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La Praga s-au încheiat, joi. 
81 mai, convorbirile oficiale 
intre delegația română de par
tid și de stat, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și delegația cehoslovacă de 
partid și de stat, condusă de 
tovarășul Gustav Husak, secre
tar general al 
Central 
nist din 
ședințele Republicii 
Cehoslovace.

Convorbirile au 
tr-o atmosferă de’ 
tenie, de cordialitate și înțele
gere

general al Comitetului 
al Partidului Comu- 

Cehoslovacia, pre- 
Sociallsts

decurs în- 
caldă prie-

reciprocă.
*

dimineața, 
convorbirilor

Nicolae ___ ....
general al Partidului

după inche- 
oficiale, to- 

Ceaușescu,
Joi 

ierea 
varășul 
secretar „_ ,__ __ _____
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Gustav Husak, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, pre
ședintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace, au semnat, in 
cadrul unei ceremonii desfă
șurate la Hradul din Praga
„Declarația comună privind 
dezvoltarea in continuare a 
prieteniei frățești și a colabo
rării multilaterale dintre Par
tidul Comunist Român și Par
tidul Comunist din Cehoslova
cia. dintre Republica Socialis
tă România și Republica So
cialistă Cehoslovacă** si „A- 
cordul-Program privind di
recțiile de bază ale dezvoltării 
colaborării economice și teh- 
nico-științifice pe termen lung 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă 
Cehoslovacă**.

Ultima zi a vizitei oficiale in 
Republica Socialistă Cehoslova
că a delegației române 
partid și de stat, condusă 
tovarășul Nicolae 
secretar general al 
Comunist 
Republicii 
a înscris 
ment cu .._________
pentru raporturile de 
prietenie și rodnică colaborare 
ce unesc țările noastre- socia
liste. cele două partide și po
poare — mitingul prieteniei ro- 
mâno-cehoslovace. organizat de 
Comitetul orășenesc Praga al 
P.C. din Cehoslovacia și Comi-

de 
de 

Ceaușescu, 
Partidului 

Român, președintele 
Socialiste România, 
în program un mo- 
profunde semnificații 

”! strinsă

telul orășenesc al Frontalul 
Național, desfășurat în sala 
congreselor a noului Palat al 
Culturii.

în numele locuitorilor capita
lei cehoslovace, tovarășii Nieolao 
Ceaușescu șl Gustav Husak, 
membrii delegației române de 
partid și do stat. persoanele 
oficiale ale țării gazdă, aînt 
salutați de tovarășul Antonin 
Kapek, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
prlm-secretar al Comitetului 
orășenesc Praga al P.C.C.

In aplauzele asistenței, la 
cuvîntul tovarășul Gustav Hu
sak, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, pre
ședintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace.

Apoi se adresează secretaru
lui general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
rugămintea să ia cuvîntuL

Participantii la miting intîm- 
pină pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu vii și îndelungi 
aplauze.

Cuvintările celor doi condu
cători de partid și de stat au 
fost urmărite cu deosebită a- 
tenție și subliniate în repetate 
rinduri de aplauze prelungite.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
șl Gustav Husak iși string cu 
căldură miluite. Cel prezenți. 
în picioare, iși exprimă, prin 
puternice aplauze, deplina sa
tisfacție pentru vizita în Repu
blica Socialistă Cehoslovacă a 
delegației române de partid șl 
de stat, pentru rezultatele rod
nice ale noului dialog româno- 
oehoslovac la nivel înait.

*
Delegația română de partid 

și de stat condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a reîn
tors, joi după-amiază. în Capi
tală, după vizita oficială de 
prietenie întreprinsă in Repu
blica Socialistă Cehoslovacă, la 
invitația tovarășului Gustav 
Husak, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, 
președintele Republicii Socia
liste Cehoslovace, a Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia și a Gu
vernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace.
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Mline țl dumiaicâ, concursul de primăveri al atleplv

PRIMUL „COLOCVIU
ÎN DRUM SPRE UN IMPORTANT
EXAMEN AL
Milne și duminică, pe 

Stadionul Republicii, 
concursul republican de 
primăvară al seniorilor 
marchează debutul ofi
cial al sezonului de atle
tism.

Un sezon deosebit de 
important, cel puțin din 
două puncta de vedere, 
în primul rlnd pentru că 
este primul dintr-un 
nou ciclu olimpic, un 
început de drum al unei 
etape de patru ani — 
periodicitatea examenu
lui cel mai sever, Jocu
rile Olimpice. In al doi
lea rlnd pentru că noul 
start are loc în condiții 
speciale, într-o conjunc
tură fără precedent în

istoria internă a acestui 
sport : desfășurarea. Ia 
București, a Jocurilor 
Mondiale Universitare. 
Ne mai despart mal pu
țin de două luni de cea 
mai importantă competi
ție a intervalului olim
pic, de cea mai însem
nată manifestare spor
tivă organizată vreodată 
în țara noastră.

De data aceasta, atle
tismul nu poate miza pe 
acordare» unui termen 
lung pentru achitarea 
datoriilor. Nu există po
sibilitatea unui răgaz da

Vladimir MORARII

ATLETISMULUI

(Continuata in pag. 1-3)
Stu-denta constănfeancă Corina Gîrbea a tre
cut recent pragul celor 60 de metri la arun
carea lulifet. Foto : Dragoș NEAGU

H.U.

CV GINDUL LA MAREA COMPETIȚIE DE LA BUCUREȘTI, 
ÎNOTĂTORII ACUMULEAZĂ FORȚE Șl BAT RECORDURI

Vremea mai călduroasă din 
ultimele zile favorizează pregă
tirile înotătorilor pentru marea 
competiție universitară de 1» 
București. Dintre cei care par
curg zilnic în apă kilometri în
tregi cu gindul laconcursul din 
luna ’ “ ‘
rlnd, Carmen Bunaeiu.

iulie se află, în primul

Rugbyul românesc în viitorul apropiat

„CĂUTĂM SĂ CONSOLIDĂM
SUCCESELE OBȚINUTE 

SI PRESTIGIUL DE CARE 
■I

NE BUCURĂM ÎN LUME!"
de 
ar

Dialog cu antrenorul Iedera! taleri» iRintsc»

— Trebuie să înțelegem 
aici că XV-le reprezentativ 
putea fi sensibil modificat față 
de cei care a cucerit campio
natul european ?

Multipla noastră campioană 
șl recordmană, dublă învingă
toare la ediția precedentă a U- 
niversiadel, desfășurată la Ciu
dad de Mexico, are mare am
biție de a repeta performanta 
și în fata publicului bucureș- 
tean. Și chiar mai mult : recen
tul ei record (63,91) pe distanța 
de 100 m fluture (cifră care 
este departe de a exprima pe 
deplin posibilitățile înotătoa
rei ■ nr. 1 a României, în a- 
ceastă 
familiară) 
se pentru 
rezultat în 
m fluture, 
recordmana __ __
să se gîndească și la o a treia 
finală și poate chiar mai mult. 
Oricum, 
cursele 
spate, în 
și la ora 
formanță 
„sută** și, respectiv, 
performantă a lumii 
la 200 m in bazin 
„Din păcate 
antrenoarea

probă care nu îi este 
dezvăluie noi șan- 

Bunaciu. Cu un 
jur de 63,0, la 100 
posibil de obținut, 
României ar putea

atu-urile sale rămîn 
de 100 m șl 200 m 
care Carmen deține 
actuală a doua per- 
mondlală (61,56) la 

prima 
(2:12,16) 

de 25 m. 
însă — afirmă 

Cristina Șopte-

reanu — 
rat încă 
bele sale 
zin de 50 m. Primele compe
tiții le vom avea abia în luna 
Iunie și Carmen este de pe 
acum convinsă că vechile re
corduri (63,25—100 m și 2:14,51 
—200 m) nu mai au mult de 
trăit**.

Am urmărit cu mult interes 
și evoluția celor mai buni îno
tători din țară. In rindurile 
lor se află și *....................
I.E.F.S., Mihai 
Hori» Lucaciu. 
pul iernii, de 
campionilor noștri a fost pre
luată de antrenorul federal 
Tlberiu Munteanu, am sesizat 
un serios reviriment. Prima 
confirmare am avut-o la cam
pionatele indoor ale tării, cînd 
Mandache, Lucaciu și alături 
de ei Ștefan Mitu, Flavius Vi- 
șan au corectat substantial 
mal multe recorduri naționale

Bunaciu nu a concu- 
anul acesta, in pro- 
favorite, într-un ba-

doi studenți la 
Mandache și 

încă din tim- 
cînd pregătirea

Adrian VASILIU

'Continuare în pag. a 4-a)

— Tovarășe Valeriu Irimescu, 
iubitorii sportului de la noi, ai 
rugbyului cu precădere, salută 
noul succes al „tricolorilor**, 
cucerirea pentru a 4-a oară a 
titlului de campioană a Euro
pei. Sint firești clipe de sa
tisfacție pe care ie trăiesc ju
cătorii, autorii acestei frumoa
se performante, antrenorii, toți 
cei care au fost alături de na
țională în drumul ei spre reu
șită. Totuși, ce va urmat Co 
proiecte aveți T

— Ne așteaptă. în toamnă, 
un sezon sl mai dificil, mult 
mai angaiant. L-as defalca în 
trei etape : l) turneul — în pre
mieră — în Scoția, avînd ca 
moment de vîrf meciul-test de 
la Edinburgh, la 26 septembrie: 
8) partidele cu Noua Zeelandă. 
de asemenea în premieră, si în 
special cea de la București, la 
24 octombrie : 3) meciul cu 
Franța. în cadrul unei noi edi
ții a Campionatului european, 
la Narbonne. la 1 noiembrie.

