrimeri care aiu urcat pe po
diumul de premiere la caimpie,nal
tele mondlate dim anul trecut.

Paul SI.ĂVESCU

UN FRUMOS SUCCES ROMÂNESC
LA „CONCURSUL PRIETENIA ' DE CANOTAJ

La Brandenburg s-au desfă
șurat recent întrecerile con
cursului internațional „Priete
nia" de canotaj. O comportare 
foarte frumoasă a avut-o echi
pajul României de dublu vîsle 
alcătuit din Aurora Darko 
(C.N.U.ASE) și Harpena Agap 
(Politehnica Timișoara). care

s-a clasat pe primul loc
3:35.89, urmat de 
țlunile R.D. Germane 
Bulgariei 3:41,07. în 
probe, schifurile
s-au clasat pe următoarele po
ziții : jocul V la 4+1 rame, lo
cul IV la simplu, 2 f.c. și 4+1 
vîsle.

CU 
ambarca- 
3:37,56 și 
celelalte 

românești

TURUL CICLIST AL FRANȚEI

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

PARIS, 16 (Agerpres). — E- 
tapa a 18-a a Turului ciclist al 
Franței a fost cîștigată de bel
gianul Ludo Loos care a 
parcurs 198,800 km. între Mor- 

zine și Prapoutel-les Sept-Laux, 
în 5 h 52 :46. Loos a fost ur-

mat de Robert Alban (Franța), 
la 5 :09 și portughezul Joa
quim Agostinho, la 5 : IC . Li
der al clasamentului general 
se menține olandezul Joop 
Zoetemelk.

ATLETISM • în cadrul unui 
concurs internațional care a avut 
loc la Londra, proba feminină de 
săritură In înălțime a revenit 
sportivei canadiene Debie Brill cu 
1,95 m (nou record național). 
Proba de 3 000 m plat a fost cîș
tigată de tanzanianuk1 Bayi cu 
7:50,6. • Rezultate din concursul 
de la Oslo : 3000 m obst. — Ron o 
8:20,35 ; 5000 m — Muir 13:17,9 ; 
3000 m (f) — Mary Deker 8:38,73 
(record S.U.A.).

CAlArie • în ultima zi a 
„Marelui premiu al orașului La 
Baule", victoria a revenit france
zului Guiadionon cu 41,2 (0 p 
penalizare). Pe locurLe următoa
re s-au clasat Mullins (irlanda) 
41,7 (0 p) și Cottier (Franța) — 
39,5 (4 p penalizare).

MOTO • Competiția de viteză 
„Cupa intercontinentală" a progra
mat la- Bremen, în cadrul preli
minariilor, o probă care a fost 
dominată de ajergătorii polonezi, 
clasați pe primul loc cu 36 puncte. 
Locul • • 
chipa 
mată
— 26 
pele 
s-au calificat, alături de Angela și

doi a fost ocupat de e- 
Cehoslovaciei — 29 p, ur- 

de cele ale R.F. Germania 
p șl U.R.S.S. — 5 p. Echi-
Poloniel și Cehoslovaciei

Noua Zeelandă pentru finala ca
re via avea toc la Zi septembrie 
în Polonia.

NATAȚIE • Tradiționala cursă 
Capri — Neapole a fost câștigată 
pentru a doua oară consecutiv de 
argentinianul Claudio Pllt. ~ 
realizat pe distanța de 18 
timpul de 9hl5:51.

TENIS • Turneul de la 
port a fost cîștlgat de indianul 
Vijay AmrltnaJ : 6—1, 5—7, 6—3
în finala cu Andrew Pattison.
• în primul tur la Brookline 
(Massachusetts) : Martin — lire- 
witt 6—1, 6—1, 6—4 ; Teltscher — 
Purceii 6—1, 6—3 ; Ctorc — Mon
tani 6—1, 6—3 ; Gildemelster — 
Austin 7—5, 6—3. • La Baastad 
au loc campionatele internațio
nale ale Suediei. Rezultate : 
Caujolle — Samuelsson 7—6, 6—4; 
Kary — Nordback 4—6. 6—1. 6—4 ; 
Anderson — Kirmayr 7—5, 6—3 ; 
Wilander — Klaellqulst 6—4, 6—3; 
Svensson — Guenthardt 6—3. 6—3.
• La Stuttgart: Năstase — OKker
6—4, ‘ ‘ ~ ‘ - ’
6—3, 
6—2,
6— 3,
7— 5, 
6—0,

E. a 
mile

New-

6—3 ; Gerulaitls — Graham 
6—0 ; Zugareld — Deblicker 
6—2 ; Fnanulovici — A udo ne
6—3 ; Martin — Dominguez 

6—2 ; Popp — Soanes
6—2.

Keaacflo ,1 administrațio ; cod 40139 București, ,tr V Conto '6, ot P.I.Î.R. 1, fel. centrald 11 50 59 ; »ecțio coresp. 11 51 09 ț Interurban 43? ț teles 10 330 romsp. Tiparul I. P, „Informația*
rentrp ttrăinâlote t abonamente arin IlEXIM - departamentul export import presâ, P.O 8ox 136-131, 'elex 11 226, București, ștr. 13 Decembrie nr. 3, R 1. 10363


