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In ziua de 20 mai au conti

nuat, la Praga. couvorbirile o- 
ficiaie între delegația de 
partid și de stat a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și delegația de partid și de 
stat a Republicii Socialiste Ce
hoslovace, condusă de tovară
șul Gustav Husak. secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, președintele Re
publicii Socialiste Cehoslovace.

In aceeași atmosferă de prie
tenie, cordialitate și înțelegere 
reciprocă. tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak au 
reluat dialogul în probleme 
privind dezvoltarea conlucrării 
româno-cchoslovace.

Cei doi conducători de partid 
și de stat au continuat schim
bul de păreri în legătură cu u- 
nele probleme esențiale ale vie
ții politice mondiale, ale miș
cării comuniste si muncitorești 
internaționale.

Subliniind că in majoritatea 
problemelor abordate pozițiile 
Republicii Socialiste România 
și Republicii Socialiste Ceho
slovace. ale Partidului Comu
nist Român și Partidului Comu
nist din Cehoslovacia sînt i- 
denticc sau foarte apropiate, 
cei doi conducători de partid 
și de stat au reafirmat hotă- 
rirea țărilor și popoarelor lor 
de a conlucra și mai strins pe 
plan international si de a în
tări colaborarea cu celelalte 
țări socialiste, cu forțele îna
intate. antiimperialiste de pre
tutindeni, pentru afirmarea po
liticii de pace si destindere, 
pentru solutionarea constructivă 
a marilor probleme ce confrun
tă epoca noastră

*
In cursul dimineții, solii po

porului român au fost oaspeții 
puternicului colectiv muncito- 
re:e al întreprinderii de auto
matizări industriale din Praga 
și ai cooperatorilor din comuna 
Jascnice. din apropierea capi
talei.

La întreprinderea de auto
matizări industriale — ZPA, 
specializată in instalații de re
glări și automatizări, in optică 
si mecanică, tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak, per
soanelor oficiale române și ce
hoslovace li s-a făcut la sosire 
o primire deosebit de caldă

în sala consiliului a fost or
ganizată o intilnire a reprezen

ATLEȚII SE PREZINTĂ 
LA PRIMUL EXAMEN: 

CONCURSUL REPUBLICAN 
DE PRIMĂVARĂ

Vremea competițiilor in aer 
liber, după care au tinj it, ati- 
tea si atitea săptămini, toți a- 
tleții noștri, iată, a venit I Șl 
odată cu ea și emoțiile mari
lor concursuri care se vor ține 

% lanț, de acum, din primăvară 
și pînă la toamnă, răstimp în 
care calendarul cuprinde fel 
de tel de întreceri. Universia
da din iulie fiind. însă, dintre 
toate, cea mai importantă, 
prin amploarea ei internațio
nală. prin marele număr al 
competitorilor de pe stadionul 
„23 August", deci prin faptul 
că are loc chiar aici în Ca
pitală. sub ochii noștri și lin
gă inimile noastre și. nu în 
cele din urmă, prin faptul că 
de fiecare dată. Ia Universia
de și mai ales în urmă cu 2 
ani. Ia Ciudad de Mexico, a- 
tletii români au avut o bună 
comportare. Așadar, este lesne 
de înțeles că toate eforturile 
se îndreaptă acum spre aceas
tă competiție, cea mai mare 
organizată vreodată în sfera 
atletismului în tara noastră.

Firesc, aceste eforturi, du
blate și de o serioasă răspun

tanților oamenilor muncii cu 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu 
secretarul general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace, tovarășul Gustav 
Husak.

In încheierea acestei intilniri 
de lucru, primit cu ecle mai 
calde sentimente prietenești, a 
luat cuvintul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

De aici, coloana oficială de 
mașini s-a îndreptat spre cel 
dc-al doilea obiectiv înscris in 
programul vizitei de dimineață 
— cooperativa agricolă de pro
ducție „Mir", din comuna Ja
scnice, raionul Praga de vest.

In fata Comitetului național 
al comunei, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak, 
membrii delegației române de 
partid și de stat au fost întim- 
plnati de o atmosferă sărbăto
rească

In sala me festivități a fost 
organizată o intilnire a tovarăși
lor Nicolae Ceaușescu și Gustav 
Husak cu reprezentanți ai or
ganelor de partid, de stat și ai 
cooperatorilor.

♦
Secretarul general al Partidu

lui Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a vizitat, in cursul după-amie- 
zii de miercuri, metroul din 
Praga. precum și unele dintre 
noile cartiere ale capitalei cehoslovace.

Conducătorul partidului și 
statului nostru, celelalte per
soane oficiale române și ce
hoslovace au fost invitate să facă 
o călătorie pe traseu! A al me
troului. In fiecare stație, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
fost întimpinat. spontan. cu 
aplauze, cu semne prietenești.

De la ultima stație, coloana 
oficială de mașini s-a îndreptat 
spre unul dintre cele mai 
mari și moderne eartiere ale 
orașului — Diablice. in care 
trăiesc 27 000 de praghezi.

Populația cartierului, adunată 
in număr mare pe locul unde 
a fost prezentat planul de con
strucție și sistematizare a ora
șului , a făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o manifes
tare de caldă prietenie, carac
teristică pentru toate vizitele 
intreprinse in cea de-a doua zi 
a șederii sale in Republica So
cialistă Cehoslovacă

Campionul ță
rii, Tudocel 
Pîrvu, are posi
bilitatea si în
registreze slm- 
bătă un rezul
tat valoros la 
aruncarea su

liței

dere pentru o comportare la 
înălțimea evenimentului și a 
prestigiului atletismului nos
tru, parcurg mai multe etape. 
Una. foarte importantă, este 
legată chiar de primul start — 
oficial — în aer liber al atle- 
ților noștri, pe care-1 prileju
iește la sfîrșitul săptămînii, 
simbătă și duminică, după- 
amiază, tradiționalul concurs 
republican de primăvară al 
seniorilor. Vom avea deci pri
lejul de a-i vedea, pe Stadio
nul Republicii din Capitală, 
pe toți cei susceptibili a fi 
selecționați in lotul pentru U-
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UNIVERSITATEA CRAIOVA Șl „POLI * TIMIȘOARA, 
ÎN FINALA „CUPEI ROMÂNIEI LA FOTBAL

• Ieri, lidera campionatului a făcut scor cu S.C. Bacău • Divizionara „C“ din Turda 
a cedat la limită în fața deținătoarei trofeului I ® Finala, la 24 iunie, la București

București : 
Oradea :

SPORT CLUB BACĂU - UNIVERSITATEA CRAIOVA 
POLITEHNICA TIMIȘOARA - STICLA ARIEȘUL TURDA

0-4 (0—2)
2-1 (2-1)

„CUPA ROMÂNIEI» — des
fășurată sub egida „Daciadei" 
— și-a consumat ieri penultima 
fază, semifinalele. La Bucu
rești și Oradea, trei diviziona
re „A" și revelația acestei edi
ții, echipa sticlarilor din Turda, 
divizionară „C“, au avut onoa
rea să desemneze finalistele, 
care la 24 iunie, la București, 
vor încerca să intre în posesia 
prețiosului si invidiatului 
trofeu. Acestea sînt : Univer
sitatea Craiova, lidera autori
tară a primei noastre divizii, și 
Politehnica Timișoara, nu alta 
decît actuala deținătoare a tro
feului. Așadar, o finală cu două 
pretendente autorizate. De mul
tă vremer. iubitorii fotbalului, 
și nu numai ei. au propus 
un meci între campioana tării 
și deținătoarea cupei. Iată că 
actuala ediție a popularei com
petiții oferă un frumos cadou 
prietenilor fotbalului, dacă vreți, 
o împlinire a dorințelor. Tre
buie să subliniem încă o dată 
comportarea cu totul remarca-

„DACIADA14 - LARGI POSIBILITĂȚI 
DE OBȚINERE A UNOR PERFORMANȚE DE VALOARE

CLASAMENTELE DUPĂ CINCI FINALE
Finalele competiției naționale 

„Daciada", rezervate sportivilor 
de performanță, au înscris pe 
răbojul câștigătorilor noi nume, 
celor patru întreceri de juniori 
și una de seniori adăugindu- 
li-se de curind o nouă confrun
tare decisivă a seniorilor (fi
nalele halterofililor, desfășurate 

niversiadă, dar și alți atleți 
fruntași care, din cauza res
tricțiilor de virstă la competi
ția studențească, nu vor parti
cipa la J M.U., dar pe care i 
așteaptă, în schimb, examenul 
pentru Cupa Europei — Bruno 
Zauli și apoi, pe toți jubileul 
de 40 de ediții ale Jocurilor 
Balcanice.

Așadar, simbătă (de la ora 
16,30) și duminică (de la ora 
17) vom avea o plăcută, reve-

Romeo VILARA

(Continuare in pag 2-3)

Țicleanu, servit Ia marginea careului de 16 m. a șutat puternic, 
deschizind scorul Foto : V. BAGEAC
bilă a divizionarei „C“ Sticla 
Aricșul Turda (învinsă ieri la 
limită) și a echipei S.C. Ba
cău a cărei evoluție de ansam

in Municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej). Drept urmare, clasamen
tele au suferit spectaculoase 
modificări, cea mai notabilă 
fiind apariția reprezentanților 
clubului Steaua care, acumulind 
51 p, se află acum pe locul 4, 
dar cu mențiunea că finalele 
la haltere au constituit cele

1. MUNICIPIUL

JUDEȚE

BUCUREȘTI 302 p
2. Brașov 117
3. Cluj 79,5
4. Bacău 68,5
5. Mureș 50,5
6. Bistrița-Năsăud 48.5
7. Sibiu 47.5 : 8. Constanta 32 ; 
9. Iași 31 ; 10. Harghita 28 ; 11. 
Suceava 25,5 ; 12. Bihor 22 ; 13. 
Galați 19 ; 14. Satu Mare 18,5 ;
15. Argeș 17.5 ; 16. Alba 17 ; 
17—18. Dîmbovița și Neamț 16: 
19. Dolj 14 ; 20. Arad 12 puncte 
etc.

în această săptămînă flfVII Șl JIIMIIKII,
ÎN PIIIM-PLAMII ACLIVIIĂIfLOR „DACIADEI"
„Daciada" va avea un sfirșit 

de săptămînă mai ,.calm“, cu 
mai puține finale și acțiuni de 
largă audiență. în comparație 
cu săptămînile trecute.

„Capul de afiș" al competi
țiilor de masă îl va constitui 
Finala pe țară la pentatlonul 
atlet e școlar, care în zilele de 
23 și 24 mai va face ca pașii 
multor orădeni să se îndrepte 
spre stadionul orașului lor de 
pe Crișul Repede. De mare in
teres se va bucura, desigur, și 
Concursul de ștafete al elevi
lor (cat. 14—19 ani), care va a- 
vea loc tot la Oradea Un alt 
oraș ardelean. Sibiul, va fi 
gazda unei frumoase competiții 
a sportului nostru național — 
oină. în zilele de 23 șl 24 mai 
sibienii vor putea vedea pasio
nanta defăsurare a Campio
natului școlilor agricole la oi
nă. In fine. Mediașul, aflat a- 
proape de Sibiu, va fi. între 
i.2 și 25 mai. stegarul Cam
pionatului de handbal (fetei a! 
liceelor și școlilor profesionale 
ale Ministerului Minelor, Pe

blu s-a situat peste comportă
rile din edițiile precedente.