— Vom urmări, cu aceeași a- 
tentie. felul cum se pregătesc 
la cluburi jucătorii din lot. evo
luția lor în meciurile etapelor 
de campionat. Totodată, din 
dorința de a lărgi treptat lo
tul. ne preocupă să includem 
81 alti jucători, pe lingă Mar- 
ghescu si Podărescu. care au 
fost rezerve, pe. Ștefan Con
stantin. Dar si Pe alții. Fac a- 
ceastă precizare fiindcă avem 
cîteva posturi neacoperite. Este 
cazul „pilierilor**. Dacă Dina si 
Bucan ar fi indisponibili, ne-ar 
fi greu să găsim imediat înlo
cuitori pa măsura experienței 
sau a valorii lor.

— Prima condiție de a ră» 
mine (si de a promova) în lot 
este forma sportivă, valoarea 
jucătorilor. In același timp ne 
interesează disciplina în com
portament si îh pregătire. în 
ideea ca lotul să fie permanent 
un tot unitar, un monolit. Din a- 
cest punct de vedere fac preci
zarea că nimeni, indiferent de 
nume sau de meritele avute în 
trecut, nu șe poate considera 
titular de drept.

CICLIȘTII NOȘTRI 
ÎN „CURSA PĂCII*

— Ce voțl întreprinde. în 
consecință T

— Sau. cum a fost cazul lui 
Paraschiv, accidentat chiar la 
începutul sezonului de primă
vară..

— S-a sugerat deseori ca, în 
sprijinul îmbogățirii bagajului, 
tehnic si tactie mai ales, a! 
jucătorilor, echipele de ciub să 
beneficieze de cit mai multe in- 
tilniri Internationale...

— Avem în vedere o prime
nire. desigur în timp, si a 
mijlocașilor la grămadă. Pa
raschiv si Suciu sl chiar a unor 
jucători din alte compartimente. 
Ne glndim, iată, la Florca, care 
ar putea deveni unul dintre 
titulari in linia a IlI-a.

— Sprijinim permanent aceas
tă inițiativă. In august, la in
vitația lui Dinamo, va face un 
turneu tn România una dintre 
cele mal cunoscute echipe 
franceze, cea din Angoulâme. 
Ea va evolua la București și

Tiberiu STAMA

(Continuare In pag. 2-3)

D Două locuri întii in clasamentele pe echipe de etapă 
• Mircea Romașcanu - victorie de etapă și un loc 3, iar 
C. Câruțașu locul 3 • Finalmente, reprezentativa noastră 

s-a clasat pe locul 5 din 16 echipe concurente
terii români s-au clasat de U 
ori printre primii 10 sosiți ta 
capătul etapelor. Ca un coro
lar ai acestei comportări ge
nerale, reprezentativa BomA- 
niel a ocupat locul s In cla
samentul final pe națiuni, ta- 
trectad puternicele selecțio
nate ale Franței, Belgiei, 
Italiei. Bulgariei, Cubei, Iugo
slaviei eto.

Remarctad combativitatea 
manifestată de reprezentanta 
noștri tn această mare com
petiție a ciclismului interna
tional. socotim că performan
țele notate mal sus pot con
stitui un puternic stimulant 
pentru o mat puternică afir
mare a sportului cu pedale 
românesc.

(Citiți ta pag. a »-a re
latări de ta ultimele sec
vențe ale „Cursei Păcii").

leri dupâ-amlază s-a în
cheiat, la Varșovia, cea de a 
34-a ediție a „Cursei Păcii*, 
competiție tradițională a spor
tului cu pedale, la care au 
participat 98 de cicliști din U 
țări. La acest veritabil cam
pionat mondial de lung kilo
metraj. reprezentativa Bonit
ate! — alcătuită In —
din rutieri tineri, 
In marea Întrecere 
lizat performanțe

majoritate 
debutant!

— a rea- 
____ _ . notabile. 
Selecționata noastră a ocupai 
locul I tn două dintre cele 
mai dificile etape. Mircea Ro- 
mașcanu 
Gera—Karlovy Vary 
clasat pe ' " "
ma etapă, 
țașu s-a 
1 într-una 
oestel grele 
adăugăm șl

etapa 
■-a 

ulti- 
CAru- 
locul

ctștlgat 
. r »i 
locul J tn 

tar C. 
situat pe
din secvențele a- 

competlțll. SA 
faptul cA alergă-



XVT* LE T IS M

ÎN JUDEȚUL DOLJ, GRIJA PENTRU PERSPECTIVA
tn județul Dolj atletismul se 

află la el acasă. Și asta nu de 
acum, ci de cîțiva ani buni, de 
dnd organele locale au înțeles 
exact ceea ce se înțelege pnrj 
cerința „dezvoltării prioritare 
a atletismului și au acționat 
lin consecință. Nu-i mai puțin 
adevărat că în două posturi 
„cheie** se află două persona
lități competente, cu autorita
te : Nicolae Andrei. profesor 
emerit directorul liceului „Ni 
colae Bălcescu** din Craiova 
(este profesor de... limba ro
mână și nu. cum s-ar putea 
crede, de educație fizică !) — 
președinte al Comisiei județene 
de atletism, și Ion Rinderu 
(profesor de educație fizică, cel 
care a dat atletismului pe re
cordmanele Argentina Menis — 
disc și Virginia Ioan — înălți
me) — președinte al C.J.E.F.S. 
Dolj. Aceștia și colaboratorii, 
îndrumați și sprijiniți îndea
proape de organele de partid, 
au ajutat la implantarea unei 
bune mentalități, despre practi
carea atletsimului și rezultatele 
sînt evidente. într-un județ lip
sit, totuși, de tradiție atletică, 
se practică de mai mulți ani un 
atletism de bună calitate, con
secință directă a preocupărilor 
și strădaniilor continue ale ca
drelor de specialitate — și nu 
numai ale lor ! — 3e a selec
ționa și de a pregăti talente 
pentru performantă.

într-un clasament pe care 
l-am întocmit la încheierea, se
zonului trecut, „contabilizînd** 
punctele realizate de fiecare 
unitate atletică în marile com
petiții Internationale (J.O., 
„europenele** de sală. Crosul 
Balcanic și celelalte Balcania
de. „Concursul Prietenia'*), 
apar și două unități din Craio
va : Clubul sportiv școlar de a- 
tletism al liceului „Nicolae Băl
cescu** — locul 3—4 cu 54 p 
(după Steaua — 83,50 p și Di
namo — 61 p) ’ 
tiv municipal 
0,75 p.

O recentă și 
consacrată atleților 
stabilit în mod concret 
donatele muncii vitoare, adică 
organizarea perspectivei. Și 
primele obiective din această

/ 
perspectivă sînt 
de la București și 
penele** de juniori 
trecht, pentru care 
Craiova au sarcini 
de îndeplinit.

Atletismul este, cum am ară
tat, sport prioritar la Craiova, 
in județul Dolj. El are o or
ganizare corespunzătoare pe 
toate planurile, începînd cu cla
sele mici din școlile generale 
și încheind cu cei mari, cu 
atleții de lot republican. Evi
dent este un lucru bun. dar 
încă perfectibil. Citeva ches
tiuni de remarcat în această 
organizare a activității de atle
tism din acest județ : • meto
distul C.J.E.F.S. are în răspun
derea sa, ca și în alte județe, 
mai multe ramuri sportive, dar 
atenția principală și-o îndreap
tă către atletism; • selecția 
se face permanent in întreg 
județul, îndeosebi la sate, ba 
chiar și în județe limitrofe, 
elementele cele mai talentate 
fiind încadrate la C.S.Ș.A. ..Ni
colae Bălcescu** ; • la acest 
liceu, dar și la altele, atletism
ului este temeinic sprijit, îar 
faptul că prin organizarea pro
gramului de învățămint se cre
ează pentru elevii-atleți posibi
litatea de a desfășura zilnic 
cîte două antrenamente este, 
desigur, un fapt cu care se vine

Universiada 
apoi„euro- 
de la U- 
atleții din 
însemnate

realmente în sprijinul perfor
manței ; • lunar sînt organi
zate discuții, valoros și util 
schimb de experiență, între ca
drele de specialiști care se o- 
cupă de atletism ; • în Cra
iova se face atletism, în gene
ral, dar atenția cea mai mare, 
accentul principal se pune pe 
dezvoltarea cîtorva probe (mai 
ales la fete) pentru care exis
tă condiții bune.

Și, după cum spunea tov. Ion 
Rinderu, un sprijin substanțial, 
un sprijin de bază pentru o 
bună activitate pe tărîmul a- 
cestui important sport, îl a- 
duc... familiile atleților, atrase 
cu grijă spre stadion, astfel 
că, astăzi, unii părinți au de
venit activiști ai comisiei ju
dețene. arbitri etc. Și cum trea
ba merge bine, exemplul ar 
putea fi urmat și în alte loca- 
laități din țară.

în Dolj s-au făcut pași în
semnați pentru dezvoltarea 
atletismului, mal sînt 
evident, destui alții de 
pînă ce acest sport va fi bine 
implantat pe aceste meleaguri 
oltene și va da, în flux con
tinuu, performeri autentici, cu 
rezultate competitive ne plan 
extern ! Există condiții pentru 
aceasta.

însă, 
făcut

Romeo VILARA

O importantă acfiunc cu caracter politic educativ

SIMPOZIONUL NATIONAL
CONSACRAT „DACIADEI u

DACIADA

și Clubul epor- 
pe locul 42 cu

amplă analiză 
doljeni a 

coor-

PRIMUL
(Urmare din pag. I)

„COLOCVIU"

umil, doi sau trei ani pentru 
a vedea „cum stăm** în pers
pectivă. Sînt necesare rezultate 
ACUM, la Universiadă, compe
tiție în care atletismul româ
nesc și-a cucerit, dealtfel, o 
mare parte a galoanelor pier
dute într-o singură vară.

Avem, în continuare, con
vingerea că există resurse, că 
exigențele Universiadei pot fi 
onorate și de aceea 
premiera sezonului cu 
derea că ea 
un adevărat 
Reîntîlnirea 
atletismului 
perioadă pe

așteptăm 
Incre- 

constitui 
de gală, 
fruntașii 

o 
vrem să o

i poate 
spectacol 

cu toți 
nostru după

credem de intense pregătiri — 
și în care mulți dintre ei 
ne-au oferit, în sală, la Cro
sul Balcanic sau în primele ve
rificări în aer liber, prilej de 
speranță — poate fi o sărbă
toare a atletismului nostru. Ii 
așteptăm.- deci, pe Stadionul 
Republicii, pentru a le aplauda 
performanțele, pe candidații 
pentru Universiadă, dar și pe 
ceilalți lideri cunoscuți, tre- 
cuți de perioada studenției — 
pe care au traversat-o cu suc
cese remarcabile — ale căror o- 
bUgații nu sînt deloc mai mici. 
Universiada este marele exa
men al anului.

Dar nu singurul...
SUCCES!

Miercuri 27 mai, 
„Nicolae Titulescu** 
tății de drept din 
se va 
național 
centrală 
ciadei", 
narea 
rării competiției 
ționale ‘ .
contribuției acesteia la dezvol
tarea armonioasă, păstrarea 
sănătății populației, selecția 
talentelor sportive și îmbună
tățirea performanțelor**.

Evenimentul are o semnifi
cație ieșită din comun, pentru 
că aducînd problematica „Da- 
ciadei** și în aria de preocu
pări teoretice, ideologice, or
ganizatorii competiției înțeleg 
să dea un larg caracter politic, 
educativ, întregii acțiuni, din
colo de șirul de concursuri 
care angrenează mase mari în 
diverse forme competiționale. 
Remarcăm aici dorința de a 
consolida și lărgi fundamentul 
științific al întregii structuri a 
„Daciadei**, apelîndu-se la 
mijloacele cercetării pentru a 
obține perfecționări In toate 
sectoarele marii competiții.

Simpozionul are planificate 
două zile de prezentări de co
municări și de dezbateri, în 
ședințe plenare și în ședințe 
pe secțiuni. în plen vor fi au
diate comunicările cu conținut 
general privind . principalele 
probleme ale educației fizice, 
sportului și turismului de ma-
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CARE ECHII

SI

în aula 
a Facul- 

București, 
inaugura simpozionul 

inițiat de Comisia 
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cu tema : „Fcrfecțio- 
organizării și desfășu- 

. ' sportive na-
Daciada- și creșterea

de perfor- 
acestora, 

și direcții 
moderniza-

să, ale sportului 
manță, organizarea 
priorități, orientări 
noi, contribuții la 
rea procesului general de dez
voltare a fenomenului sportiv 
pe plan national. In cele 5 
secțiuni de lucru prevăzute se 
vor dezbate : a. problemele 
legate de conținutul, formele, 
mijloacele privind 
sportivă națională 
perfectionarea 
desfășurării acesteia, 
rea întregii activități sportive 
intr-un sistem national de e- 
ducație fizică în România so
cialistă ; b. problemele privind 
educația fizică, sportul și tu
rismul de masă în 
neretului studios.
rea procesului didactic, 
rii de potențare a stării 
nătate, fundamentarea 
ției de noi talente în 
e. progresele realizate 
meniul sportului de masă in 
rîndurile oamenilor muncii de 
la orașe și sate, activitățile 
desfășurate în rîndurile fe
meilor, în cartiere, în stațiu
nile balneoclimatice ; d. pro
blemele sportului de perfor
mantă, selecția, formarea, 
pregătirea marilor valori com
petitive pe plan internațional, 
munca cu copiii și juniorii, 
dezvoltarea procesului de an
trenament la parametrii înaltei 
performanțe, sistemul compe- 
tițional ; e. problemele bazei 
materiale.
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Gheorghe, 8. 
9. Progresul 1 
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RUGBYUL ROMÂNESC IN VIITORUL AP
(Urmare din pag. I)

Constanta Sîntem de asemenea 
în tratative și cu ale echipe, 
din Franța și Anglia.

— în ultima vreme se ma
nifestă un interes tot mai marc 
și fată de «schimbai de 
miine». I se va oferi, in con
tinuare, posibilitatea să se ex-

0 DAUNATOARE SCHIMBARE DE OPTICĂ

SLOBOZIA

prime și implicit să se afirme?
— Indiscutabil ! Dovadă se

lecționata de tineret (pînă la 
23 de ani) a Bucureștiului va 
primi replica celei similare a 
Varșoviei; aceasta la finele lui 
iunie. Apoi. în ultima decadă 
din august, XV-le de Juniori 
(născuti în 1963_și mal mici) va 
fi prezent 
competiție 
Germană, 
lua parte

la „Cupa Prietenia", 
programată în R.D. 

în fine, tineretul va 
din nou. în septem-

I
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ră tot mai mi

INSTITUTUL DE EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT D

ATLETII DIN
■I

Secția de atletism a Clubu
lui sportiv școlar din Slobo
zia a făcut. în ultima vreme, 
să se vorbească de ea, de 
activitatea tinerilor ei compo
nent!, de munca profesorilor 
pentru selecționarea copiilor_
și atenta lor îndrumare spre 
performanță. Profesorul Ion 
Neacșu ne spunea, de pildă, 
că în acest Club tînăr, de 
unde s-a ridicat sulițașa Co
rina Gîrbea, una dintre cele 
mai bune din țară, s-au făcut 
remarcați cîțiva copii și ju
niori talentați. Printre aceștia, 
pionierii Tudorița Chidu și 
Vasile Marcu s-au clasat pe 
locuri fruntașe la finala . pe 
țară a „Crosului tineretului". 
Aceeași Tudorița Chidu a fost 
prima și la finala concursului 
republican al juniorilor IU, 
la Iași, realizînd 1:36,7 pe 
600 m. Tot prima a fost, la 
aruncarea mingii de ®tnă 
(39,30 m) șl Marilena Petcu.

La etapa finală a campiona
telor școlare — juniori in de 
la Buzău, Vicențiu Naghi a 
cucerit titlul de campion la 
triatlon 
Petcu a fost a doua la triatlo- 
nul „E“. Au devenit campioni 
individuali Gigei Ghită — 80 
m, Vicențiu Naghi — lungi
me, Tudorița Chidu — «00 m 
și Marilena Petcu — suliță.

Sînt numai cîteva — 
succesele obținute In sezonul 
trecut de atleții de la C.S.Ș. 
Slobozia. Printr-o pregătire șt 
mal bună (pentru aceasta 
clubul ar trebui însă mai 
mult sprijinit !) stat așteptate 
în apropiatul sezon însemna
te salturi de calitate. La Slo
bozia sînt mulți tineri care 
iubesc atletismul șl tn rîndul 
acestora destule talente reale, 
pentru a nu privi cu toată în
crederea activitatea rodnică 
ce se desfășoară în acest e- 
raș din ctmpla Bărăganului b

„A** îar Marilena

dintre

De mai bine de două dece
nii, prof. Gabriela Both din 
Satu Mare se afirmă ca una 
dintre antrenoarele care des
coperă și modelează talente 
In baschet, pe care le pro
pulsează In sfera performan
ței ; multe dintre elevele d 
au ajuns în echipe divizio
nare „A“ și chiar în loturile 
reprezentative. Pare, de aceea, 
curios cum, între timp, apre
ciata antrenoare și-a modifi
cat optica neamaiacceptînd să 
continue această nobilă mi
siune.

Concret : baschetbalistele
Romela Cristea, Suzana Toth 
șl Delia Băluțiu, elevele ei de 
la C.S.Ș., au dreptul, printr-o 
decizie a federației de resort, 
să beneficieze de dublă legi
timare, adică să activeze atît 
la Clubul sportiv școlar cît 
șl la divizionara „A" ”
Satu Mare. Un drept, 
de care nici una dintre ele nu 
se bucură decît cu... avizul 
prof. Both. Explicația ? Du
bla legitimare să țină seama 
șl de interesele clubului în 
care sportivele și-au început 
ucenicia...

De ce nu este posibil acest 
lucru, practic, firesc? „Pen
tru că între Clubul sportiv 
școlar și asociația sportivă 
Mobila, mai exact Intre prof. 
Both și antrenorul Gănther 
Mahler, nu s-a ajuns încă —

Mobila 
insă,

așa cum s-a dorit întotdeauna 
— Ia o înțelegere, astfel ca 
dubla legitimare să opereze 
tai sprijinul ambelor unități 
sportive sătmărene" — ne ex
plica prof. George Chiraleu, 
antrenorul federal. Altfel spus, 
cele trei jucătoare să aibă 
posibilitatea de a evolua, în 
funcție de solicitări (și evi
dent de programul lor de 
învățămînt, toate fiind eleve!) 
atît la C.S.Ș. cît și la Mobila.

N-ar fi o noutate, atîta timp 
cît așa se procedează într-o 
serie de alte orașe din țară, 
de pildă, La Mediaș, unde 
praf. Marieta Madler, antre- 
noare la Clubul sportiv școlar, 
neavînd in localitate o 
mație divizionară 
de acord ca cele 
baschetbalste ale 
veze la Comerțul 
la Timișoara, de 
prof. Bogdana Diaconescu de 
la C.S.Ș., colabortnd cu cole
gul ei, prof. L. Bachner de 
La Universitatea, sau Ia Bra
șov, unde prof. Gh. Roșu uti
lizează frecvent elevele sale, 
descoperite și formate la 
C.S.Ș. Brașovia In echipa Vo
ința...

Considerăm că și la Satu 
Mare o astfel de colaborare 
poate fi statornicită, venind 
în sprijinul afirmării unul 
sport cu tradiție în localitate.

T. ST.

for-
„A“, a fost 
mai bune 
ei să acti- 
Tg. Mureș ;

asemenea, I

anunța
i 
<

Examenul de diplomă pentru absolvenții 
educape fizică și sport en durata de 3 ani 
fără frecventă) va avea loc in perioada 8—: 
Lucrările de diplomă se vor depune la secre 
data de 7 iunie a.c.

Se pot prezenta numai absolvenții I.E.F.S. ca 
condițiile cerute de regulamentul în vigoare.

CAMPIONATE - COM R£ j

ANUNȚ S
Pentru anul școlar 1981/1982 CLUBUL SPORTIV al Școlii 

generale nr. 190 din strada Sergent Nițu Vasile nr. 16 sec
tor 4 București (vis-a-vis de BIG Berceni) organizează ac
țiuni de selecție pentru atletism la următoarele date :

1. Pentru clasa a IX-a cu profil mecanică-electrotehnică în 
zilele de 24—25 iunie 1981 ora 9 pe baza sportivă a clubului.

2. Pentru clasele V—VI—VII—VIII în zilele de 13—14 iu
nie Ia ora 9.

3. Pentru clasele I—II—HI—IV In zilele de 13-14 iunie 
la orele 15 și pe 14 iunie Ia ora 9.

Elevii admiși Ia probele de aptitudini. Ia cererea părinți
lor vor fi școlarizați în cadrul școlii generale nr. 190 pentru 
elevii claselor I—VIIL

Pentru clasa a IX-a se pot prezenta elevi și din alte județe, 
absolvenți ai clasei a VIII-a din anul școlar 1980/1981. Pen
tru elevii din alte localități admiși în clasa a IX-a școala asi
gură Internat și cantină conform tarifelor în vigoare.

Candidații pentru clasa a IX-a vor prezenta la înscriere 
următoarele acte :

— Fișă-tip de înscriere
— Copie după certificatul de naștere.
— Adeverință medicală tip M.S.
Informații suplimentare la telefoanele : 82.60.55 și 83.36.90.

LITORALUL—din nou cu fața spre soare
Oliciilc Județene de turism au pus In vinzare bilete

$

I
II

pentru lunile MAI $1 IUNIE in condițiile
unor tarile avantajoase

V-ați mai efectuat concediul de odihnă, vacanțele sau 
cura balneară în această perioadă pe litoral ? Dacă nu, 
atunci adresați-vă agențiilor și filialelor Oficiilor județene 
de turism care au pus în vinzare bilete cu importante re
duceri de prețuri.

în luna mai o pensiune completă pe zi/persoană 
lei iar în iunie doar 65 lei față de lunile iulie și 
cînd tariful practicat este de cca. 110 lei.

Renumitele stațiuni ' Eforie Nord, Eforie Sud. 
Venus, Cap Aurora, Jupiter, Saturn sau Mangalia,
în imensul arc de cerc al litoralului românesc al Mării Ne
gre, vă oferă în această perioadă condiții optime pentru e- 
fectuarea concediului de odihnă sau a unor vacanțe mai 
scurte precum și a curei balneare.

Plajele largi, nisipurile fine, apa înspumată a mării, aerul 
pur și soarele strălucitor, feeria coloristică vă invită : nu 
lipsiți la întîlnirea cu „Litoral ’81“.

costă 57 
august

Mamaia, 
răsfirate

i

§

i

BOX
Joi. Sala sporturilor din Urgoviște a găzduit 

cele două reuniuni semifinale ale întrece
rilor „Daciadei" rezervate juniorilor.

Au avut loc întreceri frumoase, atractive 
în care s-au remarcat mulți tineri de nădejde 
pentru sportul nostru cu mănuși. Cele mai fru
moase meciuri ale primei semifinale au fost 
furnizate în cadrul categoriei 63.500 kg : FI. Țîr- 
comnicu (Olimpia Craiova) b.p. M. Anton (C.S.Ș. 
Borzești), M. Duret (Voința Brăila) b.p. M. Ciu- 
lean (C.S. ^Zalău) ; 71 kg î V. Mihai (Farul Con
stanța) b.p. Gh. Stănescu (Voința Ploiești). In
tr-un meci deosebit de echilibrat, la cat. 51 kg, 
încheiat din păcate cu o decizie discutabilă, I. 
Tănase (Dunărea Galați) b.p. FI. Marinaș (Olim
pia Craiova). Celelalte rezultate : 45 kg : C. Dicu 
(Dacia Pitești) b.p. Z. Tătarii (Motorul Arad), 
E. Ghefar (C.S.Ș. Constanța) b.p. T. Mulțescu 
(Vulcan București) ; 51 kg : D. Jianu (Voința 
Cluj-Napoca) b.ab.2 A. Văleanu (Muscelul) ; 
57 kg : Gh. Oprișor (Voința Craiova) b.p. C. 
Gheorghe (Voința București). V. Vancea (Mine
rul Bocșa) b.p. C. Vlădeț (Voința Ploiești) ; 
71 kg : Gh. Adafinei (TUMAG Bucureși) b.p. 
“ “ * k* .*

(Olimpia București) b.ab.l N. Catrina 
Brașov), F. PamfU (Voința Măcin) 
Buduruz (Dacia Pitești). (M. Tr.)

Gh. j .
Volcu (Semănătoarea București) ; 81 

Cazacu " — ‘
(St. roșu 
b.k.o.l T.

LUPTE
SIMBATA Și DUMINICA are loc la Vas

lui, un turneu internațional de lupte libere, or
ganizat de F.R.L. și Clubul sportiv școlar din 
localitate. La întreceri vor participa tineri lup
tători din Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia, Tur
cia și, firește. România.
MOTOCICLISM
Joi după amiază, stadionul Rapid din Arad a 

găzduit prima reuniune a celei de a in-a etape 
a „Cupei Prietenia** la dirt-track. De astă dată, 
Ionel Pavel, cîștigătorul ediției de anul trecut, a 
acestei prestigioase competiții Internationale, a 
fost prezent la concurs doar ca simplu specta
tor. Este „bătrta**. A depășit... 21 de ani, Iar 
regulamentul cupei admite la start doar cade- 
VI moboeiclismulul, tn lipsa lui, culorile țării au 
fost apărate de cuplul — puțin experimentat — 
Gh. Marian — S. Ha lag ian.

întrecerea a fost o reușită. Mărturie, aplauzele 
continue ale celor peste 8 000 de spectatori. Au 
plăcut In mod deosebit siguranța șl tehnica a- 
lergătorilor sovietici (câștigătorii primei reuniuni), 
curajul de excepție al motocicliștilor polonezi.

M. 
V.



LÂ DE DESFĂȘURARE 
„A“ DE BASCHET

VOR ALTERNA CU TURNEELE £ FIE- 
E CITE 51 DE MECIURI £ DERBYUL 
40 SE VA JUCA DE 9 ORI !

I Marginalii la semifinalele
| de la Ducureșii și Oradea

I CAMPIOANA ȚINTEȘTE ȘI... CUPA
■ rf

ȘTIRI... ȘTIRI...
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„Bolyai" Tg. Mureș, 12. Voința 
București.

Iată datele de desfășurare a 
campionatelor naționale : MAS
CULIN, TURUL I (12 echipe), 
turneul I ; 29.X.—1.XI.1981 ; tur
neul li : 26—29.XI ; turneul III : 
4—6.XII ; TURUL AL DOILEA 
(grupe valorice 1—6 și 7—12, eta
pe săptămînale cu jocuri duble 
— sîmbătă și duminică) — turul: 
9.1—7.II.1982 ; returul : 13.H— 
14.III ; TURUL AL TREILEA 
(turnee pe grupe valorice) : 
turneul I : 26—30.V. ; turneul II : 
9—13.VI. ; turneul III : 23—27.VI. ; 
turneul IV ; 7—11.VII. FEMININ, 
TURUL I (12 echipe), turneul I: 
2—4.X. ; turneul li j 22—25.X. ; 
turneul III : 19—22.XI ; TURUL 
AL DOILEA (grupe valorice 1—6 
șl 7—12, etape săptămînale cu 
jocuri duble — sîmbătă și dumi
necă) — turul : 9.1—7.11.1982 ; re
turul : 13.11—14.III. ; TURUL AL 
TREILEA (turnee pe grupe va
lorice) : turneul I : 31.III—3.IV ; 
turneul II : 14—18.IV. : turneul 
III ; 12—16.V. ; turneul IV :
26—30.V.

• Divizia „B" de tineret se va 
disputa între 27.IX.1981 și 9.V.1982 
(pentru echipele masculine) șl 
între 27.IX. și 18. IV. (echipe fe
minine). Divizia școlară și de 
juniori va avea loc între 8.XI.1981 
și 31.III. 1982 ; turneele finale se 
vor desfășura între 28.IV. și 2.V.

• în urma omologării tuturor 
rezultatelor, clasamentul oficial 
al seriei I a Diviziei masculine 
„B" de tineret se prezintă astfel: 
1. IMUAS Baia Mare 51 p, 2. 
Politehnica C.S.Ș. 2 București 50 
p, 3. „U" II Cluj-Napoca 45 p, 4. 
Știința Jiul Petroșani 45 p, 5. A- 
cademia militară 40 p, 6. Chimia 
Craiova 36 p (2 neprezentări), 7. 
Comerțul Lie. ,,Bolyai“ Tg. Mu
reș 36 p, 8. Volanul C.S.Ș. Sa- 
tu Mare 35 p, 9. Știința Mediaș 
33 p, 10. Voința Timișoara 29 p 
(2 neprezentări).
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I
PE MICUL ECRAN
SIMBATA 23 MAI, în cu

prinsul emisiunii „Mozaic* : 
«elecțiuni din C.E. de judo de 
la Debrețin (comentator Cos- 
tln Chiriac) și din ultima e- 
tapă a Cursei Păcii (comen
tator Hristache Naum) ; la 
ora 16, fotbal : Universitatea 
Craiova — Progresul-Vulcan 
București, transmisiune direc
tă (comentator Sorin Satmari).

DUMINICA 24 MAI, ora 16 î 
în cuprinsul emisiunii Tele- 
sport : aspecte din C.E. de 
gimnastică masculină de la 
Roma, fotbal internațional și 
reportajul .Pregătiri pentru 
Universiadă de la București"; 
ora 19,30 (progr. II) : Tele- 
rama-sport. emisiune de Du
mitru Tănăsescu.

MIERCURI 27 MAI, ora 16 ) 
fotbal : Dinamo — F.C. Ar
geș, transmisiune directă de 
la București (comentator Cris
tian Țopescu).

I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I

Iată că o echipă, in cazul 
în speță S. C. Bacău, învinsă 
la scor, cu 4—0, a cules, în fi
nal de partidă, împreună cu 
formația învingătoare, aplau
zele publicului : pentru modul 
în care s-a angajat la efort, 
pentrTi desele 
fotbal curat, 
prestațiilor 
Modul în 
manevrează 
cron cu mișcarea 
(purtătorul temporar al mingii 
pășind, cu predilecție, coechipie
rului demarca! pe poziții vii
toare) pledează, dacă mai era 
nevoie, în favoarea unei in
struiri fotbalistice timpurii,
organizată în cadrul unei uni
tăți specializate, cum știm că 
sînt liceul de fotbal și centrul 
de juniori și copii din Bacău, 
„rampele de lansare" a celor 
mai mulți dintre actualii com-

momente de 
la înălțimea 

din campionat, 
care S. C. Bacău 
balonul, In sin- 

în teren

ponenți ai lui Sport Club din 
localitate. (Numai imprecizia, 
la finalizare, a lui Vamanu și 
a coechipierilor lui, precum și 
unele inexactități ale apărării 
imediate, au condus, final
mente, la rezultatul de 4—0).

Astfel stînd lucrurile, acesta 
fiind realmente adversarul și 
aportul lui în furnizarea spec
tacolului fotbalistic de pe sta
dionul Progresul, cu atît mai 
mari ni se par a fi MERITE
LE Universității Craiova ; o 
formație cu o valoare probată, 
desigur, și în anii trecuți, dar 
care, în urma atîtor „bătălii" 
pe terenuri autohtone și de 
peste hotare, a cîștigat și mai 
mult în experiență 
țională, atu absolut 
oricărei echipe, oricît de 
tați ar fi componenfii ei. 
cestea ar fi, într-adevăr, 
ultimă analiză, elementele

MERITELE ÎNVINȘILOR,

competj- 
necesar 

do- 
A- 
In 
de

OBLIGAȚIILE ÎNVINGĂTORILOR
începem aceste rln- 

duri, nu conform ve
chiului dicton, potri
vit căruia trebuie să 
i se dea Cezarului 
ce-i al Cezarului. în
cepem prin a evi
denția comportarea 
învinșilor. Pentru că 
meritul lor este in
contestabil, Sticla A- 
rieșul Turda dînd • 
replică viguroasă fa
voritei, jucînd pe 
alocuri de la egal Ia 
egal cu învingătoa- 
rea lui Celtic și a 
atîtor altor echipe 
din primul eșalon al 
fotbalului nostru. A- 
ceastă echipă divi
zionară „C" și-a „vîn- 
dut scump pielea" în 
Semifinala de la Ora-
dea, JUCÎND FOT-
BAL și poate că alt
scor ar fl arătat ta
bela de marcaj in
min. 90 dacă vul-
poii* Dumitru și Ne-
delcu n-ar 
tuat acea 
ție rapidă 
ceputul 
care a surprins în
treaga apărare tur- 
deană. Poate... Cert 
este că, egalînd des
tul de repede, outsl- 
desrli au crezut Iarăși 
în steaua lor care î-a 
călăuzit șl în parti-

fi efec- 
combina- 

de ia în- 
meciului,

dele celelalte, în care 
au eliminat pe F.C. 
Baia Mare, Sportul 
studențesc și Steaua. 
Dar aceiași doi Jucă
tori — Nedelcu șl 
Dumitru — cu marea 
Ier experiență com- 
petlțlonală, au cola
borat perfect și la 
golul doi șl. prlmin- 
du-1, Sticla Arieșul 
NU A MAI AVUT 
FORȚA MORALA Șl 
FIZICA să se ridice 
după această nouă 
lovitură. Oricum, eli
minată greu în pen
ultimul act al Cu
pei Sticla Arieșul — 
din rîhdurile căreia 
s-au remarcat Bakos, 
Șomfălean, Pașca, Na- 
ghi ți Șlpoș — rămî- 
ne un exemplu de 
seriozitate și dăruire, 
un model 
trebuie 
echipă 
mare 
țării.

Hrectad acum la în
vingători, trebuie 
spus șl subliniat că 
„Poli" a abordat me
dul cu motoarele 
ambalate la 
mum, ea 
tranșa din 
cinci minute 
ta. Dar, după primul 
gol a ratat ușor, ne-

de cum 
să Joace orice 

In a doua 
competiție a

maxi- 
putînd 

primele 
dispu

• ••
•
permis de ușor,
3—« prin Anghel șl 
Nedelcu. Victoria el, 
deși la limită, 
poate fi pusă, totuși, 
sub semnul îndoielii, 
pentru că afirmația 
aceasta este sprijinită 
de cifrele meciului. 
Raportul șuturilor e 
fost de 25 la 9 (10—3 
pe spațiul porții), al 
cormerelor ’ “ "
iar cel 
ocazii de 
toate în 
favoritei.
care am 
și în 1
este ferm~’h6tă'ri- 
TA SA-ȘI APERE 
CUPA, care se află 
de un an în vitrina 
sa. Pentru a reuși a- 
cest lucru va trebui, 
însă, în finala 
34 iunie, să 
mult mai bine 
a făcut-o cu 
Corvinul, F.C. 
stanța și Sticla 
șui. Mult mai 
chiar decît anul tre
cut, în finala eu 
Steaua. Tocmai pen
tru că de partea cea
laltă se va afla mai 
mult de... Jumătate 
din echipa națională t

Lauren țiu
DUMITRESCU

un

nu

• de 6—3,
al marilor 
gol de 4—1, 

favoarea... 
„Poli", pe 

urmărit-o 
precedentele 

competiției,

de la 
joace 
d-ecît 
F.C.
Con- 
Arîe- 
btne

Pornind de la o scrisoare

CÎND OCOLEȘTI ADEVĂRUL

tatea sportivilor bulgari șl unguri. Au 
sportivii români, ocupanții unui meri- 
4, la sfîrșitul primei zile de întreceri, 
imentul acestei runde : 1. U.R.S.S. (V.
— O. Bolohov) 30 p ; 2. Cehoslovacia 

iek — F. Moucis) 24 p ; 3. Bulgaria (Gh. 
M. Wciov) 19 p ; 4. România (S. Ba
li. Marian) 14 p : 5. Polonia 13 p ; 6. 
13 p ; 7. R.D.G. 9 p.
He continuă vineri. (Gh. ȘTEFANESCU) 
E MASA
)E TREI. ZILE în Sala sporturilor din 
ș, s-a disputat finala Campionatului rc- 
pentru juniori II și Concursul republi- 
opiilor (simplu și dublu) la care au 
'te 245 de concurenți din 59 de cluburi 
ții. Iată rezultatele înregistrate : SIM- 
eminin : cat. 10—12 ani — 1. Anca Chel- 
'MC Buc). 2. Chinga Lohr (înfrățirea 
îș), 3. Emilia Ciosu (Spartac Buc.) și 

Copaci (C.S.S. Rm. Vîlcea) ; 13—14
Olga Nemeș (C.S. Arad), 2. Gabriela 
Înfrățirea), 3. Zița Ferencz (C.S.M. 
oca) și Agnes Koncz (C.S.S. Bistrița) ;
: , cat. 10—12 ani — 1. FI. Mercioiu

Vîlcea), 2. R. Revis (C.S.S. 2 Buc.), 
jangă (CJS.S. Bistrița) și D. Mihuț (Pio- 
caiova) ; cat. 13—14 ani — 1. V. Florea 
rai ova), 2. C. Tom a (Constructorul Tg. 
3. V. Bădescu (Univ Craiova) și C. 
(Univ. Craiova) : DUBLU — feminin — 
12 ani — 1. Chinga Lohr, Elena Ancscu 
Lm. Vîlcea), 2. Anca Cheller, Otilia Bă- 
Î.E.F.M.C.), 3. ISolda Chiță (C.S.S. Sla- 
ana Creangă (C.S.S. Bistrița) șl Florina 
Anda Grindină (C.S.S. Rm. Vîlcea) ; cat. 

ii î I. Olga Nemeș, Gabriela Balint, 2. 
irton (C.S. Arad). Agnes Koncz, 3. Zița 
, Tatiana Furtună (Metalurgistul Cugir) 
ten Ciurdin, Gabriela Gheman (C.S.M. 
«oca) ; masculin — cat. 10—12 ani ; FI.

(Pionierul Craiova). FI. Mercioiu, 2. C.
V. Kallo (C.S.M. Cluj-Napoca), 3. M. 

(înfrățirea), M. Szabo (C.S.M. Cluj-Na-
C. Creangă (C.S.S. Bistrița), Eug. Si- 

'.S.S. Constanța) : cat. 13—14 ani : 1. M. 
J.S.M. Cluj-Napoca), C. Toma (Construc- 
*. Mureș). 2. V. Florea. V. Bădescu, 3. 
an, R. Dragomir (C.S.S. Constanța) și 
Ion, C. Stoica (C.S.Ș. 1 Buc.) ; DUBLU 
- cat. 10—12 ani : 1. Lohr, C. Măceașe, 
cu, Mercioiu, 3. Enulescu, Porav și Bă- 
Szabo ; cat. 13—14 ani : N^meș, Florea, 
nezi, Toma, 3. Balint. Fulop și Koncz, 

(I. PAUȘ — coresp.).
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în ziua de 26 martie a.c. ziarul 
nostru publica e notă Întitulată 
„Mistificări — 52 de goluri trau
matizează niște copii", 
tica asociația sportivă 
Tomnatic pentru lipsa 
res manifestată față de 
de mîine al propriei 
care activează în Divizia 
obligație impusă de regulamentul 
competiției elaborat de forul de 
specialitate. în esență, era vorba 
de un fapt nemaiintîliiit în fotba
lul nostru ; ca sâ nu suporte 
consecințele pierderii meciului la 
seniori la „masa verde", 
amintita asociație prezentase 
meciul pentru campionatul 
niorilor (cu Explormin, la Deva) 
o echipă de... pitici, care a înca
sat zeci de goluri ! In urma 
acestei situații reproșam atunci 
tovarășilor din consiliul asociației 
Unirea că nimeni nu este obli
gat să joace lntr-o competiție 
dacă nu întrunește condițiile re
gulamentare, adică de a avea și 
echipă de juniori. Era clar că la 
divizionara „C* din Tomnatic 
realitatea era mistificată.

Recent, cei criticați au trimis 
redacției un răspuns, dar ce răs
puns... După Introducerea în te
mă : „Animați de gtadurl cu
rate privind rolul și importanța 
sportului ca factor educativ 
rindurile maselor largi de 
meni ai muncii...", urmează, 
chip de dojană : „Este demn 
reținut faptul că din echipa

Nota cri- 
„Unirea" 
de inte- 
schimbul 
formații 

„C",

sus- 
tn 

ju-

în 
oa- 

în 
de 

________      de 
fotbal Unirea au fost promovați 
jucători în echipe de Divizia 
„A", cum sînt Manea (Politeh
nica Timișoara), Fildan (F.C. 
Bihor). Cuteanu (U.M.T. — divi
zionară „B“, de fapt, n. red.) 
și alții...". Verificăm în fișele de 
evidență de la F.R.F. și aflăm : 
Manea a fost adus de la Ener
gia București ; Fildan de la 
Minerul Suncuiuș, apoi a jucat 
și la Gloria Arad și după aceea 
la Unirea ; Cuteanu a fost îm
prumutat de la U.M.T. și s-a 
reîntors la U.M.T. ! în continua
rea răspunsului se arată că aso
ciația sportivă din Tomnatic se 
confruntă cu unele greutăți pri
vind asigurarea unei echipe de 
juniori care să se ridice la nive
lul cerințelor. „în Tomnatic 
funcționează o singură școală 
generală, cu elevi pînă la vîrsta

de 14—15 ani... și de aceea echi
pa de juniori este handicapată 
tu competiție. In urma acestei 
situații, solicităm sprijinul orga
nelor de specialitate ca să ni se 
aprobe să fim reprezentați în 
campionatul de juniori cu o echi
pă a unei școli (liceu) sau Între
prinderi din județul Timiș". Ne 
interesăm la F.R.F. de aceas
tă solicitare și aflăm cu 
stupoare : .,Am înțeles greută
țile explicate de Unirea Tomna
tic — deși nu credem că în lo
calitatea aceea nu ar fi și tineri 
la vîrsta junioratului — și am 
aprobat ca o echipă de la C.S.Ș. 
Timișoara să reprezinte culorile 
divizionarei „C" din Tomnatic. 
Ei bine, asociația sportivă a re
fuzat mîna de ajutor pe care 
l-am dat-o pe motiv că nu poate 
acoperi cheltuielile cu echipa de 
juniori “ ‘ “

Deci,
Unirea __  ,________
a redactat -răspunsul trimis la re
dacție (în locul semnăturii apare 
formula „Consiliul de condu
cere"), cu cît simț de răspun
dere se privește activitatea fotba
listică a asociației sportive Uni
rea, dar știm precis că avem de 
a face cu noi mistificări.

cheltuielile cu echipa de 
de Ia C.S.Ș. Timișoara", 
așa stau lucrurile la 
Tomnatic. Nu știm cine

Stelion TRANDAFIRESCU

greutate cu care craiovenii au 
creat diferența pe tabela ds 
marcaj, desprinzîndu-se, în 
final de reprize, de ambițioșii 
lor adversari : TALENTUL ȘI 
MATURITATEA jucătorilor 
ei, cu precădere a numeroșilor 
tricolori : Ștefăncscu, țiclea- 
nu, Beldcanu, Bălăci, Crișan, 
Cămătarii. Din acest sextet de 
internaționali craioveni (Ne- 
grilă, cum se știe, a lipsit 
fiind sancționat de club), o 
frumoasă prestație a avut Ți- 
cleanu. Revelația anului tre
cut, Ia 21 de ani, Țicleanu s-a 
dovedit și miercuri un mijlo
caș complet, în stare să evo
lueze cu bun randament, și 
tehnic, și fizic, în ambele 
faze : în apărare, el și-a su
pravegheat tot timpul și omul 
și zona (în funcție de necesi
tățile momentului), pentru ca 
în situația de atac să urce, 
penetrant, inspirat, spre careul 
advers, deschizînd scorul și 
servindu-și coechipierii cu 
multe pase de gol. Țicleanu 
era, nu încape îndoială, in a- 
tenția lui Șt. Covaci și V. 
Slănescu pentru următoarele 
jocuri ale echipei noastre re
prezentative. Din păcate însă, 
la unul din contactele aspre 
cu adversarii, mai precis la 
duelul aerian cu Chitaru, Ți- 
cleanu a suferit o fractură de 
maxilar care-1 face indisponi
bil cîtcva săptămîni. Un ne
caz, firește, și pentru Univer
sitatea Craiova, angajată, în 
acest final de sezon competi- 
țional, pe două „fronturi de 
luptă" : campionatul, întrecere 
in care ea dorește să... recidi
veze, și Cupa, unde, de 
miercuri, este una dintre fi
naliste...

• TURNEUL FINAL DE 
NIORI, LA BACAU. Ediția 
acest an a turneului final 
Campionatului republican de 
niorl I se va desfășura la 
cău. La această fază a întrece
rii vor lua parte, după cum se 
știe, cîștigătoarele celor 8 serii 
ale campionatului. Deși mai sînt 
meciuri de Jucat, se cunosc 7 din 
cele opt echipe care se vor de
plasa la Bacău. Acestea sînt : 
Politehnica Iași, Luceafărul 
București, C.S. Tirgoviște, C.S.Ș. 
Timișoara, „U“ Cluj-Napoca, 
C.S.Ș. Brașovia și Corvinul Hu
nedoara. Pentru locul 8 candidea
ză. cu șanse egale. F.C. Con
stanta și Rapid București, prota
gonistele seriei a II-a a campio
natului. Meciurile turneului final 
au fost programate în zilele de 
1. 4 
din 
vor

și 6 iunie, 
cele două grupe 
disputa titlul de

JU-
din 
al

învingătoarele 
finale își 
campioană.

aseară Co- 
disciplină a F.R.F. l-a 
pe Petcu și Dubincîuc 
Hunedoara) pe 3 și, 
1 etapă. în același 

.organizato-

• IN ȘEDINȚA de 
misia de 
suspendat 
(Corvinul 
respectiv,
timp, pentru lipsuri 
rice, Corvinul Hunedoara a pri
mit un avertisment și a fost 
sancționat cu o amendă de 5000 
de lei.

MECIURI AMICALE

INTERNAȚIONALE
C. S. TÎRGOVIȘTE — SELEC

ȚIONATA ARMATEI SIRIENE 
3—1 (0—0). Joc frumos, încheiat 
cu victoria gazdelor. Golurile au 
fost înscrise de Dobrîn (min. 65 
șl 80). Popescu (min. 76), respec
tiv Javda (min. 75). (M. Avanu, 
coresp.).

F.C.M. PROGRESUL BIlAlLA 
— RUDA HVEZDA CHEB (CEHO
SLOVACIA) 3—1 (1—0).
au dominat mai mult și 
cat prin Bulancea (min. 
fll (min. 71 din 11 m

Brăilenii 
au 
9).
și

75). Oaspeții au redus din 
dicap prin Petrîjala, în min. 60. 
(N. Costin, coresp.).

mar- 
Pam- 
min. 
han-

Gheorghe N1COLAESCU

ETAPA VĂZUTĂ OE EMILIAN ȚEVI
(Progresul Vulcan)

OLT — S.C. BACAU. Gazdele vor
de greu deoarece băcăuanii, deși vor fi marcați de 

din această săptămină. cunosc foarte bine lecția
CHIMIA KM. VÎLCEA. Cred că șiXîn a- 

fiindcă elevii lui'

cîștiga probabil.F.C.
destul 
efortul 
jocului în deplasare.

F. C. ARGEȘ — C 
ceastă partidă prima șansă o au localnicii, 
Halagian țintesc un loc în cupele europene.

SPORTUL STUDENȚESC - A.S.A. TG. 
denții sînt mari favorâți. Afirmația mea se 
ciul cîștigat în etapa trecută în deplasare, și nu oriunde, ci 
la Hunedoara, acolo unde, după cum se știe. Corvinul a 
pierdut puține puncte în fața propriilor suporteri. Ba mai 
mult, cred că Sportul nu va primi nici de data aceasta gol 
în , jiegie".

F.C.M. GALAȚI — „U“ CLUJ-NAPOCA. F.C.M. este prac
tic retrogradată și încearcă de pe acum să alcătuiască un 
„11“ capabil să revină în primul eșalon. De aceea, va abor
da jocul cu multă seriozitate și le va face „zile grele" clu
jenilor. Pronostic : X.

F.C. BAIA MARE — POLITEHNICA TIMIȘOARA. Băi- 
mărenii, cu gîndul că rezultatele din alte partide le-ar fi 
de ajutor, vor forța victoria, însă echipa din orașul de pe 
Bega a mai plecat cu puncte din Baia Mare. Așa că : 1. X.

UNIVERSITATEA CRAIOVA — PROGRESUL VULCAN. 
Aici e aici. Craiovenii,' cu șapte dintre ei pe Nepstadion, 
pornesc net favoriți, dar și noi păstrăm șanse. Vrem să fa
cem un joc frumos, cum a fost și cel din tur, cîștigat de 
noi. Repet, cred în șansa noastră. Cite o dată, și buturuga 
mică răstoarnă carul mare !

F.C.M. BRAȘOV — JIUL PETROȘANI. „Furnicile" 
norului Proca vor avea mult de alergat, - - ■
fiecare balon, pentru ca în final să cîștige 
astfel să se reabiliteze în urma eșecului 
propriu în fata lui S.C. Bacău. Deci : 1.

POLITEHNICA IAȘI — DINAMO. Joc 
bele formații : Politehnica luptă să scape din zona peri
culoasă, iar Dinamo să rămînă în plasa liderului. Cred că 
va fi un joc interesant, cu răsturnări de situații. Așa că 
partida este deschisă oricărui rezultat.

STEAUA — CORVINUL HUNEDOARA, 
tru echipa din bd. Ghencea, cu toate că 
vantajul terenului. Corvinul știe să joace 
ales pe terenurile din București, și n-ar 
ducă surpriza etapei. Totuși, steliștii au șanse reale pentru 
a, cîștiga ambele puncte.

MUREȘ. Stu- 
bazează pe me-

antre- 
de luptat pentru 
ambele puncte și 
suferit pe teren

greu pentru am-

Meci dificil pen- 
beneficiază de a- 
în deplasare, mai 
fi exclus să pro-

WMIMSIinm DC SUI COCO PDONOSPODT INFORMEAZĂ:
ZILNIC - MARI SUCCESE 

LA LOZ IN PLIC I
jud. Gorj), Iac 

(Baia Mare), Samoilă 
(București) și Kaufmes

La sate și orașe, Lozul în plic 
răsplătește din plin perseverența 
a tot mai numeroși participanți. 
Iacă numai cîțiva ” ‘ 
recenți ’cîștigători 
RISME : ’Loader 
Sebiș, jud. Arad), 
(satul Păminteni, 
Tuteanu Petru 
jud. Bacău), Andraș Bela (Odor- 
helu Secuiesc), Gogoașă Vasile 
(corn. Adîncata, jud. Ilfov), Ivan 
Gabriel (București), Bejenaru 
Gheorghe (Hunedoara) și Taș- 
nadi Gheorghe (Cluj-Napoca) — 
„Dacia 1300" ; Bunea Cost el (Ur- 
ziceni), Tom eseu I. Ion (satul

dintre cel mai 
de AUTOTU- 
Traian (corn. 

Ungureanu Ion 
jud. Argeș), 

(satul Filipești,

Pociovaliștea, 
Gavril ------
Doina
Forsti (corn. Hărman,' jud. Bra
șov) — „Skoda 120 L* ; Soceanu 
Elena (Hunedoara), Bolocan Teo
dor (corn. Vicovu de Jos, jud. 
Suceava), Costea Florian (Oradea), 
Popovici Vasile (Bacău), Hie Tu
dor (com. Ludești, jud. Dîmbo
vița), Drăghia Dumitru (Drobeta- 
Tr. Severin) și Iftode ion (corn. 
Mlhal Bravu, jud. Tulcea) — 
„Trabant 601". PARTICIP ÎND CU 
REGULARITATE LA LOZ ÎN 
PLIC, PUTEȚI OBȚINE ȘI DV. 
SUCCESE ASEMANATOARE !

Tragerea obișnuită Loto de as
tăzi, 22 mai 1981, se televizează 
în direct începînd de la ora 18,25.

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 15 MAI 1981

Categoria 1 : 4 variante 100%
(autoturisme Dacia 1300) și 1 va
riantă 25% a 17.500 lei ; catego
ria 2 : 2 variante 100% a 19.717 
lei și 14 variante 25% a 4.929 lei; 
categoria 3 : 18,75 a 5.784 lei ; 
categoria 4 : 49 a 2.213 lei ; cate
goria 5 : 150,25 a 722 ici ; catego
ria 6 : 375 a 289 lei ; categoria 
X : 1.885,75 a 100 lei.

Report la categoria 1 : 253.041
lei.

Autoturismele „Dacia 1300" de 
la categoria 1, realizate pe bilete 
jucate 100%, au revenit partici- 
panților: PETRU sALCUDEAN 
din Alba Iulia, NICODIM DAN- 
CIU din conx Muncelu Mic, jud. 
Hunedoara DUMITRU DINCA și 
NICOLAE COTOI, ambii din 
București.



BREVIAR

DE LA BUCUREȘTICU GINDUL LA MAREA COMPETIȚIE
(Urmare clin pag. I)

mai 
farurile 

siudenț>ești

• în urma reuniu- 
n'd diîi 15 mai a 
N.C.A.A., 
sportive 
symcrieane au anuințal 
eă vor trimite la U- 
nivensiada de la Bucu
rești o 
cătuită 
sportivi, 
oficiali, 
soseaacă 
privința 
care vor 
Statele Unite la 
ceasta importantă ma
nifestare sportivă.

< Cea de a 61-a 
țară care și-a anunțat 
participarea la 
cile Mondiale 
versitare 
gladesh. 
tată la

delegație 
din 200 
antrenori 
Urmează 
amănunte 

studenților 
reprezemta 

a-
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V».

al
de

să 
in

Jocu- 
Uni- 

este Ban- 
reprezen- 
București

de o echipă de volei 
masculin. Penultima 
înscrisă : Malta, cu 2 
atleți și un tenisman.
• A sosit la Bucu

rești o delegație re- 
prezentînd U.S.I.C. 
(Uniunea sportivă in- 
teruniversitară din 
Canada), alcătuită din 
4 membri și condusă 
de Robert Fullerton. 
Printre oaspeți se află 
șl John Pickett, di
rector ‘ ~
olimpic canadian, 
fost 
la 
dei. 
tlve 
dui întreceri si antre
namente. la Comitetul 
național de organizare 
a Universiadei '81 și

în Comitetul
Au 

efectuate vizite 
Satul Universia- 

la bazele spor- 
care vor găz-

in bazin scurt. încurajați de 
această primă reușită, băieții 
au adăugat un plus de ambi
ție în antrenamentul cotidian. 
A urmat concursul internațio
nal de la Budapesta unde 
Miiu (2:12.65—200 m mixt) și 
Lucaciu (57,95—100 m fluture) 
au realizat recorduri și în ba- 
zln de 50 m. Iar zilele trecute 
am primit noi vești îmbucu
rătoare despre acești tineri 
(deocamdată sînt cîțiva) care 
s-au mobilizat puternic pentru 
a scoate din anonimat înotul 
masculin. Trei victorii în con-

S-A ÎNCHEIAT
VARȘOVIA, 21 (Agerpres). 

Tradiționala competiție C 
internațională „Cursa Păcii" 
încheiat joi, odată cu disputarea 
ultimelor două etape, programate 
într-o singură zi. Etapa a 13-a 
a avut loc tn cursul dimineții 
la Ledz, constind lntr-o probă 
contracronometru individual, pe 
distanța de 20 km. cîștigată de 
Olaf Ludwig (R.D. Germană), cu 
timpul de 21:13. Pe locul 2, cu 
24:29 s-a situat polonezul Jankle- 
wiez. Dintre concurențli romflnl 
cete mal bun timp l-a realizat 
Mircea Komașcanu — 29:27. C. 
Căruțașu a fost cronometrat In 
26:47, iar Gh. Lăutaru, al treilea 
•m al echipei noastre in această 
etapă, a fost Înregistrat cu 26:37.

După-amlază s-a desfășurat e- 
tapa a 14-a, pe traseul Lodz — 
Varșovia, etapă încheiată cu sosi
rea în capitala poloneză a unui 
pluton masiv și cu un spectacu
los sprint final, in care ciclistul 
român Mircea Romașcanu a reu
șit să ocupe locul al 3-lea șl să 
urce pentru a doua oară pe po
diumul de premiere, după ce In 
prima săptâmină a cursei cuce
rise locul I în etapa a 5-a. Gera 
— Karlovy-Vary. Etapa a reve
nit sportivului sovietic Sahlt Za- 
gretdinov, cronometrat pe distan
ța de 145 km în 3 h 43:23, timp 
cu care au fost creditați, In a- 
fara Iul Romașcanu, și cicliștii

C.N.E.F.S. 
va 

delegația 
canadieni

la sediul 
Robert Fullerton 
conduce 
sportivilor 
si în luna iulie.
• Din lista delega- 

ților desemnați de 
federațiile internațio
nale să asiste la În
trecerile Universiadei 
de vară fac parte, 
printre alții : Eduar
do Mangiaretti (Ita
lia), secretar general 
al F.I.E., la scrimă ; 
Mike Gibson (Anglia), 
la tenis : Radomir 
Shaper (Iugoslavia), 
președintele Comisiei 
tehnice internaționale 
F.I.B.A., la baschet ; 
Leonid Homenkov 
(U.R.S.S.). vicepreșe
dinte al I.A.A.F., și 
John Hoit (Anglia), 
secretar general al 
I.A.A.F.. la atletism.

0 Peste 100 de zi
ariști si 
de peste 
solicitat 
momentul 
fie acreditați la Jocu
rile Mondiale Univer
sitare. Din partea a- 
genției „r 
vor sosi 2 
ta agenția 
Presse" 3 
la „Africa 
phic“ 
..Swimming
— unul, de la 
Gymnast” din 
Britanie — 2, 
. II brivido
— unul etc. Cea mai 
numeroasă delegați* 
de ziariști înregistra
tă pină acum este 
cea cubaneză, alcătui
tă din 17 persoane.

fotoreporteri 
hotare au 

pină tn 
de față să

,Reuter News* 
ziariști, de 

„France 
ziariști, de 
Sport Gră

unții, de la 
World* 

„The 
Marea 

de 1 
sportivo

Dacă campionatele europene 
feminine de gimnastică a-u luat 
startul la București, în 1957, pri
ma ediție a celor masculine s-a 
desfășurat doi 
vreme, în 1955, 
Main. Gimnastul 
primul t'tiu d® 
râpei a fost 
(U.R.S.S.), în ultimii ani 
arbitru internațional.

OlmnaștH români t-au Impui eu 
deosebire Im arena contmantaM 
fa edițiile deifdfwrate ta 1973 șl 
197S. La Grenoble, ta 1973 meda
lia de argint ta Inele a fost cu
cerită de doi sporiri : Dan Green 
șl Nikolai Andrianov, același 
gimnaști care peste un an, tal 
la egalitote, aveau să cucerească 
titlul de campion mondial la 
inele. Era, de fapt, debutat Iul. 
Dan Grecu po marea arenă a 
succeselor internaționale. La ur
mătoarea ediție a oaanpîonatetor 
continentale, de la Ierna, din

ani mai da
ta Frankfurt pe 
car. a 

campion
Boris

1955, Frankfurt pe Maia 
Paris
Copenhaga 
Luxemburg 
Belgrad 
Antwerp 
Tamper» 
Varșovia 
Madrid 
Orenob!»
Berna 
Vilniua

cucerit 
ol Eu- 
Șahlta 

reputat

1975. Dan Grecu avea să adau
ge impresionantului său palma
res primul titlu de campion al 
Europei la inele. La aceeași edi
ție, Mihai Borș cucerește o pre
țioasa medalie de argint, tot la 
inele.

Gimnaști! sovietici au dominat 
autoritar edițiile de pină acum 
ale campionatelor europene. 6 
gimnaști cucerind de 8 ori 
turtle de campioni absaluți 
continentului (Boris Șahlin, lurl 
Titov, Mihail Voronin, Viktor Kli
menko, Nikolai Andrianov, Vladi
mir Markelov). De două ori tro
feul a revenit Iul Miroslav Cerar 
(Iugoslavia) șî cite o dată unor 
gimnaști din Spania (Joaqirtm 
Blume), halta (Franco Menichetli) 
șl Bulgaria (Stoian Delcev).

tata tocurile de desfășurare șl 
dftigătorH de pină acum al oam- 
plonatefor europene masculine 
gimnastică :

Șahlta

UI

Ut-

de

I
1

- Boris ,
- Joaquim Blume
- Hurl Titov
- Miroslav Cerar
- Miroslav Cerar
- Franco MenicheBI
- Mihail Voronin
- Mihail Voronin
- Viktor Klimenko
- Viktor Klimenko
- Nikolai Andriano»
- Vladimir Markelov
- Stolon Delew

(U.R.S.S.) 
(Spania) 
(U.R.S.S.) 
(Iugoslavia)

(Italia)
(U.R.S.S.)

(U.R.S.S.)

(U.R.S.S.)
(U.R.S.S.)
(Bulgarie)

cursul internațional de la 
Bratislava pentru Mandach» 
(200 m spate). Mita (200 m 
mixt) și Lucaciu (100 m flu
ture), aceasta din urmă înso
țită șl de un record (57,85), 
sint mai mult decit o promi
siune, avind in vedere că îno
tătorii noștri se află încă in 
perioada de acumulări, depar
te de a atinge forma sportivă 
maximă. Dealtfel. antrenorul 
T, Muntcanu s-a declarat 
mulțumit de stadiul actual a- 
tins de elevii săi și este con
vins — deși nu cunoaște Încă 
valoarea tuturor partlcipanțî- 
lor la Universiadă — că în iu-

lie vom putea nota prezența 
românești și în finalele 
culine. Ceea ce pentru 
nostru ar însemna fără 
ială un pas înainte.

mas- 
Inotul 
îndo- !

Mkostot 
nin >1 Viktor 
gurft oare au 
două ort titlul 
lut* dar nlcf 
ki activitate.

MitaU
Kllmonko sîirrt tin* 

cî ști gat da cîte 
d« campion abto- 

joui nu mal aste

acest an este pro- 
_ ______ , , la
țara noastră urmind a fi 
- -- • - - Szilier,

CURSA PACII“
---- —noștri Căruțașu, Lăutaru, C. Nl- 

compeliție cicllstă 
------1“ s-a

colae, Sirbu* și Antal.
Spiritul de echipă șl combati

vitatea com<ponențUor selecționa
tei noastre fi-a concretizat la ac
tuala ediție a cursei prin ocupa
re* locului 5 în clasamentul final 
pe echipe, rezultat superior 
lor din edițiile precedente.

Cîștigătorul „Cursei Păcii* 
acest an este tlnărul ciclist 
vietlc Sahlt zagretdinov (22 
ani), student din Tașkent. învin
gător merituos, datorită calităților 
sale de rutier complet, care i-au 
adus și trei victorii de etapă.

In clasamentul individual final, 
Zagretdlnov este urmat de coe
chipierