
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN JUDEȚELE SIBIU, OLT Șl TELEORMAN»
în continuarea vizitelor de 

lucru pe care Ie întreprinde în 
unități agrozootehnice și indus
triale ale tării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, a fost, vineri, 
oaspetele locuitorilor județelor 
Sibiu, Olt și Teleorman.

Secretarul general al partidu
lui a fost însoțit de tovarășul 
Gheorghe Oprea, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim viceprim- 
ministru al guvernului.

Primul popas s-a făcut la în
treprinderea mecanică din 
Mirșa, unitate modernă, cunos
cută prin produsele sale de 
marc complexitate. Un mare nu
măr de muncitori, ingineri și 
tehnicieni adresează cuvin
te de bun venit, scandează 
cu însuflețire „Ceaușescu — 
P.C.R.", exprimînd prin aplauze, 
ovații și urale satisfacția pen
tru noua vizită de lucru pe care 
conducătorul partidului și statu
lui nostru o efectuează în a- 
ceastă unitate.

în semn de înaltă stimă 
prețuire, grupuri 
și muncitoare au 
tarului general 
buchete de flori.

După vizitarea 
mecanice de la Mîrșa, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a luat cu
noștință, în comuna Avrig. 
felul în care se acționează 
județul Sibiu ca. paralel 
creșterea si modernizarea 
dustriei. să se dezvolte si

si 
de muncitori 

înmieai secre- 
al partidului

întreprinderii

de 
in 
cu 
in- 

. _ _ , o
agricultură puternică, în strîn- 
să dependență cu condițiile pe
doclimatice din această parte a 
țării, cu baza materială, cu în
delungata tradiție a sibienilor 
în practicarea 
intensive.

Pe stadionul 
unde a decolat

unei agriculturi

din Mirșa, do
elicopterul pre-

< .......

TREI LUNI PÎNĂ LA UNIVERSIADĂ, 
PERIOADĂ DE INTENSE PREGĂTIRI

(Continuare in pag. a 2-a)

Romeo VILARA

In Imagine : macheta „Satului Universiadei*. Le
genda: 1. Blocuri de cazare, 2. Administrația, 3. Res
taurant. 4. Poștâ, telegraf, telefon. 5. Platoul central. 
6. Spații pentru diferite servicii. 7. Spații comerciale. 
8. Intrarea principala. 9. Policlinica, farmacia, postul 
de prim-ajutor.

In pag. 4-5 publicăm noutăți, informații, re
portaje despre amplele pregătiri făcute In ve
derea bunei organizări și desfășurări a Uni
versiadei '81 de la București {19-30 iulie).

La Rm. Vilcea, prima finală a intrecerilor

de masâ din cadrul ediției de varâ

rWJ CONCURSUL ANSAMBLURILOR ȘCOLARE 
RE GIMNASTICĂ RITMICĂ MODERNĂ

RIMNICU VILCEA, 17 (prin 
telefon). Frumoasa și moderna 
Sală a sporturilor din localita
te găzduiește simbătă și dumi
nică prima finală pe țară la 
sportul de masă din cadrul ce
lei de a Il-a ediții a competi
ției sportive naționale „Dacia- 
da“ — etapa de vară. Este 
vorba despre Festivalul ansam
blurilor școlare de gimnastică 
ritmică modernă, rezervat ele
velor în vîrstă de 14—19 ani, o 
competiție așteptată cu deosebit 
interes de iubitorii sportului din 
acest municipiu.

Pentru această întrecere, o 
veritabilă pledoarie pentru fru

Citiți m pagina a 3-a :

„OACIADA‘1 LANSEAZĂ 0 NOUĂ CHEMARE 
PE TERENURILE OE SPORT; ÎN MIJLOCUL NATURII

• Reportaje, note și informații despre acțiunile de masă 
și prioritățile de sezon din cadrul marii competiții naționale

><

zidcnțial. se regăsește aceeași 
atmosferă entuziastă și se dă 
expresie acelorași sentimente de 
stimă șl respect cu care tovară
șul Nicolae Ceaușescu a fost în
conjurat de puternicul colectiv 
muncitoresc de la Mîrșa și de 
zootehniștli din Avrig. Se a- 

. clamă din nou, cu putere pen
tru partidul comunist și secre
tarul său general.

Elicopterul prezidențial tra
versează Carpații pe Valea Ol
tului șl aterizează in orașul 
Balș, unde mulțimea venită in 
intîmpinare face o primire en
tuziastă secretarului general al 
partidului. Potrivit unei stră
vechi tradiții, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este invitat să guste 
din plinea ospitalității. Un grup 
de tineri și tinere îmbrăcațl in 
straie oltenești, pionieri, îi lu
minează buchete de flori. Se 
scandează „Ceaușescu—P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“.

Primul obiectiv înscris pe a- 
genda noii vizite în această 
parte a țării a fost întreprinde
rea de osii și boghiuri, cel mai 
mare obiectiv industrial al lo
calității șl unicul cu acest pro
fil din tara noastră.

Luîndu-și rămas bun de la 
constructorii de mașini din Balș, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a 
Airat să obțină noi succese, să 
amplifice realizările de pînă a- 
cum, să facă din tînăra unitate 
o întreprindere model, fruntașă 
pe ramură și chiar pe tară.

în continuare sînt vizitate co
operativa agricolă de producție 
Piatra Olt. cooperativa agricolă 
de producție Osica și stațiunea 
de cercetări agricole de la Ca
racal.

Din județul Olt se trece in 
Teleorman, primul obiectiv vi
zitat fiind o unitate fruntașă a

(Continuare in pag. a 2-a) 

musețea gimnasticii, revărsare 
de grație și sănătate, la Rîm- 
nlcu Vilcea au sosit circa 400 
de tinere, componentele a 41 
de ansambluri. reprezentlnd 
toate Județele țării șl mu
nicipiul București. După-a- 
mlază stat programate exer
cițiile impuse cu obiect por
tativ (cercuri, mingi, eșar
fe ș.a.), iar duminică. de 
la ora 8, exercițiile liber alese. 
Interesant de arătat este 
faptul că la reușita acestei 
nerești confruntări sportive 
va da concursul un colectiv 
12 arbitre, multe din ele 
categorie Internațională. Sîntem
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lungul anilorBilanțul în medalii al sportului românesc

IN ARENA INTERNAȚIONALĂ

PUTERNICA Șl PRESTIGIOASA AFIRMARE 
A SPORTULUI DE PERFORMANȚĂ

—- înainte de
23 Auqust 1944

După 23 August 1344 •
1945-1964 1965-1981

rotai Total aur argint bronz Total aur argint bronz
•Jocuri Olimpice 2 39 11 9 19 84 17 27 40
•Câmp, mondiale 8 82 36 22 24 272 71 92 109
• Camp europene 8 115 25 58 32 378 88 131 159
• J.M.Universi bare 1 63 lo 21 34 119 37 35 47

Total 19 3ol 82 110 109 853 213 285 355

Pentru oricine care cerce
tează istoria sportului ro
mânesc apar limpede trei 

mari etape în dezvoltarea a- 
cestei activități, desfășurate 
de-a lungul anilor pe meleagu- 

convinși că această primă fina
lă de vară a „Daciadei” va 
inaugura seria unor deosebite 
succese in marea competiție.

Modesto FERRARINI 

rile țării noastre. Este vorba, 
mai întîl, de perioada care în
cepe undeva prin secolul al 
19-lea și are ca piatră de hotar 
ziua istorică a Eliberării, 23 
August 1944. In această lungă 
perioadă sportivii români au 
realizat prea puține succese cu 
adevărat notabile. Din multe, 
foarte multe motive — pe care 
n-o să le luăm în discuție acum 
— tineretul s-a’ apropiat destul 
de tîrziu și destul de timid de 
performanțele la nivel inter
național. Sportivii noștri au 
fost prezențt, de pildă, la Jocu
rile Olimpice pentru prima oa
ră, abia In 1924, la a VIII-a e- 
diție și, in general, la puține

TINERII TREBUIE SA ȘTIE 
CUM AM FĂCUT SPORT NOI, 
CEI BĂTRÎN1, PENTRU A SI DA 
SEAMA DE CEEA CE AU ASTĂZI I

La Brașov, cîțiva pași spre 
Tîmpa, împreună cu Ionescu- 
Crum.

— Ce mai faci, nene Crume?
— Mă pregătesc intens pen

tru Universiadă.
— Bine, dar cîți ani ai?
— 67.
— Și-atunci?
— Am să fiu arbitru de at

letism. S-a ținut, cred, • seama 
de faptul că am sărit in ace
eași groapă cu Owens, la O- 
limpiada din 1936, de la Ber
lin, șt că am fost campion fi 
recordman balcanic la lungime, 
cu 7,15, cind nu era chiar atit 
de simplu.

— Cum ai făcut sport, nene 
Crume?

— Cu inima. Asta a ținut 
loc și de antrenor, și de echi
pament, și de supraalimenta- 

confruntări din cadrul unor 
campionate mondiale și euro
pene.

Dealtfel, bilanțul general al 
activității desfășurate pînă la 
23 August 1944 poate fi expri
mat, lapidar dar foarte grăitor, 
de următoarele cifre: 2 medalii 
olimpice, 8 medalii la campio
nate mondiale, tot atîtea la 
campionate europene și o me
dalie la Jocuri mondiale uni
versitare; ADICA 19 MEDALII.

După Eliberare, cind și acti
vitatea sportivă din țara noas- 

eu 
la

ție... toate acestea fiind noțiuni 
nu prea clare prin '34. cind 
băteam recordul balcanic. 
19 ani.

— Chiar fără antrenor?
— Chiar. Țin minte că 

neam la teren, alergam 
vreo două ori cite o sută 
metri și apoi mă abțineam, ca 
nu cumva să obosesc

— S-ar putea ca tinerii spor
tivi de astăzi să înțeleagă gre
șit că.

ve
de 
de

— ...N-o
că după
fotbal — . ......... .....,
Club și la Venus — tar dese-

să-nțeleagă, pentru 
atletism treceam la 
am jucat la Telefon

loan CHIRILA

(Continuare tn pag. a 2-a)

CAMPIONATUL BE FOND
Â INAUGURAI SHOSUl 

DE CAIAC-CANOf
Vremea a fost potrivnică la 

prima întîlinire cu caiaciștii și 
canoiștii din acest sezon. Frigul 
și vtatul puternic au fost ad
versari suplimentari pe care 
concurenții i-au avut de în
fruntat tn afaira distantelor

Vladimir MORARU
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agriculturii noastre socialiste, 
C.A.P. Putinciu.

Burnițează mărunt, dar popu
lația acestei localități din sudul 
Bărăganului a ieșit cu mic cu 
mare in intimpinarea celui mai 
de seamă și mai iubit oaspete 
— secretarul general al parti
dului, președintele republicii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este invitat să guste din piinea 
ospitalității, plămădită din griul 
roditoarelor cimpii din sudul 
tării.

La întreprinderea de rulmenți 
din Alexandria — următorul 
obiectiv al vizitei — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este primit cu 
deosebit entuziasm de mii de 
muncitori, care l-au ieșit in in- 
tîmpinare cu steaguri roșii și 
tricolore, cu pancarte Pe care 
erau înscrise urări în cinstea 
partidului si patriei.

I.a plecare se regăsește ace
eași atmosferă entuziastă. Miile 
de muncitori dau, nrin urale și 
aplauze, expresie sentimentelor 
de stimă și prețuire ce le nu
tresc fată de conducătorul par

tidului și statului nostru, pre
ocupat statornic de ridicarea pa
triei socialiste Pe noi culmi de 
progres și civilizație, de crește
rea prestigiului ei internațional. 
Această preocupare permanentă 
a fost pusă încă o dată in evi
dență de amplul dialog purtat 
cu muncitori, țărani cooperato
ri, specialiști din cele patru ju
dețe ale țării, vizitate în zilele 
de joi și vineri, în care s-a ur
mărit găsirea celor mai efici
ente modalități pentru crește
rea și modernizarea producției, 
pentru sporirea eficienței el, 
impulsionarea dezvoltării zo
otehniei. ramură de mare im
portanță a agriculturii noastre 
socialiste. Căldura cu care to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
fost întimpinat peste tot. in 
Argeș, ca și in Sibiu, in Olt, 
ca și în Teleorman, sentimentele 
de aleasă stimă și profundă 
dragoste cu care a fost încon
jurat dau dimensiunea hotărî- 
rii cu care toti cei ce muncesc, 
întregul nostru popor, este ho- 
tărît să muncească cu abnega
ție pentru materializarea hotă- 
ririlor Congresului al XII-lea 
al partidului.

PUTERNICĂ Șl PRESTIGIOASĂ AFIRMARE
A SPORTULUI DE PERFORMANTĂ
(Urmare din pag. 1)

CĂRȚI
Culturism

Intr-o excelentă prezentare gra
fică (machetare Mareei Dănescu), 
Editura Sport-Turism a scos re
cent de sub tipar o interesantă 
carte (redactor Casandra Enescu) 
dedicată culturismului. Autorul 
ei, colegul nostru de la ziarul 
»E16re“, Szăkely Lâszld, practi
cant al culturismului din copilă
rie, în prezent și antrenor la 
Lie, ind. «Splru Haret“ din Bucu
rești și președinte al comisiei 
centrale de culturism, aduce în 
prim-plan nu numai mijloacele 
șl procedeele tehnice de antrena
ment, ci — am spune, înainte de 
toate — o istorie a acestui „cult 
pentru frumusețea corpului", ca
re nu a fost numai unul din 
Idealurile antichității, ci este și 
al prezentului. „Mens sana In 
corpore sano**  rămîne în actuali
tate, iar autorul face o pledoarie 
convingătoare, într-o veritabilă en
ciclopedie. Pentru cei interesați 
șl de amănunte (de la cele de 
Istorie pînă la „atlașii" culturis
mului), Sz^kely Lăszld oferă un 
tablou complet, atractiv prezen
tat, care convinge șt îndeamnă 
spre practicarea acestei discipli-

NOI

ne de către oamenii de toa
te vîrstele. în sfîrșit, nume
roasele fotografii și schițe — 
foarte reușite tipografic (deci, se 
poate I) — aduc un plus de va
loare acestui interesant volum.

Pentru sporirea eficienței
La scui vreme de la apari

ția unui alt volum referitor la 
educația fizică școlară, Editura 
Sport-Turism a scos de sub tipar 
• nouă carte menită să vină în 
sprijinul profesorilor de specia
litate : „Lecția de educație fizică 
— metode și mijloace**.  Autor, un 
cunoscut „meseriaș", prof. Eu- 
geniu Scarlat, care nu se află la 
prima sa încercare de acest gen. 
Sub îndrumarea imul competent 
redactor, Didona Ursu, autorul 
prezintă o serie de metode șl

lecției de educație fizica
mijloace prin care .omul de la 
catedră" poate contribui eficient 
la reușita lecției, la formarea șl 
dezvoltarea diferitelor deprinderi 
șl calități motrice ale elevilor. 
Verificate tn practică, exercițiile 
— dublate de explicațiile metodi
ce necesare — eferă profesorilor 
posibilitatea realizării unor pro
grame variate, diferențiate pe 
vlrste și nivel de pregătire, spo
rind atractivitatea lecției, ceea ce 
face din această lucrare un vo
lum binevenit.

Emanuel FANTANEANU

tră s-a aflat sub directa con
ducere și îndrumare a partidu
lui, sportul românesc a irumpt, 
pur șl simplu; a devenit un 
bun de preț ai întregului po
por, o 
mulți, 
apărut 
pentru 
manță.
sportivii fruntași ai țării noas
tre slnt prezenți în număr tot 
mai mare la competițiile inter
naționale, de amploare, obți- 
nînd din ce în ce mai multe 
succese, unele de mare răsu
net. Important ni se pare și 
faptul că, spre deosebire de 
trecut, aria și nivelul sporturi- 

Tor practicate la noi au cunos
cut o creștere cu totul remarca
bilă.

In cei aproape 37 de ani care 
au trecut de ia Eliberare, spor
tivii români au realizat un to
tal de 1154 MEDALII de aur, 
argint și bronz, Ia Jocurile O- 
limpice, la campionate mondi
ale și europene, Ia Jocuri mon
diale universitare, pentru a nu 
mai aminti și de performanțele 
reușite la diferitele competiții 
mondiale și continentale pen
tru juniori, la tradiționalele 
confruntări anuale die Balcani
adelor etc.

Din totalul acestor 1154 me
dalii, 853 AU FOST CUCERITE 
ÎN ULTIMII 16 ANI — cea mal 
fertilă 
Istorie 
nostru.

Din
295 au 
ce Înseamnă că cei ce 
cucerit s-au clasat pe primul 
loc, devenind campioni olimpici, 
mondiali, europeni, universitari!

Din cele 124 de medalii cu
cerite de sportivii români la 
J.O. de vară, din 1924 pînă în 
1980 (la ................. "
obținute 
ale J.O., 
Mexico,
Moscova. în același context 
— olimpic — vom arăta că in 
acest interval de timp au fost 
obținute 17 din cele 28 de me
dalii olimpice de aur și 596 din 
totalul de 898,25 puncte! Cu 
prilejul acestor mari compe
tiții ale sportului mondial, ti
nerii reprezentanți ai României 
socialiste au fost mesageri ai 
politicii de pace, prietenie și 
bună înțelegere intre toate po
poarele lumii, pe care o slu
jesc cu devotament partidul și 
poporul nostru.

Hotărîți să-și dăruiască în
treaga energie și măiestria 
sportivă, animați de un pro
fund atașament față de patrie 
și partid, sportivii români au

Îndeletnicire a celor 
din mijlocul cărora au 

strălucitoare talente 
sportul de mare perfor- 
Și iată că, an de an,

repurtat, mai cu seamă la ulti
mele două ediții ale J.O., cele 
mai importante succese din is
toria sportului din țara noas
tră. Numărul medaliilor și al 
punctelor este grăitor, dar in 
această privință foarte eloc
vent este șl faptul că la Mont
real, de exemplu, țara noastră 
s-a situat pentru prima oară 
intre primele 10 națiuni spor
tive ale lumii — locul 5 după 
totalul medaliilor, 9 după nu
mărul medaliilor de aur și 6 
după numărul de puncte —, iar 
anul trecut, la Moscova, locul 
6 după totalul punctelor, 7 al 
medaliilor de aur și 6 după to-

talul medaliilor. Dar tabelele 
alăturate dau, desigur, o ima
gine mai completă a presti
gioaselor afirmări ale sportului 
românesc in arena internațio
nală.

Bilanțul spor tulul românesc de la Eliberare și pînâ astăzi
JOCURILE OLIMPICE - 

123 MEDALII
Medalii de argint — 114
Medalii de bronz — 133

perioadă din 
a țării și a

întreaga 
poporului

medalii,totalul acestor 
strălucirea aurului, ceea 

le-au

11 ediții) 83 au fost 
la ultimele 4 ediții 
cele de la Ciudad de 

Miinchen, Montreal și 
In același

Medalii de aur — 28 
caiac-canoe 7, atletism și gim
nastică 5, lupte greco-romane 
și tir 4, box, canotaj și scrimă 1 
Medalii de argint — 36 
caiac-canoe 8, box și lupte 
greco-romane 7, gimnastică 5, 
atletism 4, tir 3, handbal și 
scrimă 1
Medalii de bronz — 59
lupte greco-romane 11, caiac- 
canoe 10, box 9, gimnastică 8, 
canotaj și scrimă 4, atletism și 
tir 3, handbal și lupte libere 2, 
bob, călărie și volei 1

CAMPIONATELE MONDIALE
- 354 MEDALII

Medalii de aur — 107 
caiac-canoe 29, tenis de masă 
20, popice 18, lupte greco-ro
mane 12, handbal 7, gimnasti
că 5, scrimă 4, canotaj și tir 3, 
aeromodelism, atletism (cros), 
lupte libere, parașutism, pescuit 
staționar,

CAMPIONATE EUROPENE -
493 MEDALII

Medalii de aur — 113 
caiac-canoe 27, lupte greco-ro
mane 23, tir 13, gimnastică 10, 
box 9, atletism 8, canotaj 7, te
nis de masă 5, tenis 3, bob și 
rugby 2, aeromodelism, judo, 
lupte libere, volei 1
Medalii de argint — 189
Medalii de bronz — 191

CAMPIONATE MONDIALE 
UNIVERSITARE - 184 MEDALII
Medalii de aur — 48 
atletism 14, gimnastică 8, tenis 
6, scrimă 5, handbal și lupte 
greco-romane 4, înot 
fotbal și polo 1
Medalii de argint —
Medalii de bronz —
RECORDURI OLIMPICE - 10
atletism 5, tir 4, haltere 1

3, volei 2,

56
81

șah (compoziție) 1
BILANȚ ROMÂNESC LA J.O. DE VARA...

15 puncte.

Aur Argini Bronz IV V VI Puncte

1924 __ _ 1 _ _ _ 4
1928 — — — — — — 0
1936 — 1 — — 2 — 9
1952 1 1 2 '— 3 5 27,75
1956 5 3 5 3 5 4 92
1960 3 1 6 1 9 9 77
1964 2 4 6 4 9 5 92,50
1968 4 6 6 5 3 2 l(>0,50
1972 3 6 7 4 8 8 ÎT5
1976 4 9 14 10 8 6 177,50*
1980 6 6 13 16 11 13 203

28 37 59 43 58 52 898,25

...Șl LA J.O. DE IARNA
— o medalie de bronz in 1968
— 4 p în 1932, 2 p în 1964, 7 p în 1968 și 2 p in 1972 ; total

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

NABOLE DUMITRU, ZIMNI- 
CEA. Dacă un arbitru a lăsat 
avantaj la o fază de joc, consi
derînd că în felul acesta echipa 
respectivă ar fi avut o situație 
mal favorabilă dedt, să spunem, 
dacă 1 s-ar fi acordat • lovitură 
liberă, iar acest „avantaj" nu s-a 
realizat, arbitrul nu se poate în
toarce la sancțiunea ce s-ar fi 
cuvenit la început. Ar însemna 
să acorde două avantaje. Ceea ce 
n-ar fi just. Evident, unul arbi
tru 1 se cere atenție (șl poate 
și inspirație) în aplicarea legii 
avantajului. Dar cîte nu 1 se cer 
unul arbitru de fotbal !

MARIN ZANBREA, BUCU
REȘTI. La atletism, la al doilea 
start greșit (ca să evităm cuvin- 
tul furat) de același concurent, 
acesta va fi eliminat din proba 
respectivă. Deci, nu furați nld 
măcar startul !

TINERII TREBUIE SĂ ȘTIE CUM AM FĂCUT SPORT NOI
(Urmare din pag. 1)

LUMINIȚA NEACȘU, RM. VtL- 
CEA. 1. Ilandbalista Oltea Jalbă, 
promovată de curind în lotul re
prezentativ, activează în divizia 
secundă, la Constructorul Hune
doara. Adresa clubului : str. Gh. 
Barițlu nr. 4, Hunedoara. 2. Vo
leibaliștilor și voleibalistelor de Ia

Calculatorul București le puteți 
scrie la club pe adresa : Str. Dl- 
mîtrie Pompei nr. 6, Sector 2.

ANDREI DODU, BRAD. O mică 
rectificare : excelentul nostru lup
tător Ștefan Rusu a dștigat la 
recentele CJL de la Gdteborg 
al 4-lea titlu consecutiv de cam
plan european (nu al treilea, 
eum ați notat dv.), dar catrenul 
pe care 1 l-ați dedicat nu prea e 
la nivelul performanței lui Rusu. 
Poate la al 5-lea titlu european 
al campionului nostru muza vă 
va fi mai generoasă...

ȘTEFAN ROTEA, PETROȘANI. 
Vreți să știți dne are palmares 
favorabil între F.C. Argeș șl Uni
versitatea Craiova în campionat. 
Sîntețl mai mulți colegi de ser
viciu care vă contraziceți pe a- 
ceastă temă. Răspunsul meu va 
deziluziona ambele tabere. Pen
tru că, sub acest aspect, cele 
două echipe se găsesc la perfectă 
egalitate : cîte 14 victorii fiecare 
și 6 jocuri terminate la egalitate. 
Șl ne închipuim pasiunea micro- 
bistă cu care v-ațl susținut fie
care părerea...

Ilustrații : N. RODICA

ori imi încheiam seara cu ci- 
teva reprize la mănuși, eu fi
ind fi boxer. Toate astea na 
schimbă, insă, datele proble
mei, pentru că atletismul fl 
făceam tot numai cu inima, 
îmi aduc aminte, la concursu
rile de atletism imi propuneam 
să dau totul in prima săritură, 
cel mult in a doua, pentru că 
aveam niște cuie care se in- 
doiau foarte ușor fi asta în
semna că dintr-a treia, urma 
să sar ca in teniși. Așa se fa
ce că și săritura record, cea 
de 7,15, am „prins-o" la a 
doua încercare.

— Al ajuns, totuși, la Ber
lin, la Olimpiadă. Cum?

— Cu colecta. S-a făcui o 
colectă la primărie fi s-au 
strtns bani pentru trei spor
tivi brașoveni. Eu, Ludovic 
GaU, maratonistul, și o fată, 
săsoaică, pentru scrimă. A fost 
primul ajutor oficial, ca să zic 
așa. Pînă atunci ne mai ajuta
se doar tatăl unui prieten, Că- 
pățină, care ținea restaurantul 
„Ursul", in Poiană.

— Cum a fost cu Owens?
— Era ca o minune. Nici 

nu-ți venea să crezi că e om. 
Aveam impresia că poate aler
ga oricind 9 secunde, attt de 
relaxat era. Se juca și nimic 
mai mult.

— Și dumneata?
— Am vrut mai mult decît 

s-ar fi putut. Am exagerat la 
încălzire, am zis să mai sar 
o dată, și mi-am betegit căl- 
ciiul. Era să mor de ciudă. Cu 
puțin în urmă sărisem pe „Ve

lodrom" 7,43, cu „prag călcat", 
ca să nu ies cu puncte mai 
multe, și astfel am venit cu 
firmă la Berlin. Din păcate...

— Ai realizat, totuși, o per 
formanță. Campion și record 
man balcanic la 19 ani. Asta 
ar fi cea mai bună?

— Cea mai bună performan
ți a mea a fost victoria asu- 
Î>ra lui Costi Herold „pe sută", 
n ’32 fi ’33... Și ce mare spor

tiv a fost Costi Herold. Făcea 
fi el ’ atletism cu inima. Cum 
au făcut atiția fi atiția dintre 
prietenii mei brașoveni, acum 
45 de ani... Herold, Gall, ma
ratonistul, Baboie, doctorul 
Stinghe, frații Csegezi, Chivu- 
lescu, campionul de la disc, 
Szurd Benjamin, ceasornicarul, 
leat cu mine, care a dștigat o 
cursă in Finlanda, chiar anul 
trecut, la categoria noastră de 
virstă, adică la... moișnegi, fra
ții. Chicomban și cițiva dintre 
colegii mei de la „Șaguna",. 
toți numai cu inima și, dacă 
vrei, cu inima unui dascăl 
tare inimos, Victor Moșoiu...

— Ce zici de sportivii ti
neri?

— Nu prea iși dau seama ce 
au. Noi săream pe o pistă cu 
un elan de 24 de metn — atit 
avea pista de la „Șaguna". 
Baremi eu, cu cei 1,67 ai mei, 
aveam nevoie de încă 10 me
tri, dar ia-i de unde nu-s. Bra
șovul, astăzi, e un mare centru 
sportiv, dar ar putea mai 
mult, pentru că și-a făcut sta
dioane — Municipalul are 
30 000, Tractorul 12 000, Tinere
tului, refăcut, se duce la 20 000, 
Poiana e Poiană, adică plămîn, 
nu glumă, bazinul olimpic de

înot e chiar lingă gară. Sală 
frumoasă, ca un palat, ce să 
mai lungim vorba... Nu spun 
că mai tinerii mei prieteni 
n-au făcut lucruri frumoase... 
Nadia îi datorează mult Le- 
nuței Leuștean... Ștefan Rusu 
vine și el puțin din Bularca... 
Pîrvulescu a prins viață la 
„Steagul roșu”... Ana Sălăgean 
venea „pe șase" la greutate, la 
„europene", Adamache rămîne 
Adamache, Ferariu a fost un 
as in volei pe cînd noi jucam 
finala Cupei campionilor in
tre români... Fără Țiriac, teni
sul și-ar fi luat mai greu zbo
rul... Handbalul fetelor dato
rează mult brașovencelor Mo
ra Windt sau lulianei Nako, 
am dat doar două nume, dar...

— Dar...
— Dar față de condițiile 

create de mișcarea noastră 
sportivă cea nouă, îndrumată 
de partid, se poate mai mult. 
Cu o condiție... Tinerii să știe 
cum au făcut sport Crum sau 
Herold și cum fac ei. Noi 
eram cîțiva, ei sînt cu miile 
sau cu zecile de mii.

— Ce vrei să le spui, nene 
Crume?

— Că arbitrul Bondoc Ie- 
nescu Crum e mîndru că țara 
lui a primit dreptul de a or
ganiza o întrecere ca Univer
siada fi că această cinste tre
buie înțeleasă cum se cuvine.

— Cu alte cuvinte...
— Fără prea multe cuvinte, 

trebuie să demonstrăm tuturor 
că Iosif Sirbu, Pîrvulescu, Lin
ca, Năstase sau Nadia nu s-au 
născut din spuma mării, ci că 
sint copiii unui popor extraor
dinar de talentat...



„DACIADA" LANSEAZĂ O NOUA CHEMARE

una aprilie a încrustat pe răbojul ei sfirțitul „Dacra- 
dei" de iarnă, ale cărei ultime finale au avut loc, la 
tenis de masă, in Craiova. Dar tot această lună a în

scris în agenda ei startul în ediția de vară a marii compe
tiții sportive naționale.

Deși inaugurarea finalelor se va face la 2 mai, una din
tre ele - Festivalul ansamblurilor de gimnastică ritmică mo
dernă - are loc azi și mîine, la Rm. Vilcea. In continuare, 
din mai și pînă la sfirșitul lui septembrie, finalele „Dacia- 
dei“ de vară la sportul de masă se vor ține lanț. In mai, 
vom asista la două finaje la atletism — „Crosul tineretului" 
și „Pentatlonul atletic școlar”, apoi ia cele de handbal și 
popice ; in iunie - la „Campionatele școlilor generale la 
gimnastică", la m'nibaschet etc.

Dar 
nirea primăverii, în asociații, la orașe șl sate, 
sportive se desfășoară non-stop. Toate 
ceste zile, aniversării 
Comunist Român.

„Daciada" nu înseamnă numai finale ! Odată cu ve- 
întreceriie 

sînt închinate, în a- 
ia făurirea Partiduluia 60 de ani de

CLASAMENTUL PE JUDEȚE LA ÎNCHEIEREA EDIȚIEI DE IARNA
Ultimei» finale ale „Daciadei*  

de iarnă- desfășurate la Craiova 
(tenia de masă, categoriile 14—1» 
șl pesta 1» ani), au dus la schim
bări, unele spectaculoase, ta cla
samentul general pe județe.

Fără îndoială că, așa cum se 
tattmplă la multe competiții de 
anvergură, șl la finalele ediției 
a n-a a „Daciadei*  dc iarnă s-a 
întlmplat ca favorlțli să piardă, 
cum se spiune, pe linia de sosire. 
Sau un neînsemnat „accident*  
să-1 priveze de un too mal bun 
ta ierarhia probei. Dar, luate ta 
ansamblu, rezultatele reflectă va
loarea șl răsptadirea diferitelor 
sporturi ta județele respective. 
Interesul larg manifestat de spor
tivi șl de specialiști pentru cla
samentul final ne-a determinat 
să-1 publicăm ta această pagină.

După ..................

nalele de la Craiova, județul 
Prahova era pe locul secund, 
dar ta orașul Băniei el nu a 
mal clștîgat nici un punct, așa 
că județul Alba, care a obținut 
un loc n șl un loc m, a trecut 
ta locul Prahovei. Cel mal spec
taculos salt l-au făcut tasă a- 
rădenil, care la Craiova au rea
lizat 17 puncte toate

51 au urcatcelelalte finale I 
pe locul m.

Trebuia notat, de asemenea, 
faptul că Județele Galați, Vran- 
cea, Satu Mare șl Timiș, car» 
pînă la aceste finale nu obținu
seră nici un punct, ------ —
prins din 
puncte, ta care au rămas doar 
trei județe : Bacău, ialomița șl 
Călărași...

■-au des- 
grupa celor fără

cum se știe, pînă la fi

PRIMĂVARĂ SPORTIVĂ LA ELECTROPUTERE CRAIOVAxa

craio-Marea întreprindere 
veană ELECTROPUTERE — 
cunoscută demult peste hotare 
prin produsele sale de înaltă 
tehnicitate : locomotive elec
trice, transformatoare de mare 
putere etc. — întîmpină cea 
de-a 60-a aniversare a P.C.R. 
cu noi roade în producție șl in 
sport.

Ne aflam la ultimul etaj al 
unei clădiri de unde puteam 
dea acoperișurile puzderiei 
bale care au răsărit an de 
’a Electroputere.

ve- 
de 
an

0 Clubul Electroputere 
Craiova are 9 secții de 
performanță : fotbal (e- 
chipă pe locul I, în seria 
a Vil-a, Divizia „C“), 
lupte (secție puternică, a- 
vîndu-1 p-e Marin Iancu — 
locul ni pe țară la 48 kg), și 
box (Marcel Sîrba a parti
cipat la J.O. 1980), scrimă 
(la spadă — echipă 
Divizia ,,AM), rugby 
chipă în Divizia ,,B“), vo
lei (echipă masculină Div. 
,,B“), handbal, orientare 
turistică și șah.

în 
le-

O Sportul de masă a 
cuprins peste 50% din 
muncitorii întreprinderii. 
Aceștia activează în 7 
cercuri sportive (unul de 
flecare fabrică). Anual se 
desfășoară 15 mări acțiuni 
sportive șl campionate in
terne, Iar peste 5 000 de 
oameni al muncii partici
pă la turismul de masă șl 
competlțional.

— Odată cu creșterea între
prinderii. ne-a spus prof. Vasi- 
le Grosu, președintele clubu
lui sportiv, au fost amenajate 
terenuri de sport, prin muncă 
patriotică, veniți să le ve
deți, sînt in Valea Roșie, a- 
proape de grupul nostru școlar, 
care are 4 000 de elevi 1 Cam 
cîți muncitori avea Craiova i- 
mediat după război, la cele 
două-trei întreprinderi de pe a- 
tunci...

...Terenul de fotbal din Va-

Pentru copiii patriei. aceste 
zile însorite de primăvară re
prezintă un ispititor îndemn la 
drumeții și excursii, la o acti
vitate turistică diversă și bo
gată. cu adevărat de masă, 
prilej de cunoaștere a frumu
seților naturale, a tradițiilor 
de muncă și de luptă ale clasei 
muncitoare, a tot ce s-a con
struit atît de impresionant, de 
măreț. în acești ani luminoși ai 
socialismului. Organizate înce- 
pind de la nivelul comunelor 
și pînă la județe și municipii, 
sau în cadrul „Expedițiilor Cu
tezătorii", acțiunile turistice ale 

roșii cu 
un

lea Roșie și celelalte terenuri 
de sport erau pline de copii, a- 
flați în vacanță. Unii se zben
guiau. Alții, cei mai mari, lu
crau.

— Reparăm drenajul stricat 
trecerea unei conducte, 

spus un băiat blond, 
de culoarea cerului

prin 
ne-a 
ochii 
nin.

Unul dintre colegii săi 
sapa și se apropie ■

— Prin muncă patriotică 
facem aici niște terenuri 
sport să poată veni toată în
treprinderea. Ăsta-i angaja
mentul nostru, al uteciștilor. 
In întimpinarea marii aniversări 
a P.C.R.

Revenim la clubul Electropu
tere. Aici, vicepreședintele a- 
cestuia, tov. George Popescu, 
ne arată un plan făcut cu co
mitetul sindicatului, potrivit 
îndrumărilor comitetului da 
partid

— In cinstea marii aniversări, 
ne spune el. se întrec 44 de e- 
chipe de fotbal, 44 de volei, 210 
de popice, peste 300 de ju
cători de tenis de masă, echipe 
de handbal, atleți și atlete. 
Cum să vă spunem ? Aniver
sarea partidului a făcut ca „Da
ciada" Ia noi să capete ~noi di
mensiuni.

Am lansat și o inițiativă, 
pentru atragerea unui număr 
mai mare de muncitori la sport. 
Fotbalul este preferat de mulți. 
Dar nu de toți. De aceea ne-am 
gindit ca in clasamentele pe 
întreprindere ale „Daciadei*  
să fie luate in considerație nu
mai acele nuclee care organi
zează acțiuni și in alte disci
pline : volei, atletism, popice 
etc.

Intre timp ușa se deschidea 
mereu. Lucian Ionescu, munci
tor la secția transporturi, a ve
nit să întrebe care-i planifica
rea jocurilor de volei. Ion Ră- 
dulescu, sculer, solicită echipa
ment sportiv pentru echipa de 
fotbal de la „mecano-energetic". 
Constantin Deliu, cunoscutul 
antrenor. acum conduce e-

cu 
se-

lasă

o să 
de

chipa 
vrea s-o readucă in „i 
treabă de programul din acea zi 
al celor 44 de echipe de fotbal. 
Mafiei Levi, care răspunde de 
turism, a venit să precizeze ul
timele detalii ale plecării unul 
grup în Retezat, unde cei de la 
Electroputere vor fixa o pla
că comemorativă, cu ocazia 
celei de a 60-a aniversări a 
P.C.R...

...Priveam de la ultimul etaj 
al unei clădiri întinderea marii 
întreprinderi 
curte 
hale, 
dină, 
acela 
citorii de la Electroputere 
crau.de zor să intîmpine 
versărea partidului 
realizări. Și mi i-am 
după orele de lucru, 
du-se pe terenurile de 
„Daciadei", pentru a-și 
sănătatea și a prinde noi pu
teri de muncă.

Electroputere, pe care 
,B“ — în-

craiovene. 
— rar cîte un om.

răzbătea însă, în sur- 
un zumzet, ce semăna cu 
al unui uriaș stup. Mun- 

lu- 
ani- 
noi

Prin 
Din

cu
închipuit, 
întîlnin- 

sport ale 
întări

Sever NORAN

CONSfATUIRE PE TEMA SPORTULUI fEMINIAI
Municipiul Rîmnicu 

interesant schimb de . ______ „_____
C.N.E.F.S. prin Comisia centrală pentru educație fizică și 
sport feminin. Participantele, responsabilele comisiilor jude
țene. vor discuta pe marginea planului de activitate al co
misiei pe anul 1981, vor vizita complexul balneo-climateric 
Călimănești — Căciulata (unde cadrele medicale vor pre
zenta aspecte privind eficiența tratamentelor și efectul exer
cițiului fizic ca element component în procesul de amelio
rare a sănătății).

tn sala de festivități a Casei de cultură a sindicatelor 
vor fi analizate Inițiativele valoroase pe care le-au avut 
diverse comisii în județe, precum și particularitățile gim
nasticii de întreținere. Sînt așteptate, de asemenea, cu mult 
interes demonstrații privind practicarea gimnasticii în fa
milie.

Vîlcea va găzdui astăzi și mîiine un 
experiență organizat de către

AMPLE ACȚIUNI DE MASA 
ÎN JUDEȚUL TULCEA

județul Tulcea ediția de 
a „Daciadei" se află în pll-

purtătorilor cravatelor 
tricolor poartă cu ele 
saj de caldă recunoș
tință: ele silit dedica
te aniversării Partidu
lui Comunist Român, 
cel care a asigurat și 
asigură tinerei genera
ții posibilitatea de a-și 
vedea împlinite cele
mai înaripate, mai
îndrăznețe și cutezătoare năzuințe.

Cîștigăto'rii frumoaselor 
date de 
ganizației

me-

■

„CUTEZĂTORILOR", DRUM LARG

In 
vară _ ________
nă desfășurare, prin Întreceri da 
masă șl acțiuni organizate la ni
velul asociațiilor și localităților. 
Pentru a afla amănunte, ne-am 
adresat tov. Gheorghe Stan, se
cretar al CJ.E.F.S.

— In marea majoritate a aso
ciațiilor startul tn „Daciada- de 
vară a constituit o relansare a 
competițiilor de largă accesibili
tate, organizate de scoli și între
prinderi, pe sate și comune, cu 
accent pe disciplinele care se 
bucură de popularitate și tradi
ție. Pentru ca acestea să albă un 
cadru cit mai atractiv și sd se 
bucure de un crescut succes de 
participare s-a desfășurat o am
plă acțiune de reamenajare șl 
înfrumusețare a bazelor sportive, 
inițiindu-se tn acest sens o în
trecere județeană al cărei ciștl- 
gătorl vor fi recompensați cu 
premii In materiale sportive.

— Puteți să ne dați cîteva e- 
xemple de unități sportive evi
dențiate ?

— Printre asociațiile tn care 
activitatea de masă s-a ridicat 
In această primăvară la un nivel 
calitativ mult îmbunătățit se nu
mără cele din comunele Izvoa
rele, Cerna, Frecățel, SarlcMoi, 
de la liceele din Tulcea, Măcln, 
Isaccea, școlile 
mudia, Slava 
Greci și multe

— Ce acțiuni 
dadei" se află 
prezent 7

— tnceptnd cu crosurile șl ter- 
minlnd cu întrecerile pe luciul 
apelor, consiliile asociațiilor, spri
jinite de organizațiile de partid, 
au inițiat cupe omagiale tn cin
stea celei de-a dO-a aniversări a 
creării Partidului comunist Ro
mân. Tot tn cinstea. zilei de s 
Mai vor fi organizate activități 
cultural-sportive cu programe 
bogate șl atractive ta localitățile-. 
Măcln. 2J August, Bala, Muri- 
ghiol, Sultna, Jurllovca, iar la 
Tulcea o serbare
„Daciada 
stadionul 
de tineri

generale din Mah- 
Cercheză, Jljla. 
altele.

sub semnul Da
ta desfășurare ta

meu (Satu Mare), cîștigător al 
„Trofeului Cutezătorii" acordat 
pentru curaj și dîrzenie și in 
cadrul căruia s-a aflat și ele
va Giannina Donghi, posesoare 
a unui trofeu special, denumit 
„Pana de aur" ce i-a fost atri
buit pentru cel mai bun jur
nal de bord... între ' '

2 000), sub emblema cutezătorilor 
al Liceului de artă

SPRE MIȘCARE IN AER LIBER!
Rîmniculul (Buzău), căruia i s-a decernat 
Marele Trofeu „Busola de aur" 
eficiente investigații în domeniul cercetă
rii istorice.

Alături de acești copii din Buzău pe 
traseele voioșiei și ale bucuriilor fără nu
măr vom întîlni multe alte echipaje, de 
pildă, „Vulturii" al Casei pionierilor și 
șoimilor patriei din Sadu (Gorj), primul 
în Trofeul „Chemarea munților" (de 
cunoaștere și ocrotire a naturii), „Lanter
na magică", al Școlii generale din Hal-

premii
Consiliul Național al 
Pionierilor și de i 

lăudabila

acor-
Or- 

revista 
„Cutezătorii" își continuă lăudabila lor 
activitate turistică desfășurată anul trecut, 
străbătînd noi și noi trasee, de bună sea
mă în perspectiva unor alte reușite. Ne 
gîndim, de exemplu, la copiii care alcătu
iesc echipajul „Speranța" al Scolii gene
rale din satul Oreavul, comuna Valea

pentru
echipaje

(peste
se află și „Trestia", 
coregrafică din municipiul Cluj-Napoca, 
căruia i s-a oferit „Trofeul Gențiana", fiind 
cel mai bine organizat colectiv/format ex
clusiv din iubitoare ale drumeției.

Cel mai cutezători dintre cutezători vor 
face primii pași spre orientare turistică, 
pe alte trasee, mai dificile, dar și mai bo
gate în satisfacții, cele ale „Daciadei"...

sportivă —
*S1“ — ce va reuni pe 
municipiului peste i 000 

șl tinere.

Viorel TONCEANU

Tiberiu STAMA
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MICA OLIMPIADA
De miine in trei luni trompeții vor vesti 

în patru zări începerea celei mai mari 
competiții polisportive mondiale din in

terludiul olimpic : la 19 iulie se inaugurează, 
la București, Jocurile Mondiale Universitare, 
care vor avea loc sub înaltul patronaj al 
președintelui României, tovarășul NICOLAE 
CEĂUȘESCU.

Practic, peste 90 de zile mișcarea sportivă 
românească va da cel mai important examen 
al capacității sale organizatorice, probată 
pină acum cu brio cu prilejul unor campio
nate mondiale sau europene.

Cu cît se apropie zilele Universiadei bucu
reștene, cu atit simțim mai mult similitudinile 
cu „febra olimpică". Fie pe plan organizato
ric sau pur sportiv, eforturile nu par mai 
mici decit cele impuse de o campanie olim
pică. Programul competițional cu 10 discipline, 
numărul mare (pentru moment, incalculabil) 
de concurenți și de țări participante, „Satul" 
care va găzdui pe oaspeți, numeroasele bazo 
sportive ale Capitalei pentru întreceri și an
trenamente - totul ia proporțiile unei mani
festări la scară olimpică. Pină și organizatorii 
- după modelul C.O.J.O. (Comitetul de orga
nizare a Jocurilor Olimpice) - au adoptai 
sigla C.N.O.U., care înseamnă Comitetul na-

BUCUREȘTEANA
țional de organizare a Universiadei și pe care 
o veți intiini tot mai des în această perioadă 
pregătitoare a marii competiții studențești.

Cu trei luni înainte de start, atenția noas
tră se concentrează în trei direcții importan
te. Prima vizează - ca pe un obiectiv priori*  
tar - încheierea lucrărilor de construcție, re- 
amenajare, ameliorare, finisare la bazele spor
tive care-i vor primi pe concurenții Universia
dei. De maximă însemnătate este în acest do
meniu respectarea de către executanți a ter 
meneior prevăzute, prin mobilizarea unor •« 
fective sporite de oameni și de mijloace teh
nice, prin asigurarea aprovizionării cu mate
rialele necesare și prin susținerea unui ritm 
de lucru adecvat Cea de a doua direcție pri
vește îndeplinirea cu rigurozitate a cuprinză
toarelor programe de acțiune pentru perioada 
premergătoare Universiadei, dar și pentru pe
rioada Jocurilor înseși. Avem convingerea că 
prin strădaniile C.N.O.U., coordonatorul aces
tor acțiuni, desfășurarea programului va de
curge fără greș. Cea de a treia - dar nu ul
tima dintre direcții — se referă la pregătirile 
studenților sportivi români care angajează, prin 
talentul și capacitatea ior de performeri, preș- 
tigiul întregii noastre mișcări sportive. s?g

I

TJ

Complexul de cămine studențești Regie" din București va fi, in 
luna iulie, unul din „punctele centrale" ale Universiadei : aici oas
peții sosiți din toate cele patru zări îșl vor petrece-o bună parte a 
timpului, se vor odihni, vor lua masa, se vor recrea. Aici, la „Re
gie", va fi organizat „SATUL UNIVERSIADEI".

Este, dealtfel, subiectul asupra căruia am discutat cu tovarășul 
Victor N&stăsescu, actualul șef al departamentului administrativ din 
cadrul Comitetului național de organizare a Universiadei șl viitor 
director al Satului.

— La baza organizării Satului 
Universiadei a stat principiul în
deplinirii tuturor funcțiilor unei 
unități independente din toate 
punctele de vedere : să ofere ca
zare și masă »în condiții optime, 
posibilități ca locuitorii Băi vre
melnici să se cunoască mal bine, 
să se împrietenească, să-șl pe
treacă plăcut timpul liber și util 
momentele de concentrare dina
intea întrecerilor, în fine, să se 
relaxeze prin activități culturale, 
artistice și de agrement. Vrem 
ca studenții sportivi al lumii să 
cunoască — și pe această cale 
— calda ospitalitate a poporului 
român.

UN EXAMEN GREU, PE CARE GIMNASTELE Șl GIMNAȘTII NOȘTRI
SÎNT HOTĂRÎȚI SĂ-L TREACĂ CU DEPLIN SUCCES

Moscova — 1973, Sofia — 
1977, Ciudad de Mexico — 1979, 
lată etape care marchează suc
cese prestigioase ale gimnasticii 
masculine și feminine româ
nești la Jocurile Mondiale Uni
versitare. Mai intîi Dan Gre
en, apoi Alina Goreac, Teodora 
Ungureanu și Ion Checicheș au 
obținut medalii de aur în în
trecerile de gimnastică ale Uni
versiadelor ultimilor ani, între
gind — cu un frumos buchet 
de performanțe — cartea de aur 
a gimnasticii românești.

Și iată că, pentru prima oară, 
onoarea de a găzdui întrecerile 
sportive ale Universiadei revi
ne țării noastre, onoare pe care 
sportivii români doresc să o 
cinstească cu succese cît mai 
mari, cu cit mai multe medalii 
cucerite în cele 10 discipline cu
prinse în programul viitoarelor 
Jocuri Mondiale Universitare. 
Nu e nici un secret câ gimnas
tele și gimnaștii noștri sc află 
în primele rînduri ale acelora 
care, cu eforturi asidue, cu o 
dăruire exemplară, se pregătesc 
pentru viitoarele starturi din 
iulie.

La complexul sportiv „23 Au
gust" din Capitală, după un 
program riguros alcătuit, sepa
rat sau concomitent, loturile 
noastre de fete și băieți care 
urmează să dea gimnaste și 
gimnaști echipelor universitare 
lucrează fără odihnă pentru 
perfecționarea exercițiilor cu 
care vor evolua în lupta pen
tru medalii. Sub supravegherea 
unor colective de tehnicieni 
competenți și pasionați, sînt 
studiate și puse la punct toate 
detaliile care ar putea concura 
la îmbunătățirea exercițiilor, la 
mai buna executare a elemen
telor de mare dificultate. Ur- 
mărindu-i la lucru pe gimnaștii

© Nadia Comăneci - In formă mereu
concurs la altul ® Opt gimnaști 
© Finalele „Daciadei" - competiția 

echipea celor două

mai bună de la un
In lotul masculin

decisivă de selecție 
studențești

iar 
ulti- 

repre- 
con-

viitoare la Cluj-Napoca, 
finalele „Daciadei" din 
ma decadă a lunii iunie 
zintă ultimul șl decisivul 
curs de selecție pentru alcătui
rea „echipei de 4“ care va lua 
startul Ia viitoarea Universiadă, 

în lotul masculin alcătuit 
pentru întrecerile din iulie au 
fost incluși, deopotrivă, gim- 
naști cu experiență, campioni ai 
țării în anii trecuți, ca și spor
tivi tineri, de real talent și 
perspectivă, dornici să obți
nă cit mai curînd galoanele 
consacrării internaționale.

mui(umită să constat — ne 
spune Nadia — că în recentul 
turneu am mers tot mai bine

Abia reîntoarsă 
efectuat în Statele 
mericii și în Venezuela,

din turneul 
Unite ale A- 

Nadia

Antrenamentul s-a încheiat. T' " '
la stingă la dreapta) urmăresc atente 
de Anca Grigoraș, medaliată cu

Nadia^ Comăneci, Cristina Ițu, Angela Bratu și Marilena Neacșu (de 
Gh. Gorgoi, asistat 
in postură

ultimele recomandări ale antrenorului 
argint la Universiada din Mexic — 1979, acum 

trenoare.
de an-

Comăneci, multipla noastră 
campioană olimpică, mondială 
și europeană, s-a alăturat cole
gelor sale de pregătire (Cristina 
Itu, Marilena Neacșu, Adina 
Fărcuț și Angela Bratu),

Emilian Nicula lucrează la paralele, asistat de antrenorul Mircea 
Lisovschi

luînd programul de antrena
ment stabilit și adăugind, cu 
fiecare zi, noi plusuri de va
loare exercițiilor și combinații
lor pe care le pregătește în ve
derea Universiadei, „Am fosl

și gimnastele noastre îți dai 
lesne seama că ei sînt dornici 
ca la startul din iulie să fie 
cît mai bine pregătiți, iar evo
luțiile lor — Ia cotele valorice 
cele mai inaite.

de Ia un concurs la altul, am 
ciștigat multă încredere în po
sibilitățile melc actuale și sini 
convinsă că pot face fată rigo
rilor oricărui concurs interna
tional. Pentru mine, Universia
da reprezintă o întrecere in 
premieră, fapt ce mă determină 
cu atit mai mult să fiu bine pre
gătită in iulie pentru ca, în fata 
miilor de spectatori bucureșteni, 
să Înscriu noi și frumoase pa
gini în cartea de vizită a școlii 
românești de gimnastică". La 
rîndul său, antrenorul Gheorghe 
Gorgoi, care este ajutat de 
Anca Grigoraș, pare și el mul
țumit de stadiul atins de ele
vele sale și e convins că tn 
perioada următoare se vor rea
liza noi și consistente progre
se în direcția definitivării și 
executării la un nivel superior 
a exercițiilor liber alese.

Să menționăm că, concomi
tent, pentru viitoarele întreceri 
ale Universiadei se pregătesc și 
sportivele aflate la Centrul din 
Deva, Emilia Eberle, Dumitrița 
Turner și Marilcna Vlădărău a- 
vînd cele mai mari șanse de a 
se număra printre componentele 
viitoarei echipe universitare 
românești. Uri prim test de ve
rificare îl constituie Campiona
tele internaționale ale Româ
niei, programate săptămina

tă-i pe cei 
pregătire :
cu,

8 gimnaști 
Aurelian 

Romulus Bucuroiu, 
Szilier, ~ ~
cicheș, 
lian 
Colectivul 
Gheorghe 
Coșariu, ______ ________ ,
Gabriel Molea și Dan Grecu — 
nu precupețește nici un efort 
pentru ca planurile individuale 
ale gimnaștilor să fie îndeplini
te, zi de zi, cu maximă rigu
rozitate, astfel incit startul 
Universiadei să-i găsească pe 
toți cei 8 aspiranți la titulari
zare într-o formă maximă. O 
primă etapă care va da un răs
puns asupra viitoarei confor
mații a echipei o constituie 
Campionatele internaționale av3 
României de la Cluj-Napoca, 
iar o alta o reprezintă Campio
natele europene de la Roma.

„Concursul de la București 
va fi extrem de greu — ne 
spune Vasile Coșariu —, U.R.S.S., 
R. P. Chineză și S.U.A. vor 
deplasa loturi foarte valoroase, 
situație care reclamă cu atit 
mai mult o pregătire la cel mai 
înalt nivel a gimnaștilor noștri. 
Ne vom strădui să trecem cu 
bine acest examen important*'.

aflați în 
Georges- 

Kurt 
Sorin Copoi, Ion Che- 
Dan Odorhean, Emi- 

Nicula, Valentin Grecu. 
de antrenori — 
Condovici, Vasile 

Mircea_ Lisovschi,

Constantin MACOVEI

— Cum vedeți aplicat In prac
tică acest program generos ?

— Ce-1 5—fi 000 de oaspeți vor 
fi cazați în 18 blocuri, dintre care 
S se află in stadiu avansat de 
construcție. Camerele vor avea 
2—3 paturi, grup social propriu 
șl mobilier nou, adecvat numă
rului mare de sportivi cu talie 
Ieșită din comun care le vor lo
cui : baschetbaliști, luptători, vo
leibaliști. unii atleți. Șefii dele
gațiilor vor avea la dispoziție a- 
partamente alcătuite dintr-nn 
spațiu de odihnă șl altul de lu
cru.

— Cum se va lua masa in Sa
tul Universiadei ?

— Tot în curs de construcție 
se află un restaurant-glgant, do
tat cu 8 benzi de autoservire, ca
pabile să satisfacă 2 000 de per
soane într-o singură serie. Frac
ție, această unitate va funcționa 
între orele 6 și 24 ale fiecărei 
zile. Prînzul va începe, de pildă, 
ctad se va sfîrși micul dejun șl 
se va termina cînd va începe... 
cina 1 Meniurile vor fi variate, 
alcătuite pe specificul alimenta
ției din diferite zone ale globului.

— Ce va mal cuprinde harta 
Satului Universiadei ?

— Mă văd obligat la o simplă 
enumerare, întrucît varietatea

serviciilor va fi 
fărol" va devei 
sportivilor stud< 
lume ; vor fi i 
destinate repara 
sportive ; vor ț 
florărie, mici n 
duse de artizani 
film-foto, muzi 
servicii de poș 
de reparații de 
chete, oficii des 
valutar, săli de 
tflniri, în care < 
posibilitatea să 
ferite eveniment» 
zilele naționale 
componenților d 
torli de dans vc 
ziție o estradă I 
asemenea, vor es 
un serviciu medic, 
tor, o farmacie. I 
ta funcționare a 
servicii va fi asig 
mativ 2 000 de 
Ilare. In centrul 
tuala cantină, 
administrația, cu 
comisiilor inte 
F.I.S.U. Iar pe 
se vor desfășura 
ridicare a drape 
ale tuturor deleț 
care vor flutura 
rată a prezenței 
tul Universiadei, 
ril oficiale a Sati 
5 iulie. In conclv 
convingerea că ! 
del București 198 
nimic mai prejos 
edițiilor preceden 
Mondiale Univers

R

PESTE 1500 DE ARBITRI II
IN CORPUL DE OFICIALI Al COS

Pentru buna desfășurare a competițiilor prevăzute 
l«r 10 discipline din program, la cea de-a Xl-a ediț 
dei sînt necesare, desigur, eforturi pe multiple plan 
rite direcții.

Unul dintre domeniile de activitate foarte importam 
al arbitrilor, ai oamenilor chemați să asigure perfecte 
diferitelor întreceri ale Universiadei, în spiritul regi 
derațiilor internaționale, al regulamentelor F.I.S.U.

Pentru nevoile competițiilor, în cadrul celor 10 dis 
mate pe bazele sportive bucureștene este necesară 
rare ! - ____/
liar care să funcționeze perfect ! Numărul total al ac< 
de ...1500. dintre care 4C0 de arbitri, 305 de oficiali și 
sonal auxiliar. Este de la sine înțeles că pentru conc 
tentă și perfect obiectivă a competițiilor, federațiile 
mură de sport au selecționat pe cei mai valoroși di) 
oficialii români, în frunte, desigur, cu arbitrii cu 1 
țlonaiă, tehnicieni renumiți care au oficiat la multe 
anvergură, la Jocurile Olimpice, la campionate mon 
pene și la alte ediții ale Universiadelor.

Numerosul corp de arbitri români va fi completat, 
desfășurare a concursurilor, potrivit regulamentului 
serie de arbitri valoroși de peste hotare. Țările P- 
cheltuială proprie, vor putea aduce la București : 1 
juriu internațional la scrimă (țările cu 4 sau mai mu: 
1 arbitru judecător Ia gimnastică (țările cu 4 sau m 
naști), 1 arbitru de lupte (țările cu 4 sau mai mulți 
cîte 1 arbitru de volei, polo și baschet.

Federațiile noastre sportive, împreună cu Centrul 
perfecționare a cadrelor din mișcarea sportivă ș: 
C.M.E.F.S. București, au și trecut la organizarea uno 
dale de pregătire, urmărindu-se reîmprospătarea cu 
regulament, prezentarea ultimelor noutăți din arbitra 
nai, interpretarea unitară a anumitor prevederi, cun< 
rlalelor oficiale de concurs, a anumitor expresii tehn 
oficiale ale F.I.S.U. etc.

Deși, potrivit regulamentului, probele de alergări voi 
trate electronic, atletismul nu se poate dispensa toti 
roșii săi cronometrori *............... “ ‘
preună cu toți ceilalți 
la Universiadă, grupul 
Printre aceștia se vor 
la diferite competiții 
gescu, Aurel Lupan, Eug. Lupașcu, din București, Durn 
— Sibiu, Ion Smâdu — Ploiești, Roiu Florea — :
nescu-Crum și Ana Sălăgean — Brașov etc. Pentri 
funcție de starter se pregătesc 4 foști atleți : Constanți 

. iești, Simion Blaga — Bacău, Gheorghe Monea — C 
Nicolae Daradlci — București.

Și înotul va fi cronometrat electronic (starteri Alexa 
tier — București șl Ion Miclăuș — Sibiu). Printre a 
vor afla Gheorghe Boboc, Ion Dîngă, Radu Diaconescu 
Felix Ilcitz — Sibiu, Mihai Mitrofan — Brașov, Octavia. 
Cluj-Napoca.

Trei foști campioni mondiali vor oficia ca arbitri la 
lupte : ion Cernea, care deține funcția de șef de saltea, S 
eu, Valeriu Bularca. De asemenea, alți doi campioni a 
floretiști Tănase Mureșan și Iuliu FaJb vor funcționa ca 
juriu la scrimă, ca și Octavian Vintilă (a condus și final 
sabie în 1980), H ari ton Bădescu, Andrei Vîlcea, Vasile Ch 

Baschetul nostru are, la această oră, 8 arbitri internați 
care George Chiraleu, Cornel Niculescu, Pompiliu Paser 
ncscu ; voleiul are 16 asemenea arbitri (Victor Ranghei, 
tru) ; polo-ul are 2 arbitri principali (Radu Timoc și j 
cat. ,,A“ FINA) care vor conduce, desigur, partide la 1 

In juriile internaționale la gimnastică se vor afla cîtc

o adevărată ,,armată" de arbitri, oficiali și

și arbitri judecători de sosire, 
arbitri de la sărituri și aruncăr 
cel mal numeros de „judecătoi 
afla dțlva arbitri cu vechi stal 

atletice : Ion Parascliivescu, Gli

personalități ale arbitrajului precum Elena Firea, Emili; 
Io van la femei, Robert Podlaha, Iosif Hidi, Ștefan Hărgăl 
In sfîrșit, din juriile la săriturile în apă vor face part. 
Gh. Crețuleșteanu, Petre Nedelcu, Ion Cîrstea, Pantelimo 
reputați specialiști, iar la tenis vor conduce Mihai Algiu, 
tian, Radu Alboteanu, Milial Tutunaru etc.

Pregătirea corpului de „judecători", ca și cea a sporii 
nicienllor diferitelor sectoare de activitate se desfășoară, 
resc, „cu toate motoarele în plin", cu maximum de 
deplina reușită a acestei a Xl-a Universiade de vară.

Rome



1“
■

„Arcul" sălii Olimpia, reamenajat, va găzdui întrecerile de volei din cadrul seriilor
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Marele stadion „23 August" va avea, la startul Universiadei, o haină nouă

MUNCĂ SUSȚINUTĂ PE ȘANTIERELE 
JOCURILOR MONDIALE STUDENȚEȘTI 
Raidul reporterilor noștri printre constructori, la bazele sportive din Capitală

Peste trei luni, bazele sportive ale Bucureștiului își vor des- 
chăie porțile pentru a găzdui cea mai mare manifestare 
sportivă organizată vreodată in țara noastră. O competiție de 
asemenea amploare, cu mii de participanți, impune pregătiri 
deosebite. Iată de ce, la această oră, multe din bazele Universia

dei sint adevărate șantiere. Raidul întreprins zilele trecute 
de redactorii ziarului nostru vă înfățișează preocupările curente 
la aceste obiective, eforturile care se fac pentru ca ele si fie 
oferite sportivilor și spectatorilor la termenele stabilite.

„Spirit de echipă" la sala Olimpia
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. Sala Olimpia, gazda viitoare
lor întreceri de volei din ca
drul Universiadei, este un ve
ritabil furnicar. Se lucrează in
tens la amenajările necesare 
desfășurării în condiții deose
bit de bune a competiției. Ur
mărind graficul lucrărilor, șe
ful complexului și diriginte al 
șantierului, Ion Zamfirescu, ne 
spunea : „Pînă în prezent a 
fost realizat aproape 60 la sută 
din volumul de lucrări prevă
zut, astfel că ne vom înscrie 
în termenele stabilite. După 
opinia mea, datorită ritmului 
impus de muncitorii Grupului 
3 șantiere, care este antrepre
norul principal, în următoarele 
două săptămîni se va trece Ia 
finisaj, astfel ca spre sfîrșitul 
lunii mai să încheiem cu ul
tima „roblemă, aceea a reali
zării unei ambianțe florale cîi 
mai atrăgătoare". într-adevăr. 
muncitorii nu contenesc o clipă 
munca. Sub îndrumarea șefilor 
de lot. maiștrii Constantin Năs- 
tase și Constantin Preda, fie
care operație este executată cu 
multă atenție. „Pentru noi 
este o mîndrie patriotică — ne 
spune Constantin' Năstase — să

Zgură de Șctinga, fileuri de la Balotești...
Baza sportivă a clubului Pro

gresul din strada dr. Staicovici 
va fi unul din punctele princi
pale pe harta arenelor spor
tive ie Universiadei. Gazdă 
tradițională a marilor competi
ții de tenis, „Centralul" de la 
Progresul și, alături de el, cele
lalte 8 courts-uri, vor primi pe 
cei mai buni tenismani-studenți 
dintre care nu vor lipsi, desi
gur. primele noastre rachete, 
Virginia Ruzici și Florin Segăr- 
ceanu. Amfitrionii fac, în 
această promițătoare perspecti
vă, eforturi deosebite pentru a 
asigura cele mai bune condiții 
întrecerilor. Terenurile secun
dare au fost îmbrăcate cu zgu
ră proaspătă, scoasă din 
adîncuri la Șotînga, lingă Tîr-

„La 8 iunie totul va fi gata..."
~ ...ne asigură inginerul Dan 
Enciu, șeful punctului de lucru 
al șantierului I.C.S.I.M., res

ILARA
Baschetbaliștii vor găsi la sala Progresul o ambianță optimă pen

tru întreceri de amploare

efectuăm aceste lucrări. Aici 
se vor întrece tineri sportivi 
care vor încerca să-și dove
dească îndeminarea, să ducă la 
bun sfîrșit eforturile multor 
ore de pregătire. Vrem ca ei 
să găsească o ambianță deose
bită. care să le satisfacă exi
gențele și care, din punctul 
nostru de vedere, al construc
torului, echivalează cu obține
rea unei performanțe valoroa
se". Desigur, muncitorii și teh
nicienii de la Grupul 3 șantie
re nu sînt singurii care concu
ră la îndeplinirea acestui obi
ectiv. Sînt conjugate aici efor
turile proiectanților de la „Pro
iect" București, ale colectivelor 
de la I.C.E.D., Electromontaj, 
I.I.M.I., Policolor, B.A.T.M. ș.a., 
eforturi „fără de care — după 
cum afirma șeful de șantier, 
ing. Virgil Vang — nu se poa
te duce la bun sfîrșit o astfel 
de lucrare. După cum știu, 
aici vor avea Ioc întrecerile 
de volei. Deci, un sport de 
echipă. Același spirit de echi
pă ne animă și pe noi, toți cei 
angajați in lucrul la sala Olim
pia".

goviște. în ziua vizitei noastre 
sosise un transport de 7 tone, 
destinat terenului central. cel 
care va găzdui finalele. Vice
președintele clubului Progresul, 
Flaviu Filip, apreciază însă că 
ar fi nevoie și de alte canti
tăți de zgură de calitate, drept 
pentru care pentru a doua zi 
avea în program o deplasare la 
Tîrgoviște. Pentru că. deși ră
gazul pînă la startul întreceri
lor pare suficient — ne spune 
— pentru a răspunde celor mai 
exigente pretenții un teren 
trebuie „jucat", bătătorit din 
vreme... în cîteva zile, totul va 
fi pus la punct, se mai așteaptă 
stîlpii Adidas și fileurile, țe
sute la Balotești.

ponsabil, printre altele, și de 
amenajarea sălii Progresul în 
care se vor desfășura intrece- 

rile din cadrul turneelor de 
baschet (grupe). Se lucrează 
din plin, pentru că. de acum, 
sala va intra în circuitul ma
rilor competiții. Tavanul a foșt 
reparat. Pe înalte scări rulante, 
un grup de specialiști electri
cieni trag ultimele fire ale ce
lor două noi coloane care vor 
asigura ameliorarea puterii de 
iluminare a suprafeței de joc, 
oferind astfel condiții optime 
de evoluție. Se speră ca în 
scurt timp să sosească și tu
burile de neon necesare. Ulti
mele operații prevăzute în pla
nul de lucru vor fi reparche- 
tarea sălii, vopsirea noii supra
fețe. zugrăvitul și montarea 
panourilor de plastic, așteptate

Pe lingă noul bazin de înot de la Ștrandul tineretului — un nou 
șirag de cabine și vestiare...

Constructor prestigios,
Nicolae Ene lucrează de a- 

proape 40 de ani în construc
ții. Este recunoscut ca unul 
dintre cei mai buni șefi de e- 
chipă ai Trustului „Carpați". 
Calitatea lucrărilor executate 
împreună cu muncitorii pe ca- 
re-i are în subordine la șantie
rul complexului sportiv de la 
Ștrandul tineretului este apre
ciată de beneficiar, I.E.A.B.S., 
prin cuvîntul inginerului Mir
cea Vlas, ca și de inimosul di
rector al acestei frumoase 
oaze a spartului bucureștean, 
Mircea Stere. Ne convingem 
chiar de la intrarea pe poarta 
principală, vizitînd sala de 
gimnastică — car^ va servi ca 
loc de antrenament gimnaștilor 
participanți — care arată ca o 
bijuterie. La această oră, sala 
cu toate anexele ei ar putea 
primi oaspeți. -

Centrul de greutate al șan
tierului de la Ștrandul tine
retului îl constituie însă cele 
3 bazine : de sărituri (care va 
găzdui competiția oficială), de 
înot și polo (ambele pentru an
trenamente). Problema de ma
ximă urgență, care stă în a- 
tențla tuturor, este placarea 
pereților bazinelor cu plăcuțe 
de gresie avînd suprafața vi
zibilă (glazurată) colorată In
tr-o plăcută nuanță de Meu.' 
Sînt necesare aproximativ 2500 
metri pătrați. Plăcuțele de gra

să sosească în următoarele zile.
Au fost amenajate și supra

fețele anexe : s-au reîmpărțit 
vestiarele, grupurile sociale au 
fost placate cu faianță, este aș
teptată să sosească și Instalația 
electronică de marcaj, realizată 
la Institutul politehnic Bucu
rești. Termenul prevăzut în 
contract pentru predarea „la 
cheie" este 15 iunie. Cu mai 
bine de o lună înaintea înce
perii Universiadei. Dar, colecti
vul condus de fostul polispor
tiv (baschetbalist, fotbalist, 
atlet) ing. Dan Enciu și-a luat 
angajamentul de a cîștiga o 
săptămînă, astfel ca la 8 iu
nie sala Progresul să fie gata I

lucrări de calitate !
sie. mai groase decât cele exis
tente în comerț, vor fi execu
tate la CESAROM. Cu multă 
înțelegere, colectivul unității

„Nucleul" de la
Intr-un alt cartier al Capi

talei, complexul sportiv „23 
August" se pregătește, la rîndul 
său, să . devină principalul nu
cleu de baze pe care se vor 
desfășura întrecerile Jocurilor 
Mondiale Universitare. După 
cum se știe, stadionul mare va 
găzdui festivitățile de deschi
dere și închidere a Universia
dei, ca și întrecerile de atle
tism. Pista stadionului va fi 
acoperită cu o suprafață sinte
tică. Se efectuează lucrări de 
canalizare a Întregului teren, 
s-au amenajat vestiare noi, 
confortabile, se înlocuiesc gra- 
deneie, se amenajează un vast 
spațiu destinat presei audio-vi- 
zuale și scrise.

întrecerile de scrimă vor a- 

'—Așadar, pe bazele sportive ale Capitalei se lucrează 
din plin. In vizita noastră am primit asigurări că, PRETU
TINDENI, LUCRĂRILE VOR R GATA LA TIMP, astfef ca la 
ora marelui start competitorii să poată beneficia de cele 
mai bune condiții de întrecere.

Fotografii de D. NEAGU și I. M1HĂICA

industriale bucureștene a in
trodus în procesul de fabrica
ție acest nou model pe care-1 
va livra nu numai obiectivelor 
în lucru de la Ștrandul tinere
tului, ci și de la Dinamo. Nădăj
duim că producerea și livrarea 
se vor efectua ritmic, fapt care 
să permită constructorilor eșa
lonarea lucrărilor, conform gra
ficului, pentru ca la sfîrșitul 
lui iunie, bazinele să fie în 
stare de funcționare.

într-un stadiu avansat se 
află amenajarea noului „lant“ 
de cabine și vestiare (cu apro-
ximativ 100 de Jocuri), care vor 
face față afluenței de solicitări 
din zilele de antrenament și

Se lucrează la finisajul bazinu
lui de sărituri de la Ștrandul 

tineretului

concursuri ale Universiadei 
(săritori, înotători, poloiști). 
Bazinele de la Ștrandul tinere
tului, folosite pînă acum doar 
pentru pregătire și agrement, 
vor găzdui, în cele mai bune 
condiții, întrecerile săritorilor 
de la trambulină și platformă, 
tocmai de aceea constructorii 
au în vedere și faptul că ele 
vor atrage un mare număr de 
iubitori ai acestui sport al ele
ganței, grației și preciziei. Vor 
fi amenajate, deci, tribune mo
bile care vor putea primi în 
Jur de 800—1000 de privitori.

„23 August"
vea loc în sala de atletism care 
este pregătită la această oră 
pentru montarea planșelor de 
concurs, construite în atelierele
I.E.A.B.S.  Patinoarul, dezghe
țat, așteaptă montarea podiu
mului pe care vor fi așezate 
saltelele de concurs ale luptă
torilor. Bazinul descoperit, ul
tima construcție din acest com
plex uriaș, așteaptă — ca și 
cele de la Ștrandul tineretului 
— instalarea noilor stații de 
filtrare pentru întrecerile îno
tătorilor. Acestea vor fi con
struite de întreprinderea Vul
can, ne spune Marin Flămîn- 
zeanu, inginer șef la I.E.A.B.S., 
urmînd ca pînă la sfîrșitul lui 
aprilie să fie livrat primul lot 
de 6 filtre.



AUTO * 4 va des-nviv/ tășura astăzi, un cont
ours automobilistic de viteză pe circuit, 
primul de acest gen în 1981, contînd ca 
etapă în campionatul republican de au
tomobilism. întrecerea începe la ora 11, 
după ce în prealabil se desfășoară curse 
de antrenament și de calificări. Concu- 
rențil vor avea de străbătut un circuit 
de 2,3 krri (pe străzile Galați, A. L
Cvj^a, Republicii și în piața Lenin) de 
1/ ori la fiecare grupă, într-o cursă
fiind admiși pe circuit numai 18 aler
gători. §înt înscriși peste 50 de piloțl

— c.4.4 c-iki.. Brașov, 
ș.a.

din Pitești,
Reșița, Buzău, Galați.

București, Sibiu,
Bacău

CANOTAJ Vineri la
ra, pe o vreme în

chisă, au început întrecerile din cadrul 
campionatelor republicane de canotaj- 
fond pentru juniori. Rezultatele înregis
trate în cursele desfășurate în prima 
reuniune : băieți (5 500 m) : 4+1 rame : 
1. C.S.Ș. Triumf Buc. 22:56.5 ; 2. C.S.Ș. 
Deva 23:16,9 ; 3. C.S.Ș. Timișoara 23:35,5; 
fete (3 000 m) : 4-1-1 vîsle : 1.--------
15:02,3; 2. C.S.Ș nr. 2 Constanța 15:50,5;
3. Metalul Buc. 16:07,1 ; 2 vîsle : 1.
Olimpia Buc. (Nastasia Iurega, Elisabeta 
Oleniuc) 
16:04,6 ;
Olimpia Buc. 
tiana Iftimie) 
17:59,6 
18:53,8.

Timișoa-

U.T.A.

16:02,8 ; 2. Politehnica Tim.
3^ Steaua 16:20,3 ; 2 rame : 1.

(E ca te rina Tu dori că, Ti- 
16:26,3 ; - - -

C.S.Ș. '3.
2. Voința 

Politehnica
Buc. 
Tim.

GIMNASTICĂ treiTimp de
zile s-a desfășu

rat la Reșița concursul republican de 
gimnastică masculină...................
lare, întrecere aflată 
ediție. La categoriile 
competiția a fost și 
categoriile II, I șl 
individual. ~ ’
IVra, echipe — C.S.Ș. Reșița 271,025 p, 
C.S.Ș. Brașovia 268,125 p, C.S.Ș. Dinam® 
267,000 p ; individual compus — Claudiu 
Tempe (Reșița) 55,975 p, Nicușor Pascu 
(Brașovia) 55 525 p, Petrică Pătăluță 
(Dinamo) 54,775 ; cat. a lll-a, echipe 
— C.S.Ș. Dinamo 274,50 p, C.S.Ș. Reșița 
270,70 p, C.S.Ș. Arad 270,55 p ; indivi
dual compus — Marius Gherman (Sibiu) 
55.90 p, Nicolae Bejenaru (Dinam®) 
55,75 p, Marius Tobă (Reșița) 55.65 p ; 
cat. a II-a — Levente Molnar (C.S.Ș. 
Gheergheni) 54,95 p, Adrian Sandu (Sie 
biu) 53,00 p, Marius Kadar (Sibiu) 52,95 
p ; cat. I — George Munteanu (Bra
șovia) 53.20 p, Dan Teșan (C.S.Ș. Timi
șoara) 53,20 p : Marian Colăcel (C.S.Ș. 
Buzău) 52,75 ; maeștri — Adrian Căpă- 
țînă (Sibiu) 50,10 p. (Doru GLAVAN — 
coresp.).
HANDBAL Duminică este ziua

celei de a 12-a e- 
tape £n campionatele de handbal. Di
vizia 
plan se situează 
Mai întîi pentru _ ________
etapă completă (cea masculină are trei 
partide amînate) și — nu în ultimă 
instanță — pentru că un derby de 
atracție ține „capul de afiș". Este vorba 
de meciul PROGRESUL BUCUREȘTI — 
ȘTIINȚA BACĂU, în care îșl pune mari 
speranțe... Rulmentul Brașov ! Cîștigă- 
toarea „Cupei României" mizează. în 
duelul său cu campioana, și pe posibi
litatea unul clacaj al moldovencelor 
înaintea finișului.

Programul acestei runde este următo
rul :

FEMININ
• București : PROGRESUL — ȘTI

INȚA BACĂU (sala Floreasca, de la 
ora 12,30).

Rezultate

al cluburilor șco- 
la cea de 
a IV-a șl 
pe echipe, 
maeștri — 

tehnice :

a 33-a 
a in-a
iar 1a 
numai 
cat. a

,A“. De această dată, în prim- 
întrecerea feminină, 
că ea programează

(Urmare din pag. I)

lungi — 10 000 m băieții și 5 000 
m fetele — ale campionatului 
republican de fond desfășu
rate ieri. în două reuniuni, pe 
lacul Snagov. Dar, oricum, me
rită să stai pe mal, cîteva ore 
chiar în aceste condiții, atunci 
cînd ai prilejul să asiști la o 
adevărată paradă a maeștrilor 
padelei și pagaei...

Numărul mare de concurenți 
a impus desfășurarea concursu
lui sistem contra-cronometru, 
cu plecări din minut în minut, 
în aceste condiții, obișnuitele 
manevre tactice ale întrecerilor 
de fond cu plecări în bloc 
fost posibile, competitorii 
obligați la efort maxim 
lungul întregului parcurs.

Clasamentele nu oferă 
prize, ierarhiile cunoscute 
respectate în cea mai 
parte. La caiac-simplu. 
Birlădcanu s-a impus cu
ritate. urmat de colegul său de 
club Gheorghe Nițu. în 
progres, 
sacrații 
xandru Giura au cîștigat, nu
fără emoții, în fața tinerilor 
Ștefan Popa — Teodor Lupou 
și Florin Marinescu — Emil 
Bîrlădeanu Fără probleme vic
toria echipajului dinamovist de

n-au 
fiind 
de-a

sur- 
fiind 
mare

Ion 
auto-

mare
La caiac dublu, con-
Nicolae Țicu — Ale-

Aflăm cu tristețe 
s-a stins din viață, 
vîrsta de 59 de ani, cu
noscutul și mult apreci
atul jocheu și antrenor 
de galop VASILE HU- 
TULEAC. Timp de 47 de 
ani, el a slujit cu o rară 
pasiune și iubire mișca
rea hipică românească, 
aducind țării, de la nu
meroasele mitinguri 
ternaționale la care 
participat, multe și pres
tigioase premii.

că 
Ia

in-
a

• Timișoara: CONSTRUCTORUL—UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA, UNIVER
SITATEA — TEROM IAȘI.

Bacău î TEXTILA BUHUȘI — RUL
MENTUL BRAȘOV.
• Tg. Mureș : MUREȘUL — CONS

TRUCTORUL BAIA MARE.
MASCULIN
• Brașov : DINAMO — ȘTIINȚA BA

CĂU.
• Arad ; GLORIA — RELON SĂVI- 

NEȘTI.
Celelalte trei partide, programate de 

etapa a 12-a, în campionatul masculin 
se dispută joi, 23 aprilie la :
• Baia Mare : H.C. MINAUR — DI

NAMO BUCUREȘTI (ora 17).
• Craiova: UNIVERSITATEA — POLI

TEHNICA TIMIȘOARA (ora 17,30).
• Bacău : C.S.M. BORZEȘTI—STEAUA 

(ora 16.30).
Rațiunea amînării acestor partide este 

aceea că formațiile H.C. Minaur, Dinamo 
București, Poli Timișoara șl Steaua au 
dat jucători echipei reprezentative de 
tineret care participă la „Cupa țărilor 
latine".
• în sala Floreasca din Capitală s-a 

desfășurat vineri după amiază întîlni- 
rea revanșă dintre echipele Progresul 
București și selecționata feminină de 
handbal a Franței, care întreprinde un 
turneu în țara noastră. La capătul unei 
evoluții echilibrate, în care perioadele 
de dominare au alternat de partea am
belor formații, handbalistele bucurește- 
ne au terminat învingătoare la diferen
ță minimă. Rezultat final : Progresul — 
Selecționata Franței 14—13 (8—8). Cîteva 
marcatoare : Ionescu 4, Popa 3, Biro 3 
și Sasu 3 — pentru Progresul ; Bailet 
6, Potfoort 2 pentru Selecționata Fran
ței. Următorul meci al oaspetelor va 
avea loc duminică dimineață, în sala 
Floreasca, de la ora 11,30, In compania 
divizionarei „B" Confecția București 
(S. I.).

JUDO Astăzi șl mîine, în 5
J w orașe — București, Ale
xandria Brașov, Focșani șl Sibiu — 
se va desfășura, în cadrul celei de a 
doua ediții a „Daciadei" de vară, etapa 
de zonă a campionatelor individuale de 
tineret. Pe saltelele de concurs se vor 
alinia peste 1000 de tineri iubitori ai 
sportului în kimono, primii clasați în 
etapa care a avut loc pe județe. Con
fruntările finale sînt programate țn zi
lele de 9 și 10 mal, la Sibiu.
MOTO «Cupa F.R.M." la moto-

cros continuă mîine pe 
traseul de la marginea orașului Cîmpu- 
lung-Muscel cu cea de-a doua etapă. 
In program figurează curse pentru cla
sele seniori, tineret și juniori. Nu vor 
lipsi de la start : Ernest Miilner, cam
pionul țării, Gheorghe Oproiu, Mihai 
Banu, Petrișor Titilencu, Alexandru 
Ilieș, Toma Dulea, Har alambic Pascu. 
Primul start se va da la ora 9,30. • 
Etapa a 4-a a campionatului municipiu
lui București de îndemînare a reunit, 
pe un traseu ales în fața întreprinderii 
de mașini grele, numeroși posesori de 
motociclete. Iată învingătorii : D. Ciu- 
raru (TUMAG) la 50 cmc juniori, S. 
Sandu (TUMAG) la 50 cmc avansați, 
Tr. Mihăilescu (TUMAG) la 175 cmc șl 
D. Năstase (I.T.B.) la clasa peste 175 
cmc. (O. GUȚU — coresp.) • Etapa a 
5-a a campionatului municipal de înde
mînare, va avea loc mîine, de la ora 
10, pe autodromul-școală al I.T.B. (Ti
tan) din Capitală
POLO întrecerile Diviziei „A"

se reiau săptămîna viitoa
re la Cluj-Napoca cu partidele din tu
rul 5. Chiar în etapa inaugurală

K 4 cu doi vicecampioni olim
pici (Ion Geantă și Vasiie Dî- 
ba). La fete Maria Ștefan a 
întrecut-o clar pe Agafia Bu
haev, iar la dublu, Nastasia 
Buri și Elisabeta Băbeanu s-au 
detașat net de restul echipaje
lor. Toma Simionov și Dobre 
Nenciu s-au „rodat" de-a lun
gul traseului la canoe dublu, 
în timp ce la simplu ambițio
sul Gheorghe Lungu obține o 
frumoasă victorie de palmares 
în fața unui Ivan Patzaichin. 
relaxat...

Rezultate 
Bîrlădeanu 
Gheorghe Nițu 
Anghel Coman 
G. ~ '

tehnice : K 1: Ion 
(Steaua) 38:05»6, 

(Steaua) 38:41,6, 
(Steaua) 39:22,4, 

Constantinov (Steaua) 39:52,2, 
E. Cojocariu (Dinamo) 40:13,5, L 

------------------------- ; K 2 : 
- AJe-
Dlnamo

Nicolae 
Dinamo 
xandru 
(Ștefan 
34:34,6,

40:15,2
Ticu

34:32,7, uuiamo 
Teodor Lupou)

(miercuri) este programat meciul Di-
namo — Crișul, iar joi — cel dintre
Rapid și Dinamo. Clasamentul in am tea
acestui tur :
1. Rapid 20 12 6 2 151— 91 30
2. Dinamo 20 13 4 3 188—112 30
3. Crișul 20 13 3 4 161—116 29
4. Voința 20 10 2 8 158—136 22
5. Progresul 20 2 1 17 107—191 5
6. C.N. ASE 20 2 0 18 108—227 4

La punctaj egal Rapid are avantajul
unui golaveraj superior (24--23) in me-
ciurile directe cu Dinamo.
POPICE campionatul divi

zionar de popice se 
dispută azi și mîine etapa a XVI-a.
Ultimele două etape din retur se vor
juca la 16—17 mai șl 6—7 iunie, după 
care primele trei clasate în cele patru 
serii vor participa la turneul final pen
tru desemnarea campioanelor pe 1980/ 
1981, iar formațiile clasate pe locurile 
9—10 din fiecare grupă vor retrograda, 

înaintea etapei a XVI-a clasamentele 
arată astfel ; FEMININ — seria Sud :
1. Voința Galați 22 p (16520 p d în de-
planare), 2. Voința București 20 p (18585), 
3. Laromet București 20 p (16595), 4. 
Gloria București 20 p (16463), 5. Petrolul 
Băicoi 20 p (16425), 6. Metrom Brașov 
16 p 16040), 7. Voința Ploiești 14 p
(18738), 8. Olimpia București 14 p
(18162), 9. Carpați Sinaia 4 p (17956).
10. Cetatea Giurgiu 0 p (17454) ; Seria 
Nord : 1. Voința Timișoara 26 p (16362),
2. Electromureș Tg. Mureș 24 p (14116),
3. Voința Tg. Mureș 20 p (16602) — din
13 jocuri, 4. Hidromecanica Brașov 16 p
(20804) — din 16 jocuri, 5. Voința Ora
dea 16 p (18810), 6. C.S.M. Reșița 16 p 
(18365), 7. U.T. Arad 10 p (17964), 8. 
Constructorul Gherla 10 p (15825), 9.
Voința Craiova 6 p (18111), 10. Voința 
Cluj-Napoca 4 p (13592). MASCULIN — 
seria Sud : 1. Gloria București 27 p 
(35272), 2. Voința București 24 p (34360), 
3. Rulmentul Brașov 22 p (39584). 4. 
Olimpia București 18 p (39118), 5. Chim- 
pex Constanța 16 p (38544), 6. CarpațJ 
Sinaia 12 p (32983), 7. Constructorul Ga
lați 11 p (39101), 8. C.F.R. Constanța 
10 p (33765), 9. Rafinorul Ploiești 8 p 
(33187), 10. Flacăra Brașov 2 p (37697) ; 
seria Nord : 1. Aurul Baia Mare 30 p 
(36042), 2. Electromureș Tg. Mureș 22 p 
(35920) — din 14 jocuri, 3. Metalul Hune
doara 20 p (34182), 4. Progresul Oradea
14 p (34412), 5. Jiul Petrila 12 p (39264), 6. 
Tehnoutilaj Odorhei 12 p (39262), 7. Vo
ința Tg. Mureș 12 p (34708) — din 12 
jocuri. 8. Chimica Tîrnăveni 12 p (29301) 
— din 14 jocuri, 9. C.F.R. Timișoara 
6 p (33630) — din 14 jocuri, 10. Victoria 
Guban Timișoara 4 p (38381).
DiJARV înaintea meciului cu

spania (26 aprilie) din 
cadrul Campionatului european F.I.R.A., 
o parte dintre formațiile divizionare 
„A“, vor fi prezente la startul unei noi 
etape, a XX-a. Sîmbătă (de la ora 14), 
la Bîrlad, Rulmentul va primi replica lui 
R.C. Grivița Roșie. în pofida înfrîngerll 
de proporții suferită în tur, XV-le local 
care s-a dovedit că știe să-și valorifice 
la maximum avantajul terenului, păs
trează prima șansă. Celelalte meciuri 
sînt programate duminică. în Capitală, 
de pildă, Dinamo, va juca cu Univer
sitatea Timișoara, pe stadionul Olimpia, 
de la ora 10. O partidă, după toate 
probabilitățile, la discreția dinamoviști- 
lor care doresc să-și aproprie victoria 
(și încă la' scor) pentru a rămîne an
gajați direct în disputa pentru titlu. 
Și aceasta spre nesansa studenților ti
mișoreni cărora un rezultat cît mai 
strîns le-ar prinde bine pentru a evita 
retrogradarea. In țară, la Sibiu, C.S.M. 
va forța victoria în fața Politehnicii

iași, pentru a se revanșa după eșecul 
clin anul trecut, în timp ce la constanța, 
Constructorul, deși joacă acasă, nu poate 
pretinde nimic în întâlnirea cu Steaua. 
Trei meciuri s-au aminat ; P.T.T. Arad
— Farul Constanța (7 mai), R.C. Spor
tul studențesc — Știința Petroșani șl 
Rapid București — Știința Cemin Baia 
Mare (10 iunie), deoarece formațiile de 
mai sus dau jucători lotului reprezenta
tiv de juniori, prezent la Campionatul 
european FIR A, din Spania, sau susțin, 
tot duminică, meciuri internaționale, ca 
in cazul Științei Cemin Baia Mare, 
care va juca cu Abercrave (Țara Gali
lor). PROGRAMUL : Bîrlad : RULMEN
TUL — R.C. GRIVIȚA ROȘIE (în tur : 
0—41), București : DINAMO — UNIVER
SITATEA TMȘ. (25—18), Sibiu : C.S.M.
— POLITEHNICA IAȘI (7—12), Constan
ța : CONSTRUCTORUL — STEAUA 
(3—98).
SAH Cursa din fruntea clasa-
v mentului campionatului na
țional pe echipe continuă, cele 3 candi
date la titlu obținînd în runda a 6-a noi 
victorii. Dar in timp ce Universitatea 
București a învins la scor pe C.S.U. 
Brașov 772—272 (5—1, V/j—7,), 1—1), Iar 
I.T.B. pe Mondiala Satu Mare 87,-17, 
(5i/2—2—0, 1—1), Calculatorul a reușit 
® victorie la limită în fața lui C.S.M. 
Clu>Napoca : 5’/2—4‘/i (3—3, l’/î—V„ 
1—1). Medicina Timișoara a întrecut pe 
Universitatea Iași cu 6—4 (4—2, 1—1,
1—1). Petrolul Ploiești conduce cu 
51/2—3*A  în fața Politehnicii București 
(2—3, lVi—7„ 2—0), o partidă în între
cerea masculină fiind întreruptă.

Situația este neschimbată în fruntea 
celor 4 clasamente. GENERAL : Calcu
latorul 16 puncte de meci, 37 de parti
dă, Universitatea București 15 (387,)»
I.T.B. 13 (37ya) ; MASCULIN : Univer
sitatea București 267, puncte de partidă. 
I.T.B. 24’4, Calculatorul 20 ; FEMININ : 
Calculatorul și Medicina 979, Universi
tatea București și Universitatea lași 
779 ; JUNIORI-JUNIOARE : Calculatorul, 
C.S.M, și Petrolul 8 p. (T. NICOARA). 
TENIS In prima parte a „Cupei

T.C.B." la tenis, compe
tiție rezervată juniorilor șl copiilor, s-a 
disputat întrecerea pe echipe, la startul 
căreia au fost prezente 29 de formații de 
băieți șl 30 de fete. Din nou o bună 
comportare au avut reprezentanții clu
bului bucureștean Dinamo (antrenori A. 
Segărceanu șl Gh. Boaghe) care și-au 
adjudecat titlurile atît la băieți, dt șl la 
fete. Remarcăm, de asemenea, prezența 
în finala echipelor de băieți a reprezen
tanților clubului Steaua (antrenor C. 
Chivaru), care dispune acum de cîțiva 
jucători tal en ta ți și care au dat o replică 
neașteptată dinamoviștilor. Așadar, re
zultatul finalei (tablou de 32) : Dinamo
I București — Steaua 4—2. în cel mal 
frumos med al întîlnirii finale, D. Ciu- 
că — confirmînd saltul valoric din acest 
sezon — a dispus categoric, în două 
seturi, cu 6—1, 7—6 de R. Constanti- 
nescu (17—18 ani), 15—16 ani : I. Șesu
— T. Badlu 6—3, 3—6, 6—0 ; 13—14 ani : 
I. Dumitraș — S. Gorgan 1—6, 2—6 ; 
10—12 ani : C. Scrădeanu — R. Itu 6—3, 
6—0 ; dublu 15—18 ani ; Clucă, Șesu — 
Constantlnescu, Șovar 5—7, 0—6 ; dublu 
10—14 ani : Dumitraș, Oniceag — Gor
gan, Radu 8—3, 6—5. La fete : Dinam®
II București — T.C.B, I 2—1. Alice Dă- 
nilă — Cristina Bota 6—1, 6—1 ; Monica 
Radu — Cristina Trocan 1—6, 0—4 ab^ 
dublu : Dănilă, Radu — Trocan, Bot$ 
6—3, 6—4,

Azi șl mîine,' la terenurile „23 Au
gust*  șl T.C.B. (de la ora 9) au loc 
ultimele meciuri. (S. IONESCU — co
resp.).

l

(Dinamo) 
(Nicolae 
Giura) 

Popa —
Steaua (Florin Marinescu 

— Emil Bîrlădeanu) 34:39,8, 
Steaua (L Sidor — Al. Axente) 
35:04,l, Dinamo (I. Milașcu — R. 
Filipov) 35:15,5, Steaua (M. Io
nescu — Gh. Iacob) 35:32,6: K 4: 
Dinamo (Ion Geantă — Marian 
Ciobanu — Vasiie Dîba — Petrică 
Dim of te) 30:35,6, Steaua (Zahar 
Susoi — Andreian Ștefan — Uros 
Ifcovicd — Vasiie Merzlichin) 
30:51,1, Dinamo (Attila Kovacs — 
Ionel Csontl — Sorin Alexe — 
Simlon Camenischi) 3t;22,5, Steaua

(A. Smîdu — Fl. Toader — L 
Nițu — L Călin) 31:50,2, Dinamo 
(I. Olaru — M. Modigă — C. Mi
hailov — C. Livadariu) 
Dinam® (L. Lupașcu — J 
O. Florea '
K 1 F 
21:40,4, 
22:26,2, 
23:01,8, 
23:37,6, 
23:41,5, 
23:48,2 ; K 2 F : Dinamo (Nasta
sia Buri — Elisabeta Băbeanu) 
20:00,1, Steaua (Vasilica Smeu — 
Olea Plătiță) 20:48,8, Dinamo (Ma- 
rloara Voicu — Stela Moldo- 
veanu) 20:57,5, Steaua (Maria A- 
vram — Dobrița Lupu) 21:06,3, 
Dinamo (Tecla Drăgan 
Ioniță) 21:16,5, "
(Victoria Burtea 
dovan) 21:40,7 ;
Lungu (Danubiu 
Ivan Patzaichin 
Mihail Timofte

Ivanov (Dinamo) 43:03,7, T.
(Delta Tulcea) 

(Dinamo) 44:02,2 ;
(Toma Simionov — Dobre 

37:02,6, Steaua (Mihaî
— Gheorghe Simiocenco) 
Dinamo (Gheorghe Titu

L. Stan) 
ștefan 

Buhaev
Avram 
Dobre

Popov

: Maria
Agafia 
Amfisa

Niculina 
Culina 
Ana Berecsenyl
K 2 F “•

32:29,7, 
N. Hie — 

32:53,3 ;
(Dinamo) 
(Steaua) 
(Steaua)

(Dinamo) 
(Dinamo) 
(Steaua)

SI M BATA

1

Maria
Farul Constanța 
— Floarea Mol- 
C 1 ; Gheorghe 
Tulcea) 41 :4G,3, 

(Dinamo) 42:00,0, 
43:00,0,(Steaua)

O.
Nichita
F.Gurei 
Steaua 
Nenciu)
Marcov
37:25,5,
— Petre Capusta) 37:29,6, Steaua 
(I. Cornienco — T. Cobzarencu) 
37:45,6, Dinamo (C. Gheba — P. 
Pocora) 37:55,3, Dinamo (Gh.. 
Munteanu—B. Teodorov) 37:57,4.

Clasament pe echipe : Dinamo 
135 p, Steaua 126 p, Danubiu Tul- 
cea 18 p, Marina Mangalia 8 p, 
Delta Tulce^ și U.T.A. 7 p etc.

43:10,0,
C 2 î

BASCHET. Sala Giulești, de la 
ora 17,30 : Progresul — Comer
țul Tg. Mureș, Politehnica C.S.Ș. 
2 București - Universitatea Ti
mișoara (meciuri în ..Cupa Ro
mâniei" — P.

BOX. Sola I.S.B. (str Berzei) 
de la ora 16, finala fazei de 
zonâ a campionatului național 
de box juniori (tineret) - Mu
nicipiul București.

POPICE Arena Voința, ora 
1-4.30 : Voința București — Glo
ria București ; arena Olimpia, 
ora 14,30 : Olimpia București — 
Metrom Brașov (,,A“—f).

SĂRITURI Bazinul „23 August", 
de la ora 10 și de la ora 16, 
Concurs republican de junio»L

DUMINICA
BASCHET. Sala Giulești, de la 

ora 9 : Progresul - Universitatea 
Timișoara, Politehnica C.S.Ș. 2 — 
Comerțul Tg. Mureș (meciuri in 
..Cupa României" — f).

BOX. Salo I S B (str. Berzei) 
de la ora 10 : finala fazei de 
zona a campionatului național 
de box juniori — Municipiu! 
București

HANDBAL. Sala Floreasca. de

CURĂ BALNEARĂ ÎN
Cunoscut încă din timpul romanilor, Buziașul este astăzi re

numit pentru eficacitatea apelor sale minerale.
Deschisă tot timpul anului, stațiunea este așezată pe terasa 

superioară a rîului Timiș, la poalele dealului Silagiu. Buziașul 
pare un parc imens cu arbori seculari care alternează cu 
brazii tineri, printre care sînt presărate hoteluri și vile con
fortabile.

Da indicația medicilor, aici, Tn instalații moderne de trata
ment, pot urma o cură balneară cei suferinzi de afecțiuni ale 
aparatului cardiovascular, precum și afecțiuni ale sistemului 
nervos central. In stațiune se mai pot trata ca boli asociate, 
colecistopatii cronice,' gastrite hipoacide, afecțiuni ale aparatu
lui urinar.

re- 
Franțel (f, amical). 
Știința Bacâu (f, „A") 

Stadion Politehnica, 
Sportul studențesc —

la ora 11,30 : Confecția 
prezenta-tlva 
Progresul —

FOTBAL 
ora 15.30 : 
..U" Cluj-Napoca (speranței, oro 
17,30 : Sportul studențesc — „U“ 
Cluj-Napoca ' * “ 
Steaua, ora 
Politehnica 
ora 17,30 i 
litehrrica lași 
Metalul, ora 
rești — Gaz metan Mediaș ; sta
dion Mecanică Fină, ora 11 : 
Mecanică Fină - Petrolul Plo
iești; Stadion Republicii, ora 11: 
Luceafărul " 
div.' „ 
ora 
Iul Botlnțin ; 
ora 11. ____
stadion Abatorul, 
torul 
Roșie, ora 11 : 
T.M.B. (meciuri in div.

(„A") ; stadion 
15,30 : Steaua — 

lași (speranțe).
Steaua — Po- 
(,,A“) ; stadion 

11 : Metalul Bucu-

Rapid (meciuri tn 
,B“); stadion Automecanfca, 

11 : Automecanica — Petro- 
__  , stadion Danubiana, 
Danubiana — Luceafărul; 

_____ t. ora 11 î Abo- 
Voînța ; stadion Flacăra 

Flacăra Roșie — 
„C".

RUGBY. Stadion Olimpia, ora 
10 : Dinamo — Universitatea Ti
mișoara <„A“).

POPICE. Arena Olimpia, ora 8: 
Olimpia — C.F.R. Constanța (div. 
„A", m).

SĂRITURI. Bazinul „23 August" 
de la oro 10 și de la ora 16, 
Concursul republican de juniori.

STAȚIUNEA BUZIAS

I

_l

3
Stațiunea este dotată cu sală de jocuri distractive, casă de 

cultură și bibliotecă: Se pot face plimbări în împrejurimile 
Buziașului și la pădurea Dumbrăvii, care acum are un farmec 
aparte

Biroul de turism din stațiune' organizează excursii la Timi
șoara, Lugoj, Arad Caransebeș, Băile Herculane. Orșova, Dro- 
beta Tr. Severin sau pe itinerarii ce duc pînă la frumosul 
lac Văliug.

Pentru alte informații și procurarea biletelor, adresați-vă a- 
gențiilor și filialelor Oficiilor județene de turism, precum și la 
cele ale I.T.H.R. București.



SĂ AVEM GRIJĂ DE COPWIf! LUAȚI EXEMPLUL BACĂULUI!
Miine, In etapa a 25 a a Diviziei ț,A"

MtCIUilllE DE LA CRAIOVA Șl TG. MUREȘ, 
IN CENTRUL ATENțIEI

G La Craiova, liderul în
cearcă iarăși desprinde
rea... • ...Iar la Tg. Mureș, 
Dinamo încercă să rămînă 
„lipită• ** de lider • La Bra
șov, un meci între două 
adepte ale fotbalului total 
® La Hunedoara, F.C. Ar
geș vine și cu argumen
tul acelui 6—0 din toamnă 
• în „Regie", Sportul stu
dențesc așteaptă, la rînd, 
o nouă... Universitate •

• F.C. OLT nu-1 va utiliza 
pe Petre Petre, care a acumu
lat patru cartonașe galbene și, 
deci, va sta două etape. Va 
începe partida în formula care
a terminat jocul din ultima 
etapă O F.C. BAIA MARE are

CLASAMENTUL
1. UNIV. CV. 24 15 2 7 43-19 32
2. Dinamo 24 14 4 6 42—20 32
X F.C. Argeș 24 13 3 8 39-24 29
4. F.C.M. B». 24 12 4 8 30-26 28
B. Continui 24 11 3 10 41-32 25
6. S.C. Bacâu 24 10 5 9 33-31 25

7-e. MU“ Cj.-Nap. 24 11 3 10 31-34 25
„Poli- Timiș. 24 11 3 10 24-27 25

9. Steaua 24 9 6 9 36-31 24
10. Chimia 24 11 2 11 34-42 24
11. Jiul 24 11 1 12 32-31 23
12. Progr. Vulcan 24 9 5 10 32-39 23
IX Pol it. lași 24 9 4 11 34-34 22
14. A.S.A. Tg.M. 24 9 4 11 35-44 22
IX F.C. Olt 24 8 5 11 26-35 21
16. Sportul stud. 24 9 2 13 24-32 20
17. F.C. Baia M. 24 8 3 13 26-37 19
18. F.C.M. Gl. 24 5 3 16 27-51 13

&\\\\\\\\\\\v
se varsă in Dunăre © PeF.C.M. Galați știe că... Jiul

„Ghencea**,  înainte de a ataca poarta lui lordache, ie
șenii se tem de impetuozitatea lui Cernescu... • F. C. 
Baia Mare a pierdut, in tur, și pe propriul teren • La

Rm. Vîlcea, un joc sub semnul echilibrului

II
&

Brașov : F.C.M.
Hunedoara :: CORVINUL
București : SPORTUL STUD.

(StodTonul
Galați : F.C.M.
București : STEAUA

Slatina : F.C. OLT
Rm. Vîlcea : CHIMIA

(meci
Craiova : UNIVERSITATEA
Tg. Mureș : A.S.A.

PROGRAMUL ETAPEI II
- S.C. BACĂU
- F.C. ARGEȘ
- „U" CLUJ-NAPOCA

Polltehnfco)
- JIUL PETROȘANI
- POLITEHNICA IAȘI

al Steaua)
- F.C. BAIA MARE
- PROGRESUL VULCAN 

televizat;
- „POLI" TIMIȘOARA
- DINAMO

I
B

Meciurile vor începe k> ora 1-7,30, ca excepția ceLui de la Rm. 
cea, care va fi televircrt șl va avea loc de Io oro 15,30.

vn-

Fotbalul este un joc. Un joc care place 
celor mari (orice dovadă in plus este su
perfluă !), dar și celor mici. Fapt pentru 
care, pe multe stadioane, nu o dată, există 
atâția copii și elevi. Unele cluburi permit 
chiar accesul gratuit al copiilor și școlari
lor la partidele de fotbal. Da București, la 
Cluj-Napoca, la Bacău și in multe alte lo
calități. Pe unele stadioane există chiar ga
lerii organizate ale copiilor. Am admirat 
acest lucru la meciurile Sportului studen
țesc, la Cluj-Napoca, la Tg. Mureș și prin 
alte părți. La Arad, cind U.T.A. juca in „A", 
am întâlnit și un concurs al galeriilor de 
școlari. Ceea ce este mai mult deci! fru
mos. Este educativ ! Pentru că ei, copiii de 
astăzi, sint sportivii de miine sau specta
torii viitorului. Ei sint „opinia publică", 
de care stadioanele au nevoie. Acești copii 
și școlari ne reprezintă,

Pe noi, părinții.
Pe noi, educatorii.
Prezența lor, acolo, 

în tribună, trebuie să 
reprezinte o OBLI- • 
GAȚIE ■” --------
pentru 
tatorii 
te la comportare civilizată, la o atitudine cu 
adevărat sportivă. Pentru că ei, cei mici, 
învață de la noi.

Duminică, la un meci de Divizia „C“, 
disputat in Capitală, pe stadionul Laromet, 
ei, copiii, au tras un semnal de alarmă. 
Erau cam 15—20 de copilandri in tribună. 
Se auzeau numai glasurile lor. Ceea ce pu
tea fi foarte frumos. Dar n-a fost frumos. 
Pentru că acele glasuri nevinovate foloseau 
cuvinte dure la adresa arbitrilor și a echi
pei adverse. Copiii aceia nu aveau de unde 
ști ce înseamnă „hoții, hoții 1“ șt nici „po- 
mcmagiilor!“. li învățasem noi, cei mari. 
Poate fără să ne dăm seama. Uitând că ei, 
cei mici, imită foarte repede și prind din 
zbor multe cuvinte, multe reflexe. Grav e 
ci nimeni dintre cei mari prezenți in tri
buna stadionului Laromet n-a intervenit să 
oprească acel cor trist pentru copilăria ne
vinovată a micuților spectatori. ~ 
invită grabnic la meditație și 
Ce-ar fi ca, atunci cind luăm 
bune, să nu uităm ci jocul nu 
al nostru, al celor mari ? Si că . _ 
torii, de miine, înseamnă comportarea noas
tră de astăzi!

de fapt.

Publicul nostru nu este neapărat exuberant. 
N-a învățat să ciute, încă, in corpore, deși 
grupuri de entuziaști s-au mai constituit, iei, 
colo, în coruri cu repertorii decente și mobili
zatoare. Timișoara a dat cindva... tonul, și 
prozeliții au apărut la Cluj-Napoca, lu Brașov, 
la Fetroșani. Avem, in general, un public dis
tins și... destins, notat etapă de etapă cu note 
mari la „Trofeul Petschovschi".

Surprinde, cu atît mai mult, cum această 
tribună poate tolera indivizi sau asocieri de 
indivizi care poluează sistematic atmosfera sta
dioanelor noastre. Așa-zise „microgalerii" com
pacte care agită uneori steagurile Stelei, ale 
lui Dinamo, ale Sportului studențesc, întinind 
prin scandări triviale climatul partidelor, con
stituie un exemplu. La Brașov, vizavi de 
tribuna a Il-a, unde suporterii se organizează 
intr-o galerie de calitate, la tribuna I, deci, 
in spatele gardului împrejmuitor, cîțiva specta
tori cu echilibru precar 
pare) arum.' imprecații

IN 
noi, 

maturi.

PLUS
spec-

Trebuie să

(aceeași, mereu, se 
și bat cu pumnii în 
copertinele băncilor 
de rezervă. Ce-i drept, 
sint „imparțiali'' l 
nu-și menajează nici 
propria echipă I La 

Petroșani, același fenomen : 5—. indisci-
plinați, postați tn dreptul tunelului de 
acces pe gazon, supun unui tir verbal de mu
re intensitate (nesuportat de hîrtie) tușierul de 
pe latura respectivă, paroxismul coincizind. 
insă, odată cu apariția, la retragerea spre ca
bine, a întregii brigăzi, dnd invectivele se a- 
mestecă cu saliva proiectată. (Așa s-a întâm
plat și in ultima etapă, deși arbitrajul a fost 
impecabil).

îndepărtarea acestor pete din decorul nostru 
fotbalistic n-ar întârzia dacă organele de or
dine, aflate la cîțiva pași, nu și-ar topi, cite- 
odată, indiferența in concentrarea cu care ur
măresc desfășurarea jocului din teren. De 
asemenea, dacă opinia celorlalți spectatori, nu
merotați cu miile, ar acționa cu promptitudine. 
Așa cum s-a întâmplat la Bacău, unde, la o 
întâlnire a Sport clubului cu suporterii (tineri 
muncitori) de la întreprinderea de mașini u- 
nelte, aceștia s-au angajat, ca, prin simpla ală
turare in spațiu, prin luare de atitudine, la 
nevoie, să disperseze, să reducă la tăcere pe 
cei cîțiva huligani de la tribuna a Il-a, care, 
etapă de etapă, împroșcau cu injurii pe jucă
torii oaspeți... De două săptămîni, tribuna bă
căuană și-a pus la respect, intr-adevăr, oile 
ci nPQvp.

m CUPEN

invi-

Ceea ce ne 
atitudine, 

loc tn tri- 
este numai 
ei, specta-

Mircea M. IONESCU

• F.C.M. BRAȘOV. Are o 
sumedenie de indisponibilități 
în lotul său : Marinescu și 
Chioreanu, accidentați, Naghi 
și Ciobanu, bolnavi. Bențea și 
Papuc, suspendați pentru car
tonașe galbene • S.C. BACĂU. 
Nu vor juca Șoiman, în con
tinuare nerefăcut după acciden
tarea suferită la Timișoara, și 
Șoșu, cu șase cartonașe galbene.

< ’ CORVINUL nu-1 poate uti- 
lizi pe Nicșa, care este acci
dentat. Reintră, probabil, Ga
bor • F.C. ARGEȘ îi așteaptă, 
■zi, la Hunedoara, pe jucătorii 
de la lot, Cristian și M. Zam
fir. Toți componenții lotului 
sint apți de ..joc. Reintră Bălu- 
U.

• SPORTUL STUDENȚESC. 
Nu vor figura in formație Că- 
țoi și Șerbănică, suspendați 
pentru primirea de cartonașe 
galbene. Se speră în recupera
rea lui Munteanu II și M. Ma
rian, accidentați în etapele pre
cedente ® „U“ CLUJ-NAPO
CA. Porațchi, în continuare ac
cidentat, nu va juca nici miine.

« F.C.M. GALAȚI anunță 
probabilele absențe ale lui Mo
toc, tt. Dan (ambii pentru... ab
sențe de la antrenamente) și 
Anghelinei (nerefăcut de pe ur
ma unei accidentări). Este po
sibilă reintrarea lui Majaru. • 
JIUL nu-1 va putea utiliza pe 
Șumulanschi (a acumulat două 
cartonașe galbene).

® STEAUA și-a adunat jucă
torii de la loturi. Sub semnul 
întrebării. Iordache, accidentat 
• POLITEHNICA IAȘI. Cio- 
cîrlan, accidentat în partida de 
duminică, nu a făcut deplasarea. 

toți jucătorii valizi șl antreno
rul Tr. Ivănescu anunță că va 
juca formația care' a dștigat 
ultimul meci.
• CHIMIA. Cineă continuă 

să fie indisponibil. Antrenorii 
M. Pigulea și N. Dinescu inten
ționează să folosească aceeași 
echipă din etapa precedentă • 
La PROGRESUL VULCAN, du
pă cum ne-a informat antreno
rul P. Moldoveanu, nu va juca 
M. Ionescu — suspendat, și Ma- 
teescu — accidentat. Va reintra 
fundașul Alexandru. Se anunță 
și un debut : Ion Nicolae, trans
ferat de la Gloria Bistrița.

• UNIVERSITATEA CRAIO
VA nu-1 va putea utiliza, se 
pare, pe Ungureanu, accidentat, 
miercuri, la Copenhaga. Ceilalți 
jucători craiovenl sint valizi • 
POLITEHNICA TIMIȘOARA a 
sosit astăzi, cu autocarul. Ia 
Craiova cu un lot care-i cu
prinde pe Dumitru și Șerbă- 
ntriu, ambii absenți din 11-le 
timișorean în ultimul timp, am
bii titulari, după toate probabi
litățile, în meciul de mîine.

• A.S.A. TG. MUREȘ nu a- 
nunță indisponibilități în echi
pă. O singură absență de notai: 
jucătorul Dulău, care mal are 
de efectuat o etapă de suspen
dare. • DINAMO va conta pe 
Dndu Georgescu, refăcut după 
un accidentat mai vechi, însă 
nu-i va putea folosi pe Bum- 
bescu șl Iordache, din cauza 
unor traumatisme.

„TROFEUL
Situația in „Trofeul Petschov

schi" (decernat anual de ziarul 
nostru celui mai sportiv pu
blic), după desfășurarea meciu
rilor etapei a 24-a a Diviziei 
„A“, este următoarea:

1. CLUJ-NAPOCA 9,77;
2. Galați 9,66;

DIVIZIA ,,A"
Apefind la datele statistice des

prinse din desfășurarea meciuri
lor etapei a 24-a Diviziei „A“ vă 
prezentăm • trecere tn revistă — 
din punct de vedere cifric — a 
actualei ediții.
• Cu cede ÎS goluri înscrise 

duminică, totalul a ajuns la 589: 
426 gazdele, 163 oaspeții • Mîine 
vom cunoaște pe autorul golului 
ou nr. 600. Iată-i pe cei care au 
Înscris golurile cu numere de 
jalon din acest campionat : Cîm- 
peanu n (nr. 1), Augustin (nr. 
100), Balaban (nr. 200), Nicșa (nr. 
300), Cămătaru (nr. 400) și Stoica 
— Steaua (nr. 500). • Duminică, 
oaspeții nu au obținut decît 2 
puncte, prin victoria Corvin ului 
în partida cu Progresul-Vulcan. 
Din cele 216 meciuri disputate 
pînă în prezent, 155 au revenit 
gazdelor, 31 s-au încheiat la e- 
galitate, iar In 30 victoria a fost 
de partea oaspeților • Prin eli
minarea lui Lucesc u, numărul 
jucătorilor care au văzut carto
nașul roșu în acest campionat a 
ajuns la 25. • După două eta
pe liniștite, cind s-au arătat de 
fiecare dată doar efite 6 cartona
șe galbene (cifră care constituie 
recordul campionatului), lată că 
duminică divizionarii ,,A“ și-au 
dat in petec, 20 dintre ei fiind 
colecționari ce cartonașe galbene 
O Apropo de cartonașe galbene, 
să vedem care sint Liderii cam
pionatului la acest capitol ? Con
duc M. Ionescu și Soșu — cu 
dte 6 cartonașe galbene, urmați 
de Miculescu, Cineă și Văetuș — 
cîle 5 • La meciurile etapei 
a 24-a au asistat 117 000 de spec
tatori. în prezent, totalul este de

PETSCHOVSCHI”
3. Slatina 9,33;
4. Rm. Vilcea 9,27; 5. Iași 

9,23; 6. Tg. Mureș 9,16; 7, Ba
cău 9,15; 8. București 9,08; 
9—10. Craiova și Pitești 9,00; 
11. Brașov 8,91; 12. Timișoara 
8,83; 13. Baia Mare 8,66; 14. Hu
nedoara 8,36; 15. Petroșani 8,25.

/N CIFRE...
2 726 200 • O lup-tâ interesantă
are loc șl în clasamentul longe
vității sportive, reflectată prin 
numărul meciurilor în primul e- 
șaJon. Lider la începutul acestui 
campionat, Dobrln a fost depășit 
de Vigu șl are acum amenințată 
șl poziția secundă. Dar iată care 
este situația în fruntea acestui 
clasament : Vigu 3S4, Dobrin 391, 
Dinu 390, Dembrovscbl 381 O Cu 
cele 3 lovituri de la 11 m dictate 
duminică (una pentru gazde, 
două pentru oaspeți — cam rar 
acest raport în campionatul nos
tru) , totalul penalty-uriJor a a- 
juns la 66 : 51 în favoarea gaz
delor, 15 pentru oaspeți ; 53
transformate, 13 ratate.

„SANCJIMI“ Șl SANCȚIUNI...
• JOI SEARA, in cadrul o- 

bișnuitei ședințe săptămînale, 
printre alte cazuri, comisia de 
disciplină a F.R.F. a discutat și 
abaterea lui M. Lucescu (Cor- 
vinul Hunedoara), care, In me
ciul cu Progresul—Vulcan, a 
fost eliminat de pe teren pen
tru insulte adresate arbitrului. 
Pentru actul comis, Lucescu a 
fost sancționat cu avertis
ment!) Sint cunoscute merite
le pe care acest jucător le are 
în fotbalul nostru, și pentru 
care a fost apreciat, de flecare 
dată, dar decizia comisiei de 
disciplină (foarte severă jn alte 
cazuri) exprimă — din păcate 
— o clemență în afara Regula
mentului !

• MĂSURI DISCIPLINARE 
LA F.C. BIHOR ORADEA. Bi
roul clubului a hotărît scoate
rea din lot, pînă la sfîrșitul re
turului, a jucătorilor Kun și 
Kiss, iar Albii, Zare și Naom 
au fost sancționați cu ultim 
avertisment. (I. GHIȘA, co- 
resp.).

ADMINISTRATA lit SIAI LOIO-PRONOSPOHI INFORMEAZĂ;

„TOPCI. CAMPIONATILII-
Etapa de duminică a Diviziei 

^A“ a adus o modificare im
portantă în „Topul campionatu
lui": a reintrat Cîmpcanu II. 
Revenirea clujeanului în acest 
catalog al constanței (care cu
prinde jucătorii cu o medie de 
7,00 și mai mare, și avind ju
cate cel puțin jumătate din 
partidele disputate pînă in pre
zent) se datorește faptului că 
el îndeplinești- acum clauza 
regulamentului, lucind duminică 
al 12-lea meci din actuala edi
ție. Iar reintrarea lui este cit 
se poate de spectaculoasă, el 
plasîndu-se în imediata apro
piere a podiumului, mai exact 
& o sutime de Țălnar, ocupan
tul locului trei. Acum în „Top“ 
figurează 21 de jucători, care 
prin evoluția lor de duminică 
au ridicat cu 13 sutimi media 
Înregistrată în etapa trecută, 
de la 6,75 la 6,88. O medie to
tuși mică dacă avem în vedere 
faptul că ea a fost obținută de 
jucătorii care alcătuiesc pluto
nul fruntaș al divizionarilor 
„A". Notele de duminică au 
mărit, în consecință, grupul ce
lor cu o medie în a.jropierea 
lui 7,00, dintre aceștia, la un 
pas — o notă de 6 — de a pă
răsi „Topul" se află Bălăci, 
Ungureanu, St. Moldovan, Geol- 
gău și Speriatu.

Dar iată care este componen
ța. „Topului" după etapa a 24-a:

ȘTEFĂNESCU 7,50;
Lucescu 7,45;
Țălnar 7,34;
Cîmpeanu II 7,33; Cavai și 

Kallo 7,20; Țegean și Naghi 
7,18; Ariciu 7,15; Lung și Dinu 
7,14; Klein 7,13; Iordache șl 
Bulancea 7,10; Negrilă 7,08; I. 
Gabriel 7,06; Bălăci, Ungureanu 
si St. Moldovan 7,04 ; Geolgău 
și Speriatu 7,00.

Campionatul speranțelor MAREA SURPRIZĂ A ETAPEI TRECUTE...
Etapa a 24-a a oferit una 

dintre cele mai mari surpriza 
— poate fi considerată chiar 
cea mai mare — ale acestei 
competiții. Pe stadionul din 
șos. Ștefan cel Mare s-au în- 
tilnit Dinamo (locul 1) și F.C. 
Olt (locul 18), adică liderul și 
„lanterna", cea învinsă de mul
te ori la scor chiar și pe teren 
propriu! Și în Ioc de un 3—0 
4—0 sau 5—0, iată, la sfîrșitu) 
timpului regulamentar de joc 
tabela de scor arăta un de ne
crezut 1—1! Cum a fost posibil?

' Ne-a răspuns antrenorul 
Constantin Frățilă: „Nici mie 
nu-mi vine să cred. Am domi
nat cu fundașii Ia centru, ne-am 
creat ocazii mari cit roata ca
rului, dar pur și simplu mingea 
n-a vrut să intre în poarta 

adversă decît o singură dată. 
Nu-i mai puțin adevărat însă 
că și speranțele clubului F.C. 
Olt s-au apărat cu o dîrzenie 
pe care, sincer să fiu, nu le-o 
bănuiam. Pentru a ne menține, 
tn continuare, în fruntea cla
samentului va trebui să ne pre
gătim și mai mult și, mai ales, 
va trebui să evităm surprize 
ca cea din etapa trecută..."

Tot o dată a intrat mingea și 
în plasa porții echipei ieșene, 
trimisă acolo de jucătorii lui 
Silviu Stănescu, dar craiovenii 
n-au primit gol, au cîștigat, 
așadar, in deplasare și Univer
sitatea a ajuns la numai o 
„lungime" de lider. Campiona
tul speranțelor se... încinge! 
Foarte bine, așa stă frumos 
oricărei competiții, dar rămine 

de văzut care-i vor fi ROADE
LE la ora bilanțului, după eta
pa a 34-a, atunci cînd vom 
trage linie și vom aduna. (L.D.)

CLASAMENTUL
1. DINAMO 24 18 5 1 70—16 41
2. Univ. Cv. 24 13 3 3 69—23 39
3. S.C. Bacău 24 15 5 4 62—38 35
4. Corvinul 24 11 5 8 51—29 27
5. F.C. Argeș 24 11 5 8 38—26 27
6. F.C. B.M. 24 12 3 9 52—41 27
7. F.C.M. Gl. 24 9 7 8 52—40 25
8. F.C.M. Bv. 24 9 7 8 37—30 25
9. Steaua 24 9 6 9 52—45 24

10. Sp. stud. 24 11 2 11 40—32 24
11. Jiul 24 9 5 10 20—42 23
12. Polit. Iași 24 10 1 13 47—58 21
13. „Poli- Tim. 24 7 6 11 47—53 20
14. Chim. Rm. V. 24 8 3 13 33—59 19
15. A.S.A. 24 8 2 14 41—46 18
16. „U“ Cj.-Nap. 24 6 4 14 27—57 16
17. Pr.-Vulcan 24 5 1 18 33—79 11
18. F.C. Olt 24 3 4 17 16—82 10

MIINE PUTEȚI CIȘTIGA 1 • 
La tragerea excepțională Pro- 
noexpres de mîine, 19 aprilie 
1981, se pot obține AUTOTU
RISME „Dacia 1300“ și „Skoda 
120 L“, EXCURSII în R. S. 
Cehoslovacă sau R. P. Ungară, 
precum și MARI CÎSTIGURI 
IN BANI. (Tragerea va avea 
loc la ora 16,30 in sala Clu
bului „Finanțe-Bănci" din 
București, str. Doamnei nr. 2 ; 
numerele cîștigătoare urmează 
a fi transmise în cursul serii 
la radio și televiziune) • De 
asemenea, concursul Prono
sport de miine, care dispune 
de un report de 62.340 lei la 
categoria I, oferă participanți- 
lor un nou prilej de cîștiguri 
în AUTOTURISME și BANI. 
Agențiile Loto-Pronosport mai 
stau doar astăzi Ia dispoziția 
celor ce doresc să-și încerce 
șansele ...

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 171 APRI
LIE 1981. Extragerea I : M Î9 
89 87 49 8 41 57 48 ; extragerea 
a n-a : 63 51 20 80 81 40 95 SI 
44. Fond total de cîștiguri 5 
1.390.056 lei din care . 487.944 lei 
report la cat. I.

• ClȘTIGURILE TRAGERII „LO
TO 2" DIN 12 APRILIE 1981. Cat. 
1 : 1 variantă 100 % — autotu
rism „Dacia ie00“ și 2 variante 
25% a 17.500 lei; cat. 2 ; 5,75 va
riante a 24.509 lei ; cat. 3: 19,00 
a 7.435 lei ; cat. 4 : 110 a 1.284 
lei ; cat. 5 : 254 a 200 Iei ; cat. 6: 
2,421,50 a 100 lei. Report la cat. 
1 : 36.270 lei. Autoturismul „Da
cia 1300“ a fost cîștigat de GEOR- 
GETA VASILACHE din comune 
Topraisar, județul Constanța.



in „Cupa țărilor latine“, la handbal Campionatele mondiale de tenis de masă

ROMÂNIA - ANDALUZIA 3316
© Ultimele două zile ale întrecerii programează partide 
de mare interes ® Azi, un meci decisiv pentru calificarea 
îiî finală : România — Franța • Finalele au loc mîine, 

la Malaga
CADIZ, 17 (prin telefon). 

Continuîndu-și evoluția în ca
drul celei de a Xl-a ediții a 
„Cupei țărilor latine" la hand
bal, reprezentativa masculină 
de tineret a țării noastre a ju
cat- — în localitatea Jerez de la 
Frontiera — în compania Se
lecționatei Andaluziei. Așa cum 
am mai precizat, formația spa
niolă este alcătuită din seniori 
și participă în afară de concurs. 
Evoluția handbaliștilor români 
a fost net superioară aceleia 
din partida cu Belgia. Ei s-au 
detașat chiar din min. 6, ajun- 
glnd — în min. 19 — să condu
că cu 8—2. In partea a doua a 
întilnirii, antrenorii Eugen Tro- 
fin și Gh. Goran au introdus 
rezervele. Rezultat final: Româ
nia — Sel. Andaluziei 33—16 
(14—3). Au înscris: Dumitru 
11, Roșea 5, Radulescu 4, Ber
bece 4, Niculae 3, Jianu 2, Pa- 
raschiv 1, Petre 1, Dogărescu 1 
și Miclăuș 1 — pentru Româ
nia, Espcjo 4, Carmona 3, 
Beaus 2, Ortiz 2, Martin 2, 
Campos 2 și Jimenez 1 — pen
tru Sel. Andaluziei. Au arbi
trat: Collazzo și Costas (Spa
nia).

Tot în grupa în care evolu
ează echipa noastră ș-a dispu
tat și partida Franța — Belgia.

POLOIȘTII JUNIORI
LA SOFIA

■ SOFIA, 17 (Agerpres). — In 
cadrul turneului internațional 
de polo pe apă pentru juniori, 
selecționata României a învins 
cu scorul de 14—4 formația 
Greciei și a pierdut cu 8—10 
meciul susținut • cu reprezenta
tiva Iugoslaviei. Alte rezultate'. 
U.R.S.S. — Spania 5—4, Unga
ria — Grecia 10—1, Iugoslavia 
— Bulgaria 10—8, Ungaria — 
U.R.S.S. 6—5.

CAMPIONATUL MONDIAL'
DE HOCHEI (grupa A)
STOCKHOLM, 17 (Agerpres). 

— Vineri la Stockholm în ca
drul campionatului mondial de 
hochei Pe gheață (grupa A), 
în turneul pentru locurile 5—8 e- 
chipa S.U.A. a învins cu scorul 
de 7—6 (2—3, 4—1. 1—2) e- 
chipa Olandei.

C.M. DL GIMNASTICĂ VOR AVEA LOC LA MOSCOVA
ZURICH, 17 (Agerpres). — 

Comitetul federației internațio
nale de gimnastică, întrunit la 
Bienne (Elveția), a hotărît ca 

Jacek Bierkowski (Polonia)

„Șl LA SABIA ELECTRICĂ, 
DETERMINANTĂ VA Fi TOT VALOAREA 

SPORTIVULUI !“
Inginerul Jacek Bierkowski este, la cei 33 de ani ai săi, unul 

dintre cei mal cunoscuțl sabrerl din lume, pe cartea sa de vizită 
afLtndu-se, ia loc de cinste, titlul de vicecamplon mondial, obținut 
la ediția 1975, de la Budapesta, precum și medalia de bronz clști- 
gată cn echipa Poloniei, al cărei căpitan la ediția 1979, de la
Melbourne, a C.M. Prezent recent la „Trofeul Carpați“ de la Brașov, 
a avut amabilitatea să ne răspundă la două întrebări.

A fost un meci interesant, mai 
ales în repriza secundă, cînd 
echilibrul de forțe a dat naș
tere unei dispute dirze. Final
mente: Franța — Belgia 18—14 
(10^-5). în cealaltă grupă, Spa
nia a întrecut Italia cu 26—20 
(14—10).

Ultimele două zile ale celei 
de a Xl-a ediții a „Cupei ță
rilor latine" programează par
tide de mare interes. Reprezen
tativa de tineret a României va 
juca sîmbătă (n.r. astăzi) la 
Antequera cu selecționata Fran
ței, învingătoarea calificîndu-se 
in „finala mare“ a competiției. 
Prin prisma rezultatelor anteri
oare, realizate de cele două 
formații, handbaliștii români 
dețin prima șansă. Cealaltă fi
nalistă este — mai mult ca si
gur — formația Spaniei. Astfel 
că duminică la amiază, in ma
rea sală de sport din Malaga 
este posibil să asistăm la o re
editare a finalei de anul tre
cut, la un meci România — 
Spania. Să sperăm că, de aceas
tă dâtă, handbaliștii noștri Iși 
vor lua revanșa.

Călin ANTONESCU

AU ÎNCEPUT C.M. DE SCRIMĂ (tineret)
LAUSANNE, 17 (prin tele

fon). Ediția 1981 a campionate
lor mondiale de tineret (scri- 
meri sub 20 de ani) a doborlt 
recordul de participare. La Pa
lais de Beaulieu participă spe
ranțele scrimei din 35 de țări. 
Pentru prima dată în istoria a- 
cestor campionate sînt repre
zentate toate cele cinci conti
nente.

Debutul l-au făcut floretiș’til 
Au fost înscriși 84 de concu- 
renți, printre care și reprezen
tanții României, Fernando 
Bucur și Nicolae Bodoczi. Pri
mul dintre ei, marcat evident 
de trac (s-a făcut simțită lip
sa experienței marilor con-

TENISMANI ROMÂNI ÎN ITALIA
In cadrul circuitului italian 

de tenis, tinerii noștri jucători 
Florin Segărccanu și Andrei 
Dîrzu au cîștigat proba de du
blu a turneului de Ia Salerno, 
învingînd în finală perechea 
Zugarelli (Italia) — Barr 
(S.U.A.) cu 6—4, 7—6. în tur
neul următor, de la Cagliari, 
tenismanii noștri au obținut ur
mătoarele rezultate: A. Dîrzu 

ediția din acest an a campio
natelor mondiale de gimnastică 
să se desfășoare la Moscova, 
intre 20 și 27 noiembrie.

LUI FLORIN GHEORGHIU 
CONTINUĂ...

MOSCOVA, 17 (Agerpres). — 
In runda a 9-a a turneului in
ternațional de șah de la Mosco
va, marele maestru român Flo
rin Gheorghiu (cu piesele ne
gre) a remizat cu marele ma
estru filipinez Eugenio Torre. 
Rezultatul de egalitate a mai 
fost înregistrat și în alte cinci 
partide: Timman — Beliavski, 
Andersson — Karpov, Smîslov 
— Polugaevski, Petrosian — Ba- 
lasov și Smejkal — Kasparov. 
Partida L. Portisch — Gheller 
s-a întrerupt.

în clasament se menține li
der Karpov (U.R.S.S.), cu 6,5 p.

„MARELE PREMIU 
AL ORAȘULUI SOFIA" 

LA BASCHET
în prima zi a turneelor pa 

grupe valorice din cadrul com
petiției de baschet masculin do
tată cu „Marele premiu al ora
șului Sofia", au fost înregistra
te următoarele rezultate: gru
pa 1—4: Moscova — Sofia 100— 
81 (46—42), Praga — Belgrad 
77—76 (40—37); grupa 5—8: 
București — Varșovia 74—73 
(56—37), Havana — Ankara 
91—72 (48—32).

cursuri), a fost eliminat în turul 
2 al preliminariilor, în timp ce 
Nicolae Bodoczi (deși specialist 
in spadă!) a reușit să se cali
fice în faza eliminărilor direc
te, adică printre primii 16 flo- 
retiști, urmînd să tragă In pri
mul asalt al acestei faze cu 
Schreck (R.F.G.).

Vineri au început și întrece
rile preliminarii ale sabrerilor; 
reprezentanții noștri fiind Ale
xandru Chiculiță și Fiorin Pău- 
nescu. Finala acestei probe se 
va desfășura sîmbătă, cînd vor 
intra în concurs și spadasinii, 
printre care Felix Nicolae și 
Nicolae Bodoczi.

— Massa (Italia) 3—6, 6—4, 
7—5; FL Segărceanu — Miloro 
(Italia) 3—6, 6—3, 3—6; Lauren- 
țlu Bucur — Sundstroem (Sue
dia) 1—6, 1—6, Dîrzu — Zuga- 
relli 6—1. 4—6, 4—6.

ACTUALITATEA
între clasicele concursuri de 

maraton este și cel, anual, de 
la Boston. Luni, cite va mii de 
concurenți vor fi prezenți la 
startul acestui important concurs 
al atletismului internațional. în
tre aceștia, și recentul campion 
mondial de cros, alergătorul a- 
merican Craig Virgin, la debutul 
său pe distanța celor 42,195 km. 
„Dacă vremea va fi bună, a de
clarat recent Virgin, doresc să 
obțin un timp mai bun declt cel 
de 2.08:33,6 cu care Derek Clay
ton a cîștigat maratonul de la 
Anvers, în 1969“. Acesta este 
„recordul- mondial al probei. Dar 
Craig Virgin nu se mulțumește 
doar cu atît. în iunie — iulie va 
veni în Europa special pentru a 
încerca să corecteze cele 27:22,4 
ale recordului mondial al lui 
Henry Rono, pe 10 000 m, șl să 
coboare sub 13:15,0 pe 5 000 m 
(RM — 13:08,4 Rono). Pînă acum, 
cele mai bune rezultate ale Iul 
Virgin sînt de 13:19,1 șl 27:29,16 
(prima performanță mondială în 
1980).

• Record la Adelaide, la cam
pionatele Australiei: Chris Stan
ton — 1,92 m la înălțime fete 
(a doua. Gibbs — 1,90 m). Alte 
rezultate : Hoyle (17 ani) 2.21 
m la înălțime, Honey 8,01 m la 
lungime, Petra Rivers 63,50 m 
la suliță fete • Tînăra Shen

LA FEMININ, ROMÂNIA - ANGLIA 3-1
NOVI SAD, 17 (prin telefon), 

întrecerile pe echipe din ca
drul C.M. de tenis de masă au 
intrat în linie dreaptă, sîmbătă 
și duminică fiind programate 
ultimele meciuri, în urma că
rora va fi cunoscută noua ie
rarhie mondială.

Una din marile surprize ale 
C.M. a furnizat-o vineri seara 
echipa feminină a României 
care a învins cu 3—1 Anglia 
(in formație cu fosta campioană 
europeană Jill Hammersley 
ciștigătoare a „Topului 12“ in 
1981 și locul 9 în clasamentul 
mondial, șl cu Linda Jarvis — 
vicecampioană europeană la 
dublu) : Nemeș — Ilammersley 
5—21. 9—21. Ferenczi — Witt
21— 14. 13—21. 21—19. Ferenczi, 
Alboiu — Hammersley. Jarvis
22— 20. 22—20, Ferenczi — Ham- 
mersley 14—21, 21—11. 21—13. 
Astăzi fetele vor juca ultimele 
partide din serie, cu Franța și 
Suedia.

Formația masculină a Româ
niei a lntilnit-o pe cea a S.U.A,, 
intr-un joc care desemna pe 
învingătoarea seriei, dar indife
rent de rezultat ambele forma
ții erau deja calificate pentru 
semifinalele 1—4 ale grupei va
lorice secunde. Au învins spor
tivii americani cu 5—0 : Mora- 
ru — Bogan 21—17. 15—21. 12— 
21, Crișan — D. Secmilîer 15— 
21. 13—21. Doboș! — R. Seemil- 
ler 21—10. 20—22, 19—22, Crișan- 
— Bogan 21—11. 16—21. 12—21. 
Morarn — R. Seemiller 16—21, 
10—21.

Joi, la o oră tirzie, s-au în
cheiat partidele susținute de re
prezentativele României cu 
India (feminin) și Țara Gali

C. E. de rugby pentru juniori

ECHIPA ROMÂNIEI VA JUCA PENTRU LOCUL 3
MADRID, 17 (prin telefon).

In ziua a doua a competiției 
continentale organizate da 
F.I.R.A. pentru juniori, care are 
loc in capitala Spaniei, s-au 
disputat partide contînd pentru 
locurile 1—4 și, respectiv, 5—8. 
In cele două meciuri care au 
stabilit finalistele întrecerii s-au 
întîlnit echipele Franței și 
României, respectiv Spaniei și 
Italiei. In primul dintre ele, 
tinerii noștri rugbyști au fost 
depășiți de o formație cu un 
gabarit net superior, la capătul 
unui joc dur (mulți accidentați 
In echipa României) scorul fi
ind favorabil adversarilor cu 
35—3 (22—3). Cealaltă întîlnire

ÎN ATLETISM
Lijuan (22 ani) a obținut cu 
18,15 m un nou record la greu
tate al R. P. Chineze. • Fostul 
campion olimpic vest-germanul 
Armin Hary a fost condamnat 
la 2 ani închisoare pentru frau
dă 1 • Federația internațională 
de atletism este — clar — cel 
mai reprezentativ drganism in
ternațional. I.A.A.F. numără 
astăzi 168 de țări membre 1 
Cele mai nou afiliate sînt 
Insulele Comore și Insulele So
lomon • O nouă competiție 
continentală : „Cupa Europei" 
la maraton va avea loc la 13 
septembrie in Franța, la Agen.
• I.A.A.F. anunță ultimele 4 
concursuri din seria „probelor 
de aur" inaugurată acum 3 ani: 
5 000 m la Gateshead in An
glia,. la 7 iunie ; 10 000 m la 
Praga. la 19 iunie ; 100 m și 200 
m în Berlinul Occidental, la 21 
august și o milă la Bruxelles, 
la 28 august • Miruts Yifter 
se declară hotărît să încerce să 
devină și el recordman al lumii 
la 5000 m și 10 000 m, în cadrul 
unor concursuri la Helsinki șl 
Oslo ta iunie. Recordurile sale: 
13:13,8 din 1977 și 27:41,0 din 
1972.

lor (masculin), ambele termi- 
nîndu-se cu succesul sportivilor 
noștri. La feminin, victorie cu 
3—1: Eva Ferenczi — Puri Indu 
21—17, 21—13, Olga Nemeș — 
Salokhe Sailaja 21—5, 21—10.
Eva Ferenczi, Maria Alboiu — 
Puri Indu, Salokhe Sailaja 
21—19, 23—21, Eva Ferenczi — 
Salokhe Sailaja 21—5. 21—10.
Băieții au ciștigat cu 5—2: Cri
șan — Griffith 10—21, 21—17, 
21—16, Doboși — Welshman 
16—21, 17—21, Florescu — Tho
mas 21—10, 23—21, Doboși — 
Griffith 21—16, 21—19, Crișan
— Thomas 21—8, 21—18, Flo
rescu — Welshman 22—20, 13— 
21, 11—21, Doboși — Thomas 
21—5, 21—16.

ALTE REZULTATE ; feminin — 
R.P.D. Coreeană — Franța 3—0. 
Iugoslavia — Suedia 0—3, Anglia
— U.R.S.S. 0—3, R. P. Chineză
— Ungaria 3—0, Hong Kong —
R.F.G. 2—3, Japcinia — Ceho
slovacia 3—1. Finlanda — Coreea 
de Sud 0-^3, R.P. Chineză — 
Cehoslovacia 3—0, Ungaria — 
Hong Kong 3—0, R.F.G. — Fin
landa 3—0, Coreea de Sud — Ja
ponia 3—1, Franța — India 3—1, 
U.RJȘ.S. — Iugoslavia 3—1 (gru
pa I>; masculin: R.P. Chineză
— R.F.G. 5—0, Japonia — Suedia 
0—5 (!), indonezia — Coreea do 
Sud 0—5, Franța — Anglia 5—4, 
Iugoslavia — Australia 5—3, Un
garia — Cehoslovacia 5—0. Polo
nia — U.R.S.S. 5—3. Poloni*  — 
Australia , 5—0, Iugoslavia — 
U.R.S.S. 5—2, Cehoslovacia — Ita
lia 5—0, Ungaria — R.P.D. Core
eană 5—2 (grupa I), Malaezia — 
Tara Galilor 5—î, Egipt — Elve
ția 5—6, S.U.A. — Olanda 3-5, 
Elveția — Austria 1—5. Malaezia
— Egipt 4—5, India — Israel 5—0, 
Norvegia — Hong Kong o—5, Fin
landa — Danemarca 2—5, Nigeria
— Bulgaria 5—2 (grupa a Ii-a).
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s-a Încheiat cu o mare surpriză,' 
XV-le Italiei părăsind terenul 
învins de către echipa țării 
gazdă: 10—15 (6—3)1 Astei, se
lecționatele Franței și Spaniei 
își vor disputa duminică titlul, 
urmtad ca reprezentativele de 
juniori ale României și Italiei 
să joace pentru medaliile de 
bronz.

■ j... ............................................................„

NU NUMAI
0 CURIOZITATE 

FOTBALISTICĂ
7..Deci să rememorăm : In cam

pionatul englez, Aston VUla. lide
ra clasamentului, și F.C. Liver-' 
pool, cea de atîtea ori încoronată 
drept cea mal bună echipă a 
„Insulei", pierd pe teren propriu 
ta fața „outsidereloir" Ipswich 
Town șl Manchester United ; la 
partida inaugurală a turneului 
de Juniori de la Cannes, Franța 
cedează cu 2—0 ta iața Poloniei j 
la Istanbul, Turcia este înfrlntă 
de. Cehoslovacia ta preliminariu*  
C.M. 1932 ; la Asuncion, tot pe 
teren propriu, deci, selecționata 
Paraguayului, aflată Înaintea de
butului său ta calificările pentru 
Cupa Mondială, este înfrtată de 
argentinienii de la River Plate s 
la GOngyOs. ta meciul dintre for
mațiile secunde. Ungaria cedează 
ta fața Spaniei șl, ta sfirșlt, a- 
cest... incomod 3—0 pe care echt- 
pa lui Fazekas șl Nyllasl l-a ad
ministrat, la Valencia, recentei 
Învingătoare de pe Wembley, 
Spania. Șl să nu trecem nici 
peste acest 1—1, de la Porta, 
reușit de U-le Bulgariei ta fața 
celui portughez.

Ce vrem să spunem cu acesta 
rinăuri, Inspirate de ultimele re
zultate din soccerul Internațional, 
publicate ta ziarul nostru T Că, 
lată, victoriile ta deplasare nu 
mal constituie • raritate, o cu
riozitate d. prin multiplicarea 
ier au devenit o obișnuință, de- 
monstrtad tacă o dată că VAr 
LOAREA triumfă nu numai pe 
teren propriu. (M.T.).

— Ce părere aveți despre per
spectivele săbiei în condițiile ,»e- 
lectrificărli*  probei ?

— Perspectivele acestei arme — 
?i vă rog să mă credeți că nu 
sînt subiectiv cînd afirm că este 
cea mai spectaculoasă din scri
mă — nu sînt legate de Intro
ducerea aparaturii electrice în 
arbitraj. Pentru că, dincolo de 
discuțiile contradictorii de la a- 
ceastă oră, între partizanii $1 
adversarii „electrificării" — dis
cuții care se poartă pînă și între 
conducerea federației italiene șt 
cea a federației internaționale de 
scrimă, compusă tot din italieni 
(!) — esențială rămîne tot pre
gătirea tehnică și tactică a spor
tivilor. Obiectivitatea arbitrajului 
va contribui însă la exprimarea 
mai fidelă a acestei pregătiri în 
concurs, fără ajutorul sau., pie
dicile subiective.

— Cum estimați șansele în 
proba de sabie la ediția 1981 a 
campionatelor mondiale din iulie 
de la Clermont Ferrand 7

— In proba pe echipe, după 
părerea mea, în lupta pentru 
„aur*  și „argint*  se vor afla 
formațiile Ungariei șl U.R.S.S., 
pentru „bronz*  fiind trei can
didate : Polonia, România. Italia. 
In proba individuală, nu cred că 
„noul val*  se va putea impune, 
chiar dacă „bătrînii*  Sidiak, Naz- 
lîmov, Montano, Nilca s-au re
tras. Printre cei care au șanse 
de a se califica în rîndul celor 
6 finallști, se află, după opinia 
mea, ungurii Geddvari, Gerevich, 
sovieticii Krovopuskov șt Burtev, 
francezul Lamour, românii Pop 
șl Mustață, polonezii Pigula 
Wodke șl... Bierkowski, frații 
Etropolfiki din Bulgaria, italianul 
Matted.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Concursul femi

nin de maraton de la Philadel
phia a fost cîștigat de suedeza 
Lena Holflimann, cronometrată (pe 
42,195 km) cu timpul de 2h54:55.

AUTO • După prima etapă, în 
„Raliul Safari*  conduce suedezul 
Anders Kullang („Opel-Ascona*),  
urmat de finlandezul Tino Salo
nen (,,Datsun*)  și francezul Guy 
Frequelin (,,Peugeot*).

BASCHET • „Cupa Iugoslavi
ei*  (feminin) a fost cucerită de 
Steaua Roșie Belgrad, care a în
vins, în finală, cu 85—75 (41—36) 
echipa Monting Zagreb.

FOTBAL • In turneul pentru 
juniori de la Cannes : Olanda — 
Polonia 3—1 (0—1) ; Franța —
Spania 1—0 (0—0).

HALTERE • Campionatele ora
șului Moscova s-au încheiat cu 
întrecerile de la categoria super- 
grea (4-110 kg), în care victoria 
a revenit lui Vladimir Marciuk, 
care a totalizat 415 kg. La cate
goria grea ușoară (100 kg), Ser- 
ghd Ivanov (17 ani), a stabilit 
un nou record al țării la ju
niori la „smuls*,  cu 152,5 kg.

HOCHEI • La Praga : Ceho
slovacia (B) — U.R.S.S. (B) 3—5 
(t-1. 1—2, 1-1).

TENIS • La Los Angeles : 
McEnroe — Austin 6—3, 6—2 ;
Scanlon — Edmonson 6—1, 6—3 ; 
John Lloyd — Pfister 6-4, 3-6, 
6—1. • In optimile de finală ale 
turneului de la Monte Carlo : 

Vilas — Ocleppo 6—4, 6—1 | 
Connors — Fortes 6—3, 6—1 i 
Smld — Moretton 6—1, 7—6.

VOLEI O La Budapesta, tn 
med amical masculin : Ungaria 
— Cuba 2—3. • în competiția
„Cupa primăverii*,  la Viena : 
R.F. Germania — Finlanda 3—2, 
Belgia — Olanda 3—2. Turcia — 
Suedia 3—0, Grecia — Israel 
3—0 la masculin ; Finlanda — 
Beldia 3—0, Anglia — Norvegia 
3—2, R.F. Germania — Spania 
3—0. Olanda — Franța 3—0 la 
feminin. • Echipa masculină 
Ț.S.K.A. Moscova a cucerit pen
tru a 24-a oară titlul de campi
oană a U.R.S.S. Tn meciul deci
siv, T.S.K.A. a întrecut cu 3—0 
formația Politehnik Odessn.

..Intonația*
10363