Citiți în pag. 2—3, cronicile 
celor două meciuri.

dinții prezențe ale sportivilor 
militari in această fază a „Da
ciadei". Așadar, și in conti
nuare disputele se anunță a- 
tractive și interesante, fiecare 
club, fiecare sportiv și, impli
cit. fiecare județ avind datoria 
să se mobilizeze pentru obți
nerea unor rezultate cit mai 
bune la finalele edifiet de vară 
a „Daciadei", finale care se 
află abia la început.

CLUBURI

1. DINAMO BUCUREȘTI 67
2. C.S.Ș. Steaua 61
3. Dinamo Brașov 59
4. Steaua 51
5. Rapid București 47
6. C.S.Ș. Gh. Gheorghiu-Dej 33.5 
7—8. C.S.Ș. Bistrița și Clujana 
Cluj-Napoca 31 ; 9. A.S.A. Tg. 
Mureș 28,5 ; 10. C.S.M. Cluj- 
Napoca 27 ; 11. C.S.Ș. Constanța 
26 ; 12. Nitramonia Făgăraș 
25,5 ; 13. C.S.Ș. Sibiu 20,5 ; 
14—15. C.S.Ș. 1 și Olimpia 
București 19 p. etc.

trolului și Geologiei. Și fiindcă 
a venit vorba de cei care cau
tă „aurul negru" în adincul pă- 
mîntului, este momentul să a- 
mintim de Festivalul petroliș
tilor de la Suplacul de Barcău. 
manifestație sportivă care de
vine „de tradiție". în acest an 
fiind la a IV-a ediție.

Sportul de performanță va 
consemna. în ziua de 23 mai, 
la Tirgoviște, încheierea Fina
lei Ia box (juniori). între 24 
mai și 1 iunie, rugbyștii (tot 
juniori) iși vor continua tur
neele finale pe țară ale „Dacia- 
dei". Acest sfirșit de săptăml- 
nă va cunoaște, de asemenea, 
cîștigătorii .zonelor" la calac- 
canoe.

Deși mai săracă în finale ale 
.Daciadei". această săptămînă 
are însă pe agenda sa, sute șl 
sute de competiții, care se vor 
desfășura in asociații și , clu
buri pentru că. o știm prea 
bine, „Daciada" nu înseamnă 
numai finale și acțiuni de inte
res republican...



Etapa de vară a „Daciadei"

START IN COMPETIȚIA 
RUGBYȘTILOR JUNIORI

A început competiția de 
rugby (juniori) din cadrul e- 
tapei de vară a ..Daciadei" la 
care participă reprezentative 
de județe (23).

Scorul primei etape l-a rea
lizat selecționata Argeșului : 
66—3 cu cea a Oltului ! Vic
torii categorice au mai obținut 
ți Timișul (36—0 cu Arad), 
Brașovul (22—9 cu Hunedoara) 
al Galațiul (24—7 cu Buzău). 
Intr-o altă partidă. Suceava 
— Neamț 8—0.

în două dintre meciurile e- 
tapei inaugurale formațiile 
oaspete au absentat nemoti
vat : Teleorman in partida cu 
Giurgiu și Tulcea în cea cu

Brăila. Conform regulamentu
lui, echipele respective au 
pierdut cu 4—0. Trist este, in
să, că factorii care răspund 
de destinele sportului în ju
dețele sus-amintite nu s-au în
grijit să asigure condiții de 
participare la competiție tine
rilor lor rugbyști, modalitate 
binevenită de creștere valori
că și de afirmare.

Etapa a Il-a (programată 
azi) cuprinde meciurile : Su
ceava — Vaslui, Galați — 
Iași, Argeș — Sibiu, Giurgiu 
— Constanța, Brăila — Bacău, 
Brașov — București, Timiș — 
Bihor și Maramureș — Cluj.

NOI BOXERI TALENTAȚI REMARCAȚI 
LA FINALELE „DACIADEI" JUNIORILOR

TÎRGOVIȘTE, 20 (prin telefon), 
întrecerile paigilistice din cadrul 
finalelor „Daciadei*  rezervate bo
xerilor juniori (mici și mari) 
continuă în Sala sporturilor din 
localitate. Din rlndul celor 140 
de concurențl, care își apără cu 
strășnicie șansele, se remarcă 
unii tineri talentați și. bine instru
ct, cum sînt C. Turc (Energia 
Buc.), V. SiJLaghi (Unio Satu 
Mare), D. Maricescu (C.S.Ș. Con
stanța), G. Cîrjan (C.S.Ș. Călărași) 
șl alții.

Dintre partidele disputate în 
primele reuniuni le-am reținut 
pe cele mal Interesante, mai a- 
tractive, ale căror rezultate le 
consemnăm : 45 kg — E. Geofar 
{C.S.Ș. Constanța) b.ab.3 C. Ulian 
(Unirea iași) ; 51 kg — I. Tănase 
(Dunărea Galați) b.p. V. Vlăsie 
(C.S. Borzești) ; 54 kg — M. La- 
Băr (Energia Buc.) b.p. C. Cră
ciun (Energia Buc.) 60 kg — D. 
Maricescu (C.S.Ș. Constanța) b.p.

D. Lăutaru (Olimpia Craiova), 
I. Stan (Dinamo) b.ab.3 Z. Len
gyel (Voința Cj.-Napoca), M..S1- 
mota (Unirea Iași) b.ab.2 C. An- 
gheluță (B.C. Galați) ; 63.5 kg — 
M. Chilean (C.S. Zalău) b.p. M. 
Gruiescu (Energia Buc.) — deci
zie discutabilă ; 67 kg — N. Vî- 
nătoru (Metalul Buc.) b.p. I. 
Safta (Electroputere Cra’ova) ; 
71 kg — G. Adafinei (TUMAG 
Buc.) b.ab.3 L Gbere (Voința 
Satu Mare) ; 75 kg — M. Vasi- 
lache (C.S. Bacău) b.p. I. Dăgă- 
liță (Olimpia Craiova), V. Leonte 
(B.C. Brăila) b.p. M. Jugănaru 
(Prahova) ; 81 kg - F. Pamfil 
(Voința Măcin) b.k.o.l J. Szep 
(Simared Baia Mare) ; grea —■ 
P. Golumbeanu (Olimpia Buc.) 
b.ab.2 I. Custură (Oțelul Galați), 

întrecerile continuă, finalele 
celor două categorii de virată ur- 
mînd să se dispute vineri șl sîm- 
bătă.

CITEVA RECORDURI NAJIONALE DE CERTA VALOARE
ero

de
Consemnam tatr-una din 

niclle finalelor „Daciadei*  
vară la haltere, clnd au fost de
semnați campionii seniori 
1981. câ Întrecerile din Munici
piul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
s-au bucurat de un succes desă- 
vlrșit și că au fost depășite cu 
•cest prilej nu mal puțin de 14 
recorduri naționale, sumă nemai- 
tatUnită la o competiție Internă 
ta ultimul deceniu ! Chiar și an
trenorul emerit Ștefan Petrescu
— vicepreședinte al federației de 
specialitate — cunoscut pentru 
exigența sa șl spiritul său critic
— a recunoscut că aceste cam
pionate s-au ridicat la o valoare 
Internațională. Tabelul pe care-1 
publicăm Justifică pe deplin cele 
arătate mal sus. Am putea chiar 
spune că ta cazul clnd Drago- 
mlr Cioroslan șl Geln Radu ar 
fl obținut la J.O. de la Moscova 
aceste
ocupa

pe

rezultate, ei ar fl putut 
locul 4.

CIFRE GRĂITOARE

rezultatele campionilor de 
cele

Iată
•nul trecut, comparate eu 
din acest an. Progrese elocvente 
(cu excepția unei singure cate
gorii — grea) realizate în numai
0 lunî’r
Cat. (kg) 1980 1981

52 210 210
56 250 257.5 -• rec.
80 265 272,5 -■ rec.
«7,5 272,5 295
n 325 327.5 — rec. eg.
tu 815 337,5
M >40 >45

100 >50 360 — rec.
110 >55 >30

+110 >40 >70 — rec.

ATLEȚII SE PREZINTĂ

LA PRIMUL EXAMEN
(Urmart din pag. 1)

Aere — in eorpore — cu frun
tarii atletismului nostru. Și 
pentru că ftim cit s-au an
trenat pină acum, ce volum 
de muncă au depus in lungile 
•1 uneori plicticoasele antre
namente din lamă sau chiar 
în această friguroasă primăva
ră, pentru că le cunoaștem 
ambițiile el... obiectivele pen
tru acest an, sintem convinși 
că acest prim examen al sezo
nului Universiadei de la Bucu
rești va fi trecut eu bine de 
foarte mulți concurenți, capa
bili să realizeze cifre pe mă- 
•ura așteptărilor.   "
privință, dacă timpul va fi 
bun, credem eă Vali Ioncscu 
•i Anișoara Cușmir la lungi
me, Florența Crăciunescu și 
Mariana Ionesco la disc, A- 
drian Proteasa și Daniel Albu 
la Înălțime, Tudorel Pîrvu și 
Corina Gfrbea la aulită. Bc- 
dros Bedrosian Ia triplu, pen
tru a nu aminti decit cițiva, ar 
putea obține rezultate bune. 
Le așteptăm cu Încredere.

Revenind la finalele „Daciadei*,  
vom sublinia lupta deosebit de 
echilibrată la unele categorii. La 
„cocoș*  întrecerea pentru 
mele locuri a fost extrem 
strinsă între cei clasați pe pri
mele patru locuri : Gh. Maftei, 
P. Pavel, C. Chiru și M. Tuli 
Primul a realizat un nou record 
național la total cu 257,5 kg ; ur
mătorii doi au egalat vechiul re
cord (252,5 kg), iar M. Tuli a 
obținut 250 kg. Avem deci patru 
„cocoși*  valoroși ! La „pană*,  
după Gelu Radu, s-a impus tî- 
nărul Gh. Bening. clasat primul 
la „smuls*  (123 kg — record), 
în timp ce la „semimijlocie*  
disputele pentru medalii au fost 
pline de emoții. D. Cioroslan — 
grație experienței sale — a cîști- 
gat întrecerea la total, dar a * '
talonat îndeaproape de doi 
neri cu mari perspective : 
Dinu și T. Klskalo. Dinu a 
tlgat la stilul „smuls*  cu 
kg (record) la a 
care, după ce îl mal 
de două eri, 
dată șl T. 
(142,5 kg). A 
precedent în 
lor Interne !
nota cu calificative bune recor
durile lui Vaslle Ilie (cat. grea 
ușoară 100 kg) șl ale lut Stefan 
Tașnadl (cat. supergrea 4-110 kg). 
Dintre elementele tinere vom 
releva pe Dorel Mateeș (C.S. O- 
nești). în virată de numai 16 ani, 
clasat al doilea la cat. „muscă*  
cu 195 kg. Se cuvine să mal fa
cem o precizare. Printre cele 14 
noi recorduri naționale nume
roase (8) au fost depășite ru 
fracțiuni de 0.5 kg. Noul regu
lament International permite «- 
cum acest lucru, in cazul nnor 
tentative de doborîre a recordu
rilor naționale. europene sau 
mondiale, fațft de trecut cfnd 
erau validate doar recordurile 
care deplșenu eu cel puțin 2,5 ke 
pe cel© vechi. Considerăm rfl 
aplicarea aoestul sistem va sti
mula în mod considerabil îmbu
nătățirea continuă a performan
țelor halterofililor noștri.

pri
de

fost 
ti- 

Gh. 
ds- 

145.5 
patra Incer- 

corectase 
iar D. Cioroslan o 
Klskalo 11 egalase 
fost o Întrecere fără 
Istoria campionate- 

In fine, vom mai

Ion OCHSENFELD

DUMINICA
tragere

în această

OAMENII arenelor dincolo ctc arenei
„MEDICAMENTUL MIRACULOS" AL UNUI MEDIC DIN CÎMPULUNG

Acum aproape doi ani, trecînd 
prin Clmpulung, am vrut să-3 
văd pe doctorul Victor Popa, 
medicul șef al secției de neuro- 
psihiatrle a Spitalului teritorial, 
pe care-1 cunoșteam de mult, de 
la finalele pe țară ale turismului 
de masă „Ștafeta munților**,  
unde, de fiecare dată, el cu e- 
chlpa sa a cucerit unul dintre 
primele trei locuri la seniori cu 
virata... „peste o jumătate de 
secol". L-am găsit in cabinet. 
M-am mirat auzindu-1 Încheind, 
adeseori, consultația sa cam 
așa : „și să știi, tovarășe, că la 
boala dumitale n-am medicament 
mai bun decit... drumeția mon
tană. Mișcarea în aer liber te 
face sănătos și te ține sănătos. 
Dacă vrei, clnd ieși din spital 
vino cu noi, cei de la asociația 
sportivă „Sănătatea", pe drumu
rile de munte. Că muntele vin
decă cei mal sigur".

Am aflat, atunci, că doctorul 
Victor Popa, turist „veteran", 
l-a contaminat de mult pe cole
gii săi de la spital. I-a atras pe

toți la turism. într-un an l-a a- 
vut in echipă pe dr. Gabriel Plo- 
peanu, In alt an pe asistentul 
S teii an Moloin și pe contabila 
Margareta Petrea, apoi pe mulțl 
alții, din rlndul cărora n-a lip
sit soția sa, dr. Constanța Popa, 
toți membrii asociației sportive 
„Sănătatea" 11 urmează pilda șl 
stat gata ca, la sflrșlt de săp- 
tămtaă, să caute „medicamentul 
miraculos" al bolilor de nervi 
sau al oboselii sus pe munte. Șl 
asta se tattmplă de peste 20 de 
ani, adică din anul 1558, de ctad 
lucrează la spitalul din Clmpu- 
lung dr. Victor Popa I

— Șl știți de ee practic turis
mul montan 1 ne-a spus, eu ha- 
zu-1 cunoscut de prieteni, doc
torul Popa. Dacă n-aș merge pe 
munte, m-aș molipsi șl eu de 
vreo boală de nervi.

Zilele trecute l-am căutat la 
telefon. Mi-a răspuns tovarășa 
Maria Mitu, care lucrează la sec
ția de neurologie.

— Lipsește cam • ort, că a

devenit șl șeful secției „Salva- 
mont" din Clmpulung, acum e 
eu treburi de-ale Salvamontului, 
rt are o pauză ptaă după a- 
mlază. clnd intră de gardă. Cred 
că știți, in curtad vom inaugura 
cabana „Bătrtaa", aflată la poa
lele muntelui cu același nume, de 
la Voina mal sus, spre Iezer. 
S-a construit prin munca volun
tară a salvamontlștilor șl a ce
lor de la A.S, Sănătatea, impul
sionați de exemplul și dragostea 
pentru turism a tovarășului doc
tor. Cabana are 40 de locuri, o 
poziție minunată...

Noua realizare, datorită fa prin
cipal doctorului Victor Popa, a 
făcut să ne gtadim că, deși ca
bana are un nume... bătrînesc, 
ea Ișl merită denumirea dată de 
unii glumeți : „Depozitul de me
dicamente pentru sănătate și 
tinerețe", creat — adăugăm noi 
— din Îndemnul unul medic care 
știe, mal bine decit mulți alții, 
că mișcarea ta aer liber Înseam
nă sănătate.

Sever NORAN

LA JIUL, NU NUMAI FOTBALUL ÎNSEAMNĂ MULT...
• „Bine, Înțeleg, Joci fotbal. 

Dar In afară de asta ce mai faci? 
Studiezi ?« • „Nici vorbă. In 
timpul liber mă odihnesc, fac re
cuperare, antrenamente...*.

Iată un dialog pe care-1 auzim 
din ce în ce mai rar, aproape 
deloc. Pentru că cel mal mulți 
dintre fotbaliștii noștri fruntași 
au Înțeles că una din principa
lele lor obligații este aceea de a 
munci pentru a deveni oameni 
utili societății, bine pregătiți tn- 
tr-o meserie, pentru perioada 
clnd, așa cum se spune In lumea 
fotbalului, „își vor pune ghetele 
în cui“. Exemple pozitive In a- 
ceastă direcție sînt nenumărate 
între ele predomlnînd cele din 
cetățile universitare Cluj-N-apoca, 
Timișoara, Iași, Craiova.

Preocuparea cluburilor pentru

ca jucătorii să-si însușească • 
meserie, să studieze există, con
statăm cu satisfacție, șl în Valea 
Jiului. „Sînt mulți jucători în 
echipa Jiul care Învăță cu multă 
tragere de inimă șl ambiție, care 
nu pun fotbalul pe primul plan?", 
l-am întrebat pe L Carpineț, u- 
nul din „stupii conducerii echi
pei*  de mulți ani. „întotdeauna, 
ne-a răspuns „veteranul" susți
nător al echipei minerilor, a 
existat la noi preocuparea de a-1 
pregăti pe jucători pentru viață, 
de a-1 forma ca oameni, de a-1 
pregăti Intr-o meserie*.  Dove
zile ne sînt aduse, atît de inter
locutor cît șl de alții, amintin- 
du-nl-se de : Romoșan, Panait, 
Farcaș II, Casandra, Libardl. Co- 
tormani — ingineri, Stoker, 
Tonca, Naghl — rubin gineri, Va-

DIVIZIA „B“ DE HANDBAL (clapa a wi n)
Rezultate înregistrate în etapa 

a XVI-a. MASCULIN. Seria I ; 
A.S. A. Tg. Mureș — Indepen
dența Sibiu 11—15 ; Petrolul Te- 
leajen — Tractorul Brașov 25—18*  
Comerțul Constanța — Nitramo- 
nia Făgăraș 25—20 ; Universita
tea București — Metalul Vaslui 
23—19 ; Universitatea Iași — Ce
luloza Brăila 28—18. în clasa
ment : 1. Petrolul Teicajen 23 p, 
2. Nitramonia Făgăraș 20 p, 3. 
Celuloza Brăila 17 p... 9. Univer
sitatea București 12 p, 10. 
Tg. --

A.S.A.
Mureș 10 p. Seria a II-a :

CLASAMENTELE DIVIZIEI „A“ 

MASCULIN

3.
4.
5.
8.
7.
8.
9.

10.

B. M.

STIIDE!

IA 01

1. STEAUA
2. Dinamo Buc. 

H.C. Min. 
Poli Tim.
Constr. Arad 
Știința Bc. 
Relon Săv. 
„U“ Craiova 
Dinamo Bv. 
C.S.M. Borz.

16
16
16
16
16
10
16
16
16
K

14
11
10

9
7
0
0
• 6
S
1

1
1
1
1
1
1
1

2
1

1
4
5
8
8
9
9

W
9

14

1.
FEMININ

Metalul Hunedoara — Timișul 
Lugoj 18—14; Constructorul C.S.U. 
Oradea — Minerul Cavnic 16—10; 
C.S.M. Reșița — H.C. Minaur II 
Baia Mare 22—18 ; Știința utilaj 
Petroșani — Universitatea Cluj- 
Napoca 16—23 ; Minerul Moldova 
Nouă -~ Unio Satu Mare 21—20. 
în clasament : 1. Universitatea 
CluJ-Napoca 27 p, 2. Construc
torul C.S.U. Oradea 24 p, 3. Mi
nerul Cavnic 22 p... 9. Știința 
utilaj Petroșani 9 p, 10. Minerul 
Moldova 
Seria

388-293 
326-286 
338-291 
293-274 
276-269 
333-336 
296-318 
296-347 
283-306 
235-365

29
23
21
19
15
13
13
12
12

3

bu, Deleanu, Cricovan — maiștri, 
șefi de sectoare în minerit, apoi 
de cei mai apropiați : Mul țes cu
— inginer, Dumitrache — subln- 
giner. Lotul de astăzi — nu se 
putea altfel — continuă tradiția. 
Vasiliu și Giuchicl sînt profesori 
de educație fizică ; Rusu — sub- 
inginer ; Caval, Stoichiță, Stoica 
sînt studenți în ultimul an ur- 
mînd ca în vara aceasta să-și dea 
examenul de diplomă pentru a 
deveni ingineri ; în aceeași si
tuație Sălăjan pentru titlul de 
subinginer ; P. Grigore și Mușat
— studenți în anul i la Institu
tul de Mine ; Varga — elev...

Demnă de a fi menționată pre
ocup-arca jucătorilor din Valea 
Jiului în afara arenei...

Modesto FERRARINI

Cum e 
de orien 
niversitai 
Sibiu, k 
recorduri 
la un co 
de concr 
în 1980) 
bune pe: 
Campioni 
sitare de 
cadrul „

Organ iz 
cațiel și 
Institutul 
din Sibiu 
de orient 
Sibiu — 
• vreme 
tehnică d 
șl trasee 
Sîmbătă ș 
trina, situ, 
satul Cisr 
într-o ur: 
evoluat 
pădurilor*  
concurenț 
sitare Ba 
șl Suceav. 
ții clujen 
cucerind 
și la ștafc

Iată oct 
individual 
Kalamar 
nlca Ldrir 
lania Birt 
ieți : 1. : 
nlca Cluj- 
(Sibiu), 3. 
nlca Cluj- 
fete : 1. ] 
superior I 
reș, Irma 
rlncz), 2. 
mint supe 
universitar 
tutui polit 
vel Gligor. 
Platan și 
trul unive 
nica Timiș

Federația 
rit o cupă 
ții locului 
general) ș 
denții din 
(Hie IONE

Nouă 8 p. FEMININ. 
I : Confecția Vaslui — Con

fecția București 17—21 ;
Textila Dorobanțul 
iești — Voința 
lațl 18—10 ; Relon 
nești — Hidrotehnica 
stanța 10—12 ; C.S.M. s>x. 
Gheorglle — Rapid Bucu
rești 11—13 ; Universitatea 
București — Vulturul Plo
iești 25—21. In clasament : 
1. Hidrotehnica Constanța 31 
p, 2. Confecția București 
28 p, 3. Vulturul Ploiești 
H p... I. Textila Ploiești 
1 p, 10. Voința Galați 3 p. 
Seria a Il-a : Chimia Arad
— C.F.R. Craiova 11—8 ;
Votața Sighișoara — Glo
ria Bistrița 17—25 ; Nitra
monia Făgăraș — —
Zalău ÎS—0 ; Votata 
hei — Constructorul 
doara 11—a ; C-S.M.
— Chimistul Rm.

In clasament :■ 
» P.
» P. 

18 p... 
p, 10.

■ —, 
Plo- 
Ga- 

Săvi- 
Con- 

Sf. O singură secundă a despărțit-o, la ultimul 
Chelariu (imaginea noastră) de campioana ol 

„VALOAREA NU AȘTEAPTĂ NUMĂI
ji in <

Adriana Cb 
» debutantă 
pună seriOb 
oanei olimp 
a fost în 1 
,.opt*-ului  
antrenorii îi 
pe măsură, 
ideal, cu ș; 
campionateh 
pre D. Popi 
să mai vor 
tu os dintr-u 
— sintem s. 
exemple as 
nu așteaptă 
— Postoiu, 
proba de 2 
rile internaț 
pot oferi a 
valorii sport 

„Lucrul la 
leaTiii, încep 
eficiența. C 
unui concur 
Înregistrezi 
vîslașe tn j\ 
m, inseamn; 
nitură <
echipaje de 
©amdată. Sa 
nă maturitat 
să cedeze șî 
bil, și anul ; 
las:mplu. Pe 
și 4 vîsle ea 
didate, fie© 
oase. Adrian 
se mari la 
dlale pentru 
cearevo, dar 
bine șl într- 
Cu cine ? A 
trenoril, ca 
nența ambare 
slab — o sp 
timpii tnregh 
ram erele, car 
creează prob 
lotului.

In fine, spi 
de specialitat 
și In continui 
șl băieților — 
ambarcațiuni 
program coi 
testarea posit 
tea Balcanîad 
lor mondiale

adagiu valabil
Un debutant. Dimitrie Fopescu 

(20 de ani), care abia anul tre
cut a învățat să vîslească cu 
leodor Larion, la Orșova, s-a 
dovedit cel mai rapid schifist al 
țării la recentul concurs repu
blican al ambarcațiunilor mici. 
Un alt vislaș. Ion Badea, mai 
tînăr (18 ani), elev în clasa a 
Xl-a a liceului „Dimitrie Bodin- 
tineanu*  din București, descope
rit și pregătit de Doina Bălașa 
la C.S.Ș. 1 București, îl secon
dează pe învingător, clasîndu-se 
înaintea principalului favorit, ti
mișoreanul Nicușor Jisa. în 
concursul feminin, junioare (18 
ani) Adriana Chelariu sosește 
foarte aproape in urma marii 
noastre campioane olimpice San
da Toma, devansind o serie de 
vîslașe consacrate (Roșea, Ba- 
novici. Bularda, Mihaly). Și tot 
în prima finală a simplistelor 
am întîlnit-o pe debutanta Ani
șoara Ciob an u (19 ani), care a 
Învățat să vîslească tot la Or
șova. In fine, marea surpriză a 
competiției au furnizat-o Maria
na Naghiu (19 ani) și Olguța 
Onofrei (20 de ani), cîștlgătoare 
la 2 f.c., probă în care marile 
favorite Florica Bucur și Rodi- 
ca Pușcatu, campioane balcanice 
și recent învingătoare în regata 
iiiternațlonală de la Tata (Unga
ria). s-au văzut nevoite să 
„tragă*  în finala a doua (!), iar 
un alt echipaj care întrunea su
fragiile specialiștilor. Elena Hor- 
vat — Maria Dragomir s-a clasat 
pe locul secund.

Ce concluzii se pot trage după 
acest prim, dar foarte sever trial 
al sezonului ? în primul rînd că 
ÎN ȚARA NOASTRĂ EXISTA 
FOARTE MULȚI TINERI TALEN
TAȚI, CU REALE APTITUDINI 
PENTRU PRACTICAREA CANO
TAJULUI care nu așteaptă de- 
cît... întUnirea cu specialiștii ce 
colindă permanent Județele In 
lung și în lat. Aceasta pe de • 
parte ; pe de altă parte, că va
loarea (șl în canotaj, adesea) nu 
așteaptă numărul anilor...

In mod cert avem o școală a 
celor ce mînuiesc ramele și vîs- 
lele ; avem antrenori care știu 
să mute (mai întâi) și apoi să 
pregătească sportivi valoroși.

Textila
Odor- 
Hune-
Siblu 

VUcea

14 0
14 0
10 0
8 2
7 1
6 2
< 0
• 2
4 0
2 1

16
10
16
ÎS
10
10
10
10
10
10

2
2
6
I
8
8

10
9

12
13

BV. 
Bc.

RULM.
2. Știința
“ Mureșul Tg. M. 

TEROM Iași 
„U*  Cj.-Nap 
Progr. Buc. 
Consir. B. M. 
„U*  Tim.
Text. Buhușl 
Constr. Tim.

3.
4.
5.
I.
7.
8.
9.

10.

293-216 
314-238
256-257
281-250
271- 283
234-227
272- 289
248-281
237-299
340-307

rt—ia.
CJS.M.
CJ.R.
Textila
Chimia
fața Sighișoara 4 p.

Sibiu 
Craiova
Zalău

Arad 11

1.
2.
3.
9.

Vo-

HULIGANI DEGHIZAȚI
Frecvenții spectatori ai parti

delor feminine de handbal știu 
că echipa campioană, Știința 
Baeă-u, este Întotdeauna însoți
tă — uneori și in cele mai în
depărtate locuri din țară — de 
un grup de suporteri pasionați, 
alcătuit din 40—50 de tineri. Ei 
le încurajează frenetic pe hand-

NOI ȘANSE

DE MARI SUCCESE

LA JOCUL DV

PREFERAT I
Orice bilet procurat vâ poate 
aduce frumoase satisfacții : 
AUTOTURISME „Dacia 1300- 
sau CÎȘTIGURI IN BAN| intre 

pe fiecare va-50.000 și 
ricmtâ I 
ULTIMA 
sîmbâtâ

100 tei

ZI DE
30 mai

PARTICIPARE :
1981 inclusiv.

ÎN SUPORTERI...
de-batistele studente, fără a 

păți vreodată, Ce prin limbaj, 
fie prin gesturi, limitele bunei 
cuviințe. Așa s-a intimplat șj 
duminică 10 mai, la Iași, unde 
Știința Bacău a avut ca adver
sară formația locală TEROM. 
Spre sfirșitul partidei, ctad mai 
rămăseseră 3—4 minute, cîțiva 
huligani din tribune au Început 
să-i lovească pe civilizații su
porteri băcăuani. Luați 
surprindere, aceștia — la 
șitul partidei — au căutat 
pare traversînd suprafața 
joc și vrind să iasă prin holul 
rezervat eficiaililor ți echipelor. 
Ușa acestui hol era larg deschi
să și oricine putea crede că 
Încăperea de care aminteam 
este accesibilă tuturor specta
torilor. Aici insă Încăierarea a 
continuat. Spre surprinderea 
marii majorități a iubitorilor 
adevăratului spectacol sportiv, 
organele de ordine nu au in
tervenit pentru a opri degra
danta priveliște oferită de așa- 
zișii suporteri ai TEROM-uluL 
Cine permite intrarea In sala 
de sport a huliganilor ? Se o- 
cupă cineva de depistarea și 
pedepsirea lor 7

Ion GAVRILESCU

prin 
sfîr- 
scă- 

de



tStrlNM „CUPA ROMÂNIEI”
inisTKA ,,POLI“ TIMIȘOARA - STICLA ARIEȘUL TURDA 2-1 (2-1)
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ORADEA, 20 (prin telefon). 
Ambiantă de partidă derby pe 
stadionul orădean. cu două ga
lerii frenetice care si-au Încu
rajat, din start, zgomotos fa
voritele. un teren excelent si 
o organizare exemplară asigu
rată de clubul F.C. Bihor si or
ganele locale. Numai vremea 
n-a fost prielnică, cu o oră îna
inte de meci începind să plouă. 
Dar. deținătoarea trofeului. Po
litehnica. si revelația actualei 
ediții. Sticla Arieșul Turda, au 
făcut... abstracție de timp și 
s-au angajat de la început în- 
tr-o dispută aprigă pentru un 
loc în finala Cupei. Iar debu
tul meciului a fost deosebit de 
spectaculos, cu două goluri 
foarte frumoase. înscrise la 
capătul unor faze cursive, des
fășurate în viteză. Astfel, după 
numai trei minute de joc, „un 
triunghi" Dumitru — Nedclcu 
— DUMITRU îi oferă decaru
lui divizionarei „A“ posibilita
tea să reia in plasă, din careul 
mic. la o intervenție ncdecisă 
a portarului Vlad : 1—0. Foarte 
repede. în minutele următoare. 
4 și 5, Politehnica putea da lo
vitura de gratie adversarei sale, 
ea avind două mari ocazii de 
gol pe care le-au ratat însă 
Anghel si Nedelcu. La șutul lui 
Anghel, portarul Vlad a avut 
o intervenție salutară, el răs- 
cumpărîndu-și. într-un feL gre
șeala de la golul lui Dumitru. 
N-a fost însă 2—0 și nici 3—0. 
a fost în schimb 1—1. în min.
8. Ia prima acțiune ofensivă 
periculoasă a turdenilor. Ba- 
koș s-a lansat într-o cursă 
pe extrema stingă, de aproape 
50 m, a intrat în careu, a cen
trat ca Ia carte pină Ia SIPOS. 
care a înscris imparabil. Din 
acest moment, ploaia devine to
rențială. în rafale, obligîndu-i 
pe jucători la eforturi supli
mentare. balonul devenind greu 
de controlat. Politehnica, echipa 
mai experimentată, a avansat 
treptat spre poarta diviziona
rei „C“. reușind să ia din nou 
conducerea în min. 25 : la al 
treilea corner consecutiv, exe-

I
I
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„Turneul U.E.F.A.-. De pes
te trei decenii ne-am obișnuit 
cu această competiție rezerva
tă celor mai tineri fotbaliști. 
Și an de an, dovedindu-și uti
litatea. Turneul U.E.F.A. a lan
sat in fotbalul european și 
mondial valori autentice, caro 
au ajuns stele ale soccerului 
de pretutindeni. Ne vin in 
minte cîteva nume : _ Rivcra, 
Beckenbauer, Gerd Muller, Eu
sebio, Bene, Peters, Ivanov, 
Pommerenke, Asparuhov, Ada- 
mec. Din fotbalul românesc 
s-au afirmat, de asemenea, 
numeroși fotbaliști și ne a- 
mintim în primul rînd de cei 
care au ciștigat Turneul 
U.E.F.A. în 1962, de Suciu, A- 
damaebe. Pal, Răcelescu, Neșu, 
Jamaischi, Matei, Dumitriu II, 
Voinea, Ilaidu, Pavlovici.

Competițiile internaționale 
dedicate juniorilor și-au cîști- 
gat un binemeritat prestigiu 
și intrucît s-a lansat și cam
pionatul mondial al juniorilor, 
Comitetul executiv U.E.F.A. a 
hotărît să schimbe denumirea 
Turneului U.E.F.A. în CAM
PIONATUL EUROPEAN PEN
TRU ECHIPELE REPREZEN
TATIVE DE JUNIORI „A". Pri
ma ediție a acestui campionat 
se va desfășura între 25 mai 
și 3 -iunie în 28 de localități

ARBITRII ETAPEI DE DUMINICĂ A DIVIZIEI „B ‘
SERIA I : Ceahlăul P. Neamț

— C-S.M. Borzești : R. Matei 
(București), Cimentul Medgidia
— C.S. Botoșani : C. Urs (Făgă
raș), Viitorul Mecanica Vaslui — 
F.C.M. Progresul Brăila : N. Voi
nea (București), Unirea Dinamo 
Focșani — Oltul Sf. Gheorghe : 
FI. Cenea (Caracal), C.S.M. 
Suceava — Viitorul Gheorghenl : 
J. Grama (București), Gloria Bu
zău — C.S.U. Galați : I. Plisclii 
(București). Chimia Brăila — 
I.M.U. Medgidia : M. Stănescu
(lași), F.C. Constanța — Gloria 
Bistrița : C. Jurja (București), 
Delta Tulcea — Minerul Gura 
Humorului : C. Nițu (Tr. Măgu
rele) .

SERIA A n-a : Poiana Cîmpina
— C.S. Tîrgoviște : D. Ologcanu 
(Arad), Flacăra Moreni — Sirena 
București : M. Feciorescu (Ba
cău), Mecanică fină București — 
Nitramonia Făgăraș : V. Caragea 
(Tulcea), Luceafărul București — 
Gaz metan Mediaș : C. Matache 
(București), Metalul Plopenl — 
Metalul București : O. Anderco 

cutat de pe stingă de Dumitru, 
NEDELCU * sărit în stilul lui 
și a deviat, cu capul, in plasă : 
2—1. scor care s-a menținut 
pină la pauză. cu toate că Pa
lea (min. 38) s-a aflat la un 
pas de 3—1.

• 1, X, 2... Pentru a oferi par- 
tlcipanților la concursul Prono
sport de la sflrșltul acestei săp
tămâni o sursă suplimentară de 
inspirație, redăm pronosticurile 
făcute de Ioan Popescu, președ n- 
tele de onoare al clubului F.C. 
Constanța : i. Ascoli — Brescia 
1 ; II. Avelllno — Roma 1. X, 2 ; 
m. Catanzaro — Inter X : IV. 
Como — Bologna X ; V. Juventu» 
— Florentina 1, X ; VI. Perugia

în repriza secundă, jocul a 
purtat amprenta echilibrului, 
fazele de poartă fiind din ce 
în ce mai rare. Divizionara 
„C“ n-a avut forța necesară să 
treacă autoritar la cîrma jo
cului pentru a obține din nou 
egalarea. La rîndul ei. echipa 
antrenată de Ion Ionescu și 
Toma Dobîndă a căutat, prin- 
tr-un joc repetat de pase, să-și 
mențină avantajul minim de pe 
tabela de marcaj. în această 
parte a jocului, am notat doar 
două bune situații de gol. Una 
la poarta timișorenilor. in 
min. 60. cînd Bakoș — cel mai 
bun jucător turdean — n-a reușit 
să-1 învingă pe Suciu. deși s-a 
aflat la numai 6 m de buturi, 
iar cealaltă, in min. 80. la poar
ta lui Vlad. prin Vlătănescu, 
care a reluat slab, cu capul, 
dintr-o poziție excelentă. Si 
astfel, partida se încheie cu un 
succes la limită în favoarea 
divizionarei .,A“. care a reușit 
pentru a doua oară consecutiv 
să promoveze în finala compe
tiției. Este și normal, din mo
ment ce Politehnica nu doreș
te să dea altora trofeul I Dar 
nu putem încheia fără a subli
nia și meritul echipei din Tur
da. care și-a apărat cu ardoa
re. pină la capăt sansele.

Arbitrul Cr. Teodorescu (Tîr- 
goviște) a condus foarte bine 
următoarele formații :

POLITEHNICA : Suciu — 
Nadu. Păltinișan. ȘERBĂNOIU, 
Vișan — Manea. DUMITRU 
(min. 74 Dembrovschi). VLAtA- 
NESCU — Anghel. NEDELCU. 
PALEA

STICLA : Vlad — Bilă. Lu- 
dusan. SUMFALEAN. Hexan 
— SIPOS. Gostilean (min. 42 
Naghi). Tasnadi — Podar (min. 
84 Botezan). Pașca. BAKOS.

laurentlu DUMITRESCU

din R. F. Germania (adică, un 
oraș va găzdui o partidă).

Printre cele 16 formații cali
ficate Ia faza finală, care vor 
desemna prima campioană eu
ropeană de juniori, se află și 
echipa ROMÂNIEI. Este o 
frumoasă performanță, un suc
ces notabil care se adaugă in 
palmaresul fotbalului din țara 
noastră. Iar performanța ni se 
pare cu atît mai valoroasă 
dacă ne amintim că juniorii 
noștri au obținut calificarea 
in fața Ungariei, fără să cu
noască Infrîngerea : 0—0 la
Mako (la 25 martie 1981) și 
1—0 la Hunedoara (8 aprilie).

Acum, juniorii noștri, pre
gătiți de antrenorii M. RădU- 
lescu și C. Toma, sint In fe
bra ultimelor preparative. 
Săptămîna trecută, cu meciu
rile de la Suceava și Botoșani, 
pe care le-am urmărit, s-a 
încheiat „etapa de pregătire 
prin jocuri", cum spunea an
trenorul M. Rădulescu. Un 
meci foarte bun, la Suceava, 
unul dominat de o stare de o- 
boseală, la Botoșani, ambele 
însă bune prilejuri de a face 
ultimele retușuri, de ■ rula 
toți jucătorii din lot.

Misiunea echipei noastre nu 
va fi deloc ușoară. România 
va juca in grupa ,.B“. alături 
de Cehoslovacia, Polonia și

(Satu Mare), ROVA Roșiori — 
Șoimii IP A Sibiu : C. SzHaghi
(Bala Mare), Chimica Ttrnăveni 
— Autobuzul București : N. 
Raab (Clmpia Turzll), Rapid 
București — Petrolul Ploiești : 
8. Drăgulicl (Drobeta Tr. Seve
rin), Rulmentul Alexandria — 
Tractorul Brașov : D. Munteanu 
(Bir Iad).

SERIA A m-a : Aurul Brad — 
Minerul Anina : D. Manole
(București), Minerul Lupenl — 
C.F.R. Timișoara : C. Voicu
(București), Metalul Alud — Ra
pid Arad : Corln Ionescu (Bucu
rești), U.T. Arad — F.C.M. Re
șița : M. Ivăncescu (Brașov), în
frățirea Oradea — Olimpia Satu 
Mare ; A. Deleanu (București). 
C.I.L. Sighet — C.F.R. Cluj-Na- 
poca : G. Ionescu (București). 
Minerul Cavnic — Metalurgistul 
Cugir : S. Necșulescu (Tirgoviște), 
U.M. Timișoara — Minerul Mol
dova Nouă : M. Bercan (Bucu
rești), Dacia Oră șt ie — F.C. Bihor 
Oradea : Gh. ispas (Constanța).

UNIVERSITATEA CRAIOVA - S. C. BACĂU 4-0
Pitorescul stadion din str. dr. 

Staicovici s-a dovedit neincă- 
pător fiind debordat, literal
mente, de cei care au dorit să 
urmărească pe „viu" semifinala 
din Capitală, printre specta
tori aflîndu-se și grupuri mari 
de suporteri 6osiți din Bacău 
și Bănie. Conectate la ambianța 
„tribunelor", cele două echipe 
s-au angajat, de la început, ln- 
tr-o dispută aspră, cu tempo 
ridicat. în pofida timpului căl
duros.

Băcăuanii, în rol de outsider, 
dornici să Învingă liderul cla
samentului și să ajungă în fi
nala Cupei, fac un bun joc de 
mișcare, cursiv ; ca și craiove- 
nii. dealtfel, dar care — în 
replică — cu atuul maturității 
și al valorilor individuale de 
partea lor. construiesc mai clar 
și mai periculos în careul ad
vers, în... „cîmpul adevărului". 
Un asemenea atac incisiv îl 
înregistrăm în min. 12, tind 
Beldcanu (servit de Crișan) re
ia din voleu peste „transversa
lă". Următoarea fază de poartă, 
mai încinsă, a campionilor se 
încheie cu... deschiderea sco
rului : Ungureanu trimite de la 
tușă lui Bălăci, acesta prelun
gește lui ȚICLEANU, al cărui 
șut, puternic și precis, de la 
marginea suprafeței de pe
deapsă, îl face K.O. pe Iorgu- 
lescu. Jocul capătă un caracter 
tăios, apar intervențiile neregu
lamentare pe care arbitrul C. 
Jurja le sancționează cu carto
nașe galbene (arătate lui Dono- 
se și Stefănescu. după ce, ceva 
mai înainte el scosese unul 
pentru Andrieș).

Avind rezerve de energie și 
însuflețiți de o mare dorință 
de a face pină Ia sfîrșit figură 
frumoasă și in Cupă, tinerii 
fotbaliști băcăuani forțează ega
larea și sint la un pas de ea 
in min. 40 și. mai ales. în min. 
41, cînd Vamanu ratează din a- 
propiere. Și, cum ocaziile se răz
bună craiovenii fructifică prin 
BĂLĂCI, in min. 42 (șut cu

Suedia. în calificări, Polonia 
a învins R.D.G. cu 2—0, aca
să, și 2—1, în deplasare ; Ce
hoslovacia (0—1 la Erevan și 
1—0 la Cheb) s-a calificat in 
dauna reprezentativei U.R.S.S. 
la loviturile de la 11 m (scor : 
6—5), iar Suedia a eliminat 
Finlanda (1—1 în deplasare și 
1—0 acasă). Deci, adversarele 
echipei noastre au pierdut 
doar un meci din 6.

Iată lotul nostru : portari — 
Gh, Popa (provine de la 
S. C. Bacău și joacă la 
Luceafărul), Gîrjoabă (Pro
gresul București — Luceafărul); 
fundași — Roman (Voința 
Buc.), Balint (Gloria Bistrița 
— Luceafărul), Preda (Meta
lul Plopeni), Eduard (F. C. 
Argeș), Gheorghieș (Rapid 
Arad) ; mijlocași — Cioroianu 
(Univ. Craiova). Stoica (Pro
gresul — Luceafărul), Han- 
ghiuc (F.C.M. Galați), Gafeneu 
(C.S.M. Suceava) ; atacanți — 
M. Radu (Politehnica Iași), 
Iancu (S. C. Bacău), Sertov 
(Steaua — Luceafărul), Udri- 
că (T.M. Buc. — Luceafărul), 
Lasconi (Jiul). Jucători tineri, 
majoritatea născuți in 1963, 
dar cu destulă experiență. Ba
lint, Preda, Gafeneu, Gheor
ghieș au jucat în Divizia „B“, 
Eduard, Cioroianu, M. Radu, 
Iancu, Hanghiuc. Lasconi au 
simțit aerul Diviziei „A“. Ex
periență internațională, destu
lă. Balint a jucat 34 de me
ciuri in echipa reprezentativă 
de juniori, Udrică — 33, Gir- 
joabă — 27, Sertov — 25. Ni
meni nu e debutant. Să spe
răm că juniorii noștri vor 
face totul să reprezinte cu 
cinste fotbalul nostru in im
portanta competiție la care 
s-au calificat.

Constantin ALEXE

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ:

(2-0)
sete. în dreapta lui Iorgulescu), 
situația favorabilă din final de 
repriză. Deși cu două goluri la 
activ, craiovenii declanșează ei 
ofensiva la reluare ; și. într-un 
singur minut (48), Cămătaru și 
Donose risipesc, singuri cu por
tarul. două mingi servite ex
celent de Țicleanu. Insistența 
cu care atacă formația campi
oană ii aduce, în min. 64, șl al 
treilea gol : balonul parcurge 
traseul Crișan — Țicleanu — 
CĂMATARU și „vîrful" națio
nalei nu-1 iartă pe Iorgulescu, 
înscriind imparabil. de la circa 
14 m. Jocul place în continuare 
prin dîrzenia ambelor comba
tante. într-adevăr, deși condu
să cu 3—0 S.C. Bacău nu ce
dează lupta, dar se izbește de 
forma de zile mari a lui Lung, 
care, în min. 77 și 78, „scoate" 
miraculos, la șuturile expediate 
de Vamanu (lovitură liberă, de 
la 17 m, la „păianjen"), C. 
Solomon și Antohi. Și, la fel ca 
în prima parte a jocului, ceea 
ce nu reușesc băcăuanii — go
lul — vor obține partenerii de 
întrecere, prin CRIȘAN. care, 
in min. 85, a șutat pe jos, din 
interiorul careului, mingea a 
lovit piciorul lui Cărpuci și a 
intrat in plasă : 4—0 ! Scor, to
tuși, prea sever față de desfă
șurarea jocului și de raportul 
ocaziilor. Valoarea și maturita
tea și-au spus incă o dată 
cuvintul îngenunchind o echi
pă tînără, ambițioasă, dar lip
sită de șansă. Galeria din Bă
nie. animată de ai ei fotbaliști, 
cîștigă și ea duelul cu suporte
rii băcăuani, resemnați.

Arbitrul C. Jurja (București) 
a condus foarte bine :

UNIVERSITATEA CRAIOVA: 
LUNG — Purima. TILIHOI, 
Ștefănescu, UNGUREANU — 
ȚICLEANU. Beldeanu (min. 71 
Geolgău) Donose — CRIȘAN. 
CAMATARU, BĂLĂCI (min. 
72 Irimescu).

S.C. BAC AU : Iorgulescu — 
Andrieș. Cărpuci. LUNCA. EH- 
sei — VAMANU. C. SOLO
MON, Sogu (min. 77 Moldo
van — Șoiman. Antohi, Chi
tara.

Gheorghe NICOLAESCU

• Pe stadionul „Dinamo" din 
Capitală s-a disputat miercuri 
lntOnirea amicală dintre Dinamo 
șl Ruda Hvezda Cheb (Cehoslo
vacia). Partida s-a încheiat cu 
scorul de 2—1 0—1) In favoarea 
jucătorilor dinamoviști.

SUCIU, PE DRUMUL 
ÎMPLINIRII AȘTEPTĂRILOR

„Prim-plar.ul" de astăzi e 
unul al tinereții. Fiindcă A- 
lexandru Suciu, mijlocașul de 
atac al Universității Cluj-Na- 
poca, n-a împlinit Încă 21 d« 
ani. Ii va sărbători abia la 
11 octombrie din acest an. 
Dar el promite să devină un 
fotbalist de valoare. Garanțiile 
Je constituie talentul și Iubi
rea lui pentru fotbal. Suciu 
n-a cunoscut alt dub decll 
pe cei studențesc din Cluj- 
Napoca. „Ml-1 aduc aminte, 
ac spune actualul antrenor 
•ecund al divizionarei „A- d« 
pe malurile Someșului, Dan 
Anca, de cînd a venit la 
grupa de pitici a antrenorului 
Soher, acum 11 ani. Era un 
băieței sfios, retras. Dar dnd 
vedea mingea de fotbal deve
nea un mare Îndrăzneț... In 
continuare, Suciu a devenii 
elevul fostului meu coechipier 
Petru Emil șl a avansat eu 
siguranță pină In prima gar
nitură. Partida Iul cu Steaua, 
de duminica trecută, ml se 
pare una dintre cele mal bune 
pe care le-a realizat de dnd 
tl știu. Și, eum vedeți, 11 știu 
din zilele clnd a venit la pi
tici...-.

Avem, ptrln cele de mai sus, 
cîteva dintre datele esențiale 
ale „biografiei sportive Ale
xandru Suciu". Completările 
care se impun ce referă la 
plusurile dar șl la minusurile 
dotatului fotbalist clujean. 
Suciu manevrează eu mare 
ușurință balonul. Asta se vede 
de la distanță șl se vede bine. 
Calitatea de a lovi mingea

— Torino 1, X ; vn. Pistolese — 
Cagliari 1 ; vm. Udlnese — Na
poli X ; IX. Rapid — Petrolul 
X, 2 ; X. Poiana — C.S. Ttrgo- 
riște 1, X : XI. U.T.A. — F.C.M. 
Reșița 1 ; XH. Dada — F.C. Bi
hor 1 î XHL înfrățirea — Olim
pia 1.
• ASTAZI este ULTIMA ZI de 

participare la tragerea Loto de 
vineri 23 mal 1841. încercați *1

IMPERATIVUL delegărilor
- ARBITRAJELE

Șl NU... ARBITRII !
In ultima vreme, tot mai 

multe nemulțumiri din paiteo 
arbitrilor din cele trei loturi 
(„A“, „B- și ,,C“) în pri
vința delegării lor. Sigur fie
care dorește să arbitreze cî! 
mal des, dar exista și aici 
o măsură impusă de mei 
multe... cauze. Care cauze 
sint, dar nu prea se cunosc. 
O recentă reunire a cavale
rilor fluk'ului din Fotul de 
elita a definit în bună parte 
„mecanismul delegărilor-. Co
legiul central al arbitrilor 
pornește de la premisa că 
important este nu satisface
rea unor doleanțe personale 
ale cavalerilor fluierului, ci 
asigurarea unor arbitraje 
foarte bune pentru partidele 
campionatului. De aici nece
sitatea criteriului valoric în 
efectuarea delegărilor. Am 
aflat că există chiar o îm
părțire valorică pe care forul 
în drept a făcut-o. N-ar fi,

©are, nimerit ca această ie
rarhie să fie cunoscută de 
toată lumea, pentru a nu mai 
exista atîtea șl atitea discu
ții î Dar cum cei mei mulți 
se consideră în această 
„grupă A“ a lotului de elită, 
e firesc, e omenesc, să aș
tept*»  delegarea lor ritmică. 
Și mai exi*tă  o cauză necu
noscută care a dat naștere 
la atîtea discuții. Este vorba 
de „arbitrii recuzați". Numă
rul lor este destul de mare. 
Figurează pe această listă 
M. Moroiu, C. Ghiță, T. Ba- 
ianovicî, I. Pop, V. lanul, C. 
Srilaghi, C. Teodorescu, FI. 
Cenea, M. Fediuc, S. Drăgu
ței, A. Forwirth și alții., E- 
xistă chiar cazuri în care nu 
mai puțin de șas'' echipe 
au recuzat același arbitru I 
Și, atunci apare un alt se
rios handicap în efectuarea 
delegărilor.

Cu siguranță că nemulțu
miri vor exista mereu în pri
vința delegărilor. Sperăm ca 
numărul lor să se reducă 
numai la... subiectivismul ce
lor în cauză, acum, după 
ce colegiul central a dat căr
țile pe față. Am propune, 
chiar, să se dea publicității 
„grupa A valorică" șt „bule
tinul recuzărilor". Urgențe 
necesare In numele imperati
vului major al . .delegărilor j 
asigurarea jocurilor cu arbi
traje foarte bune. Mai ales, 
acum, în final de campionat, 
cînd micile greșeli pot naște 
mari nedreptăți.

Mircea M. IONESCU

cu o mare ușurință 11 ajută 
să rezolve repede și corect 
momentele cind este In pose
sia balonului. Orientarea tac
tică, altă calitate a sa, 11 face 
ap*  pentru a concura la difi
cilul rol de conducător de joc. 
Ii place să se antreneze, an
trenorii Gh. Stalcu și Dan 
Anca neavînd nevoie de În
demnuri sau dojeni pentru e- 
xecuția conștiincioasă șl inte
grală a programului de pregă
tire. Toate bune, deci, pină 
acum. „Prim-planul" nostru 
dorește Insă să-i pună în 
față lui Suciu și ce mai are 
de făcut spre a Împlini aș
teptările. La „pasiv", în fișa 
sa individuală, sint trecute 
următoarele : insuficiența Jo
cului cu capul, slăbiciuni In 
momentul defensiv, necesare 
completări la capitolele com
bativitate și ambiție.

Fotbalistul clujean a primit 
șl primește multe Încurajări. 
Șl la echipa de club și la re
prezentativa de tineret unde 
antrenorul C. Drăgușln l-a 
selecționat. Se află, in fru
moasa cursă a afirmării, 
bine Înarmat. Ca să rupă. In 
plin fuleu, „firul consacrării" 
depinde insă de d și numai 
de el. Dealtfel am preferat să 
lăsăm să vorbească, in locul 
cuvintelor sale, faptele — a- 
d1că prezențe apreciate, In 
crescendo, acolo,. pe dreptun
ghiul de gazon. Ce altă „de
clarație" mai elocventă putem 
aștepta de la Alexandru Su
ciu 1

Eftimie IONESCU

dv. șansa de a vă număra mîine 
printre marii cîștigătorl de auto
turisme șl bani 1

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 20 MAI 1981. Extragerea 
I : 34 15 14 26 23 22 : Ex
tragerea a II-a : 8 35 29 20 
41 16. FOND TOTAL DE CTȘ- 
TIGURI : 1.290.124 lei din care 
316.511 lei report la categoria L



La campionatele europene de judo de la Debrețin

Bilanț fructuos 5 participant! — 3 medalii
Cea de a 30-a ediție a Cam

pionatelor europene de judo a 
reunit la startul său 156 de spor
tivi din 24 de țări. Trebuie re
marcat faptul că ta multe dintre 
aceste țâri judoul are o veche 
tradiție, iar reprezentanții lor la 
diferite competiții de anvergură 
s-au situat de nenumărate ori 
pe locuri fruntașe. Ne referim 
la Uniunea Sovietică, Franța, 
Belgia, Anglia, R. D. Germană, 
Austria, Olanda, Po’onia, Italia, 
Iugoslavia. Să mai subliniem că 
și la această ediție multe țări 
m aliniat echipe complete, deci 
cu sportivi la toate cele 8 ca
tegorii de greutate. Nu este lip- 
s.l de Interes nici faptul că prin
tre competitori s-au numărat 4 
campioni olimpici — T. Rey 
(Franța), N. Soloduhln (U.R.S.S.), 
S. Hubuluri (U.R.S.S.) și R, Van 
de Walle (Belgia), 5 campioni 
mondiali șl 3 europeni. Firește, 
numărul sportivilor medaliați cu 
argint și bronz la aceste com
petiții este mult mtd mare. La 
întrecerile din Sala municipală 
de sport de la Debrețin, însă, 
nici unul dintre campionii olim
pici,, mondiali sau europeni n-a 
reușit să obțină medalia de aur!

Spre satisfacția noastră, deși 
am avut reprezentanți numai la 
5 categorii de greutate, echipa 
României s-a situat pe locul 4 
atit ta clasamentul pe medalii, 
cît șl în cel pe. puncte. Iată, de
altfel. cum se prezintă cele două 
clasamente : pe 
U.R.S.S. 
bronz) ;
Franța (1,
" 1, 1) și Bulgaria (1, 1, 1) ; ..

Germană (1, 0, 1) ; 7. Un
di, 1, 2) ; 8. Cehoslovacia
1) : 9. Olanda (0. 1, 0) ; 

R. F. Germania (0. 0, 3) ;
Franța și 
Polonia 23 
5. Ungaria 

7. Ceho-

2.

medalii — 1.
(2 aur. 1 argint. 1 
Polonia (2, 0, 1) :
2. 2) ; 4—5. România 

~............................ ; 6.

s.
(1,
R. D.
garia
(o. 1.
10.
pe puncte — 1—2. 
U.R.S.S. cite 27 p. 3.
p. 4. România 11 p,
17 p. 6. Bulgaria 16 p,

slovacia 13 p, 8. R.F. Germania 
12 p, 9. R. D. Germană 11 p, 10. 
Belgia 8 p, 11. Olanda 7 p etc.

Privind aceste clasamente con
statăm cu ușurință că în 
echipei României s-au 
formații din țări — cum 
team mai înainte — cu 
tradiție în acest sport șl 
dispun de sportivi de valoare in
ternațională. Cum menționam și 
în corespondențele noastre, unii 
dintre valoroșii sportivi ai aces
tor țări au fost opriți din cursa 
pentru locurile fruntașe șd de re
prezentanții noștri, pregătiți șl 
îndrumați (la lot) de antrenorii 
Iacob Codrea și Dorin Gavra,

Să ne referim, în continuare, 
la evoluțiile celor cinci spor
tivi români. Cea mai bună com
portare a avut-o Constantin Ni
culae, la categoria semiușoară 
(17 concurenți), care a susținut 
7 meciuri, pierzînd doar unul 
(în grupă), însă, n-a influențat 
calificarea sa în etapele urmă
toare ale întrecerii. El s-a deta
șat în flecare meci cîștigat pen
tru a nu avea surpriza ca în 
cazul unul rezultat de egalitate, 
arbitrii să acorde decizia ad
versarilor. Niculae și-a pregătit 
de fiecare dată, cu deosebită a- 
tenție, atacul pentru a nu risca 
să fie „contrat*,  iar cînd s-a 
apărat a făcut-o în așa fel în- 
cît să nu fie penalizat pentru ne
combativi tate. Dealtfel. compor
tarea lui Constantin Niculae a 
fost • adevărată revelație a a- 
cestd ediții pentru toți cel pre- 
zențL Foarte aproape, incredibil 
de aproape de a deveni campio
nul Europei a fost și Arpad 
Szabo, la categoria superușoară 
(19 concurenți). Ajuns în finală 
după 5 meciuri, toate încheiate 
cu victorii, Szabo a luptat foar
te bine, acumulînd un substan
țial avantaj de puncte care însă 
l-a fost anulat de un sever aver
tisment pentru că a Ieșit, • da-

urma 
situat 
amin- 
veche 

care

tă, ta timpul duelului, din supra
fața de concurs. Micile greșeli 
se plătesc, uneori, foarte scump! 
Debutant la o competiție conti
nentală. tînărul Simion Topli- 
cean, la categoria ușoară (13 
concurenți), a ieșit învingător 
ta toate partidele susținute pen
tru primul loc ta serie. în dis
puta pentru medalia de argint, 
el l-a dominat autoritar pe S. 
Nagysolymosi (Ungaria) pînă in 
ultimul minut. Incit nimeni n-ar 
mal fi crezut că sportivul nostru 
poate pierde acest Important 
meci. Lipsit tasă de experiența 
competițională, To-pUcean n-a 
știut să-șl păstreze categoricul 
avantaj, pierzînd, la limită, a- 
ceastă importantă Intîlnire, To
tuși, pentru un debutant medalia 
de bronz obținută este o mare 
realizare.

Ceilalți doi sportivi români, 
Mihalache Toma — locul 5 la ca
tegoria mijlocie (23 concurenți)
— șl Mircea Frățlcă — locul 7 
la semlmljlocie (20 de concurenți)
— deșt s-au calificat amîndol în 
serii, chiar avtad reale șanse de 
a se număra șl ei printre meda- 
liațl, le-au ratat neașteptat de 
ușor.

Bilanțul excelent al sportivilor 
noștri ne dă speranțe ‘ ' 
comportare fructuoasă și 
confruntări importante, 
convingerea că sportivii __
trenoril lotului se vor strădui să 
se pregătească în continuare cu 
șt mal multă sirguință.

tatr-o 
la alte

Avem 
șl an-

Nicolae CHINDEA

CONCURSUL DE PENTATLON
MODERN DE LA BUDAPESTA

LA VOLEI, UN LOC LA OLIMPIADA

CUPA MONDIALAPRIN r VIA C.E.
și medaliata cu aur 
precedentă), de cam- 
mondiale. continen-

BUDAPESTA, 20 (Agerpres). 
După 4 probe în concursul de 
pentatlon modem, pe primul 
loc se află echipa Ungariei cu 
12 495 p, urmată de
— 12 350 p
— 12 325 p. 
ocupă locul 
clasamentul
Bellman (R.F. Germania) 
4 301 p, urmat de Csasari (Un
garia) — 4 281 p și Kaplanov 
(U.R.S.S.). cu 4 213 p. Dumitru 
Spîrlea ocupă locul 12, cu 
4 088 p.

U.R.S.S. 
și R.F. Germania 
Echipa României 
7. cu 11 837 p. In 
individual conduce 

cu

Se părea că ediția din acest 
an a campionatelor europene 
de volei nu va depăși granița 
interesului în sine. După cum 
se știe, începînd cu ediția din 
1975. Confederația europeană a 
modificat periodicitatea 
de la patru la doi ani. 
urmare, într-un ciclu olimpic 
se organizează două ediții ale 
„europenelor", dar numai la 
una dintre ele — cea din anul 
premergător J.O. — se acordă 
un Ioc in turneul final olim
pic, în timp ce la ediția din 
anui post-olimpic o asemenea 
zonă de interes 
s-a intîmplat la 
landa. 1977).

Iată insă că o 
dată recentă face să fie anu- 

lacună. Ea nu 
ediția post-o- 

ci o altă com
mondial. care 

constituia cri
teriu de calificare pentru J.O.. 

mondială", 
pentru a-i

lată această 
privește direct 
limpică a C.E., 
petiție, la nivel 
pînă acum nu

C.E. 
Prin

lipsea (cum 
C.E. din Fin-

schimbare de

’-I
și -nume „Cupa 
Dar a hotărît, 
spori popularitatea, ca aceasta 
să acorde un „pașaport" pen
tru J.O. Și cum la „Cupa 
mondială" (organizată anul a- 
cesta de Japonia in decembrie) 
între cele opt echipe partici
pante, calificate după criterii 
valorice stabilite de ediția ei 
precedentă și de alte compe
tiții internaționale de amploa
re. va fi invitată și campioana 
europeană 1981 (sau echipa 
cea mai bine clasată dintre 
cele necaliîicate). în consecin
ță. locurile la turneele finale 
olimpice vor fi decernate de 
califieărle directe (țara orga-

nizatoare 
la ediția 
pionaiele 
tale (in Europa, a doua ediție 
din ciclul olimpic), „Cupa 
mondială**  și, la masculin, un 
turneu de calificare pentru un 
loc. Și, astfel, prin introduce
rea „Cupei mondiale" în cir
cuitul criteriilor olimpice, cea
laltă ediție a „europenelor1, 
și-a mărit cota de interes. In 
consecință, în această toamnă, 
în Bulgaria, cu excepția re
prezentativei U.R.S.S., dețină
toarea titlului olimpic, cele
lalte formații valoroase urmă
resc și locul pentru „Cupa 
mondială" și, în acest fel, 
șansa de a lupta, în Japonia, 
pentru calificarea la J.O. 1984.

între candidate se va numă
ra desigur și echipa masculină 
a României, alături de cele 
ale Bulgariei, Poloniei, Ceho
slovaciei, Italiei, R.D. Germa
ne, Iugoslaviei. In ultimii doi 
ani voleibaliștii români s-au 
dovedit superiori concurenților 
amintiți. Deci, o mare șansă 
pentru echipa noastră de a 
lupta, încă din acest an, pen
tru calificarea olimpică. Cu 
cit mai din vreme s-ar realiza 
acest important obiectiv, cu 
atit mai lesnicioasă va deveni 
apoi pregătirea pentru Los 
Angeles. O știu bine și „olim
picii" noștri care, la ultimele 
3 ediții ale J.O., au alergat să 
prindă ultimul tren spre O- 
limpiadă, cu prețul unor efor
turi care au lăsat urme asupra 
prestației pe marea scenă (in 
1972, de pildă, turneul de ca
lificare s-a organizat cu foar
te puțin timp înaintea startu
lui In J.O. de Ia Miinchen). De 
aceea, nu trebuie irosită nici 
una din posibilitățile de cali
ficare, din vreme...

Aurelian BREBEANU

9 TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Proba de 400

cîștigată
ATLETISM • 

mg la Milano a fost cîștigată 
de vest-germanul Harald Schmidt 
cu timpul de 49,8. Carlo Traen- 
hard (R.F. Germania) a obținut 
victoria tn proba de săritură In 
înălțime cu 2.26 m. ,

CICLISM • Etapa a V-a a Tu
rului Italiei (Marina dl Vito — 
Rodi Garganico. 190 km), a fost 
cîștigată de Giuseppe Saronnl 
(Italia) în 5.02:50.0, care l-a în
vins la sprint pe Francesco Mo
ser. Pe locul 3 s-a clasat elve
țianul Serge Demlerre.

tn clasamentul general conti
nuă să se mențină lider Moser, 
urmat la 6 s de Saronnl șl la 
24 s de vest-germanul Braun.

FOTBAL • La Senftenberg tn 
meci amLcal R.D. Germană — 
Cuba 5—0 (2—0) au marcat Heun 
(2), Schnuphase, Strelch șl Her
nandez (autogol). • In campio
natul lnter-britanlc, la Glasgow: 
Scoția — Irlanda 2—0 (1—0). Au 
marcat Ray Stewart (min. 5) șl 
Steve Archibald (min. 49).

RUGBY • In turneu, tn Ar
gentina, echipa Angliei a jucat 
la Cordoba tn compania unei re
prezentative regionale. Oaspeții 
au obținut victoria cu 36—12. In 
primul meci, desfășurat Ia Bue
nos Aires, echipa Angliei între- 
cuse cu 20—14 formația „Argen- 
tina"-San Isidro,

EVOLUȚIA COMPLEXULUI ORBITAL
SALIUT-6" »»
MOSCOVA 20 — Trimisul

Agerpres, I. Dumițrașcu, trans
mite : Momente deosebite in 
evoluția' în spațiul cosmic a lui 
Dumitru Prunariu la bordul 
complexului orbital „Saliut-6“ 
— ..Soiuz T-4“ — „Soiuz-40“ 
le-a constituit survolarea teri
toriului patriei noastre de că
tre primul cosmonaut român. 
Cu acest prilej, de Ia bordul 
stației orbitale cosmonautul ro
mân Dumitru Prunariu a trans
mis următorul salut :

>> SOIUZ T-4“

Dragi compalrioți,
Stația orbitală „Saliut-6- — 

la bordul căreia mă găsesc îm
preună cu cosmonauții sovietici 
— s-a aflat de multe ori dea
supra teritoriului patriei noas
tre dragi. Republica Socialistă 
România.

Răspunzind indeiunurilor ini
mii, doresc să transmit de aici, 
clin spațiul sideral, conducerii 
partidului și stalului nostru,
personal tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele Româ
niei, un mesaj de caldă și vie 
recunoștință pentru inalta 
ste ce mi s-a acordat de 
primul cosmonaut român.

Doresc, totodată, să dau 
presie sentimentelor mele
fierbinte patriotism, de adincă 
dragoste față de partidul nos
tru comunist, al cărui membru 
sint, de aleasă prețuire pentru 
voi toți, dragii mei compatriot*.  

Am privit pămintul pe care se 
disting contururile naturale ale 
tării noastre, am văzut Carpatii 
$1 linia albastră a Dunării și 
mă simt mîndru știind că in 
România — tară independentă 
și suverană — se construiește 
o societate nouă, fără exploata
re. dreaptă și egală pentru toți

ex- 
de

„CURSA
VARȘOVIA, 20 (Agerpres). 

Desfășurată pe traseul Opole 
Lodz, cea de-a 12-a etapă 
„Cursei Păcii" s-a încheiat 
victoria rutierului sovietic Sahid 
Zagretdinov, purtătorul tricoului 
galben, șl cu succesul selecționa
tei României, Învingătoarea 
pel pe echipe, avînd trei 
gătorl In primii 10 clasați : 
cea Romașcanu — locul 8, _ 
nel Nicolae — locul 9 șl Traian 
Slrbu — locul 10.

Învingătorul etapei. Zagretdinov,

ACTUALITATEA ÎN TENIS
• în turneul de calificare al 

campionatelor internaționale de 
tenis ale Italiei, de la Foro Ita- 
lico : Florin Segărceanu — Motta 
(Brazilia) 7—5, 6—3 ; cu Magnelll 
(Italia) 6—4, 2—6, 6—2 ; cu Urpl 
(Spania) 1—6, 1—6 ; iar Andrei 
Dîrzu cu Simonșson (Suedia) 
6—4, 3—6, 6—2 și cu Araya (Peru) 
1—6, 2—6. Rezultate din primul 
tur : Vilas — Kirmayr 6—2 6—3; 
Gottfried — Ramirez 4—6, 6—2, 
6—2 : Gerulaitls — Bertolucci
6—3, 6—4 ; Clerc — Moor 6—3, 
6—4. tn turul II: Lendl — Oclep- 
Po 6—2, 6—1 ; McNamee — Ale
xander 6—4, 6—4 ; Tom Gulllkson 
— Hie Năstase 7—8, 6—4 ; Mot- 
tram — Gomez 6—4, 1—6, 6—3 ; 
Dibbs — Portes 6—3, 6—2. •

TURNEUL DE POLO
DE LA TBILISI
Turneul internațional de polo 

de la Tbilisi a luat sfîrșit cu 
victoria echipei U.R.S.S., care ta 
ultimul meci a -întrecut selecțio
nata României cu 5—4 (2—2, 1—1, 
1—0, 1—1). Punctele echipei noas
tre au fost marcate de : Costrăș 
2, Gordan, Hagiu. Alte rezultate: 
Italia — Cuba 10—9 ; U.R.S.S. — 
R.F.G. 9—6 ; R.F.G. — Cuba 13—8; 
R.S.S. Gruzină — Cuba 9—5 ; 
R.S.S. Gruzină — România 6—5 
(2—1. 4—2, 0—0, 0—2). Realizatorii 
echipei române : Gordan 3. Mol- 
ceanu, Răducanu. “ 
nai : 1.
6 P ; 3.
1 p ; 5.____ . ______
ztaă a participat ta afară 
concurs).

Clasament fl- 
8 p .

Italia 4 p ; 4. România
Cuba 1 p. (R.S.S. Cru

de

U.R.S.S. 2. R.F.G.

• TELEX • TELEX •
TENIS DE MASA • La Bu

dapesta s-a disputat finala femi
nină a „Cupei campionilor euro
peni" Intre Statistika Budapesta 
și DTK Varberg (Suedia). Gaz
dele au cîștigat cu 5—4 intrînd 
In posesia trofeului. In parti
da decisivă. Magos a învins-o 
cu 25—23, 21—13 pe Stroenwall.

VOLEI * Selecționata masculi
nă a Argentinei și-a început tur
neul de 5 meciuri tn R.D, Ger
mană. tn prima partidă, care a 
avut Ioc la Grevesmuehlen (Be- 
zlrk), voleibaliști argentinieni au 
întîlnit echipa R. D. Germane. 
Gazdele au repurtat victoria cu 
scorul de 3—1 (15—12. 15—1.
11—15. 15—8).

<<„S0IUZ-40 
cetățenii, o societate in care 
omul trăiește liber, stăpin pe 
soarta și destinul său.

In aceste clipe, gindul mă 
duce la străbunii noștri, care 
de mii de ani s-au format .și 
dezvoltat in spațiul de munți, 
ape și cimpii atit de frumos 
numit România, la trecutul de 
luptă al poporului, la glorioa
sele bătălii duse de minunatul 
nostru partid comunist de-a 
lungul a 60 de ani de activita
te. pentru binele și fericirea 
tuturor celor ce muncesc.

Am in fată imaginea globului 
pămintesc, așa cum poate fi 
văzută numai din perspectiva 
cosmică, și trăiesc un sentiment 
de fericire la gindul că, aflin- 
du-se la loc de cinste între ce
lelalte state ale lumii, țara 
noastră este pretutindeni apre
ciată și cinstită pentru politica 
sa de pace, colaborare și ințe- 
legere cu toate popoarele.

Trăiesc, 
bucuria 
tuturor, 
luminos 
noastre 
rat de . 
partidului, de prezența in frun
tea țării și a partidului a iubi
tului nostru conducător. to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Țării mele, poporului, 
dului le dedic succesul 
tei misiuni spațiale!

dragi compatrioțl, 
pe care ne-o dă nouă, 
siguranța in viitorul 
ai națiunii și patriei 
socialiste, viitor asigu- 
politica înțeleaptă a

parti-
aces-

★

comu-Potrivit ultimelor date 
nicate la Centrul de dirijare a 
zborurilor din capitala Uniunii 
Sovietice, cosmonauții Pruna- 
riu. Popov, Kovalionok șt Sa- 
vinîh se simt bine, iar activita
tea la bordul complexului orbi
tal „Saliut-6“ — „Soiuz T-4“ — 
Soiuz-40“ se desfășoară normal.

PACII“
a 

cu

eta- 
aler- 
Mlr- 
Cor-

Hamburg. Finala Ia dublu mas
culin : Gildemeister (Chile), Go
mez (Ecuador) au Învins cu 6—4, 
3—6, 6—4 pe australienii McNa
mara și McNamee.

• Turneul feminin 
nul Occidental : Hana 
va — Corinne Vanier 
Debbie Jevans - 
6—3, 2—6, 6—3 ;
ga — Dana Gilbert 6—3. 
J» Durle — Ann Minter 
2—6, 6—3 ;

din Berll- 
Strachono- 
6—3. 6—3 : 

Pera Delhees
Ovanna Madru- 

6—4 : 
6-4.

a acoperit 192 km ta 
cu același timp fiind 
un pluton de peste 40 
ren ți.

Ctasamentul etapei pe echipe : 
1. România — 14 h 59:30 ; 2. Bel
gia ; 3, Polonia același timp.

In clasamentul general indivi
dual conduce Zagretdinov, urmat 
de Suhurucenko — la 5:44, Mis- 
cenko — la 7:14 ; Ludwig — la 
14:03, Barth — la 15:34. Skoda — 
la 16:30 etc. Primul dintre cicliștii 
români este Constantin Căruțașu, 
pe locul 18, la 27:12. ta cursă au 
mal rămas 77 de concurenți din 
cel 96 care au luat startul la 8 
mal, la Berlin.

Clasamentul general pe echipe : 
1. U.R.S.S., 2. R.D. Germană, 3. 
Cehoslovacia, 4. Polonia, 5. Ro
mânia. 6. Portugalia, 7. Franța, 
8. Ungaria. 9. Bulgaria, 10. Bel
gia, 11. Iugoslavia, 12. Olanda, 
13. Cuba, 14. Italia. Nemaiavtad 
3 concurenți ta competiție echi
pele Angliei șl Finlandei nu mal 
figurează în clasament.

„Cursa Păcii" se încheie astăzi 
ctad se vor desfășura 2 etape : 
a 13-a ta cursul dimineții, contra- 
cronometru individual, la Lodz, 
pe distanța de 20 km, și a 14-a, 
după-amlază, pe traseul Lodz — 
Varșovia (136 km).

4 h 59:30, 
Înregistrat 
de con cu -

în preliminariile C. M. de

NORVEGIA UNGARIA 1-2
Aseară la Oslo. în prelimina

riile C.M. (gr. a IV-a) s-au 
întîlnit reprezentativele Nor
vegiei si Ungariei. Meciul s-a 
încheiat cu rezultatul de 1—2 
(0—0). Au marcat : Thoresen 
(min. 48) pentru gazde si Kiss 
(min. 74 și 78).

în urma acestui ioc. clasa
mentul se prezintă astfel :

fotbal

(0-0)

miine.

1. Anglia 4 21 1 7—3 5
2. Ungaria 3 2 1 0 5—3 5
3. România 4 1 2 1 3—3 4
4. Norvegia 4 1 1 2 4—8 3
5. Elveția 3 0 1 2 4-6 l

Următorul meci. din cadrul
grupei, va avea loc ia 30 trai.
protagonistele fiind Elveția si
Anglia.

Alte amănunte iri ziarul de

IPSWICH A CUCERIT CUPA U. E. F. A
Aseară, la Alkmaar a avut 

loc returul finalei Cupei U.E.F.A. 
S-au întîlnit echipele A.Z. '67 
Alkmaar si Ipswich Town. în-

tilnirea s-a încheiat cu rezul
tatul de 4—2 (3—2).

Echipa Ipswich. învingătoare 
în prima manșă cu 3—0. a cu
cerit trofeul.

Meciul R. F. Germania — Brazilia 
BREITNER A RATAT (de 2 ori) UN PENALTY I

STUTTGART, 20 (Agerpres). — 
Peste 70 000 de spectatori au ur
mărit meciul dintre echipele R.F. 
Germania și Braziliei, Fotbaliștii 
braziliehi au obținut victoria cu 
scorul de 2—1 (0—1). Gazdele au 
deschis scorul în min. 30 prin 
Fischer la reluare oaspeții au do
minat mai mult, reușind să ega
leze în mm. 60 prin Cerezo, ca 
urmare a unei combinații cu Isi
doro. Golul victorios a fosî în
scris în min. 73 de Junior. 5 mi
nute mai tîrziu. arbitrul englez 
White a acordat gazdelor un pe
nalty, la un henț al lui Isidoro.

Breîtner a executat. însă porta
rul Valdir Perez a blocat. Ar
bitrul a dictat repetarea loviturii 
motivînd că portarul brazilian 
n-a respectat regulamentul. Ace
lași BrieLner a șutat afară ! For
mații : R.F. Germania î Schuma
cher (Innel), Hannes. Kaltz. 
Foerster, Briegel, Schuster 
(Dietz), Breitner. Nahath. Muller. 
Rummenige, Fischer. Brazilia : 
Valdir Perez, Edvaldo, Oscar. Lui- 
sinho, Junior Cerezo. Socrates. 
Zico (Victor». Isidoro, Cesar (Re
nato), Eder.
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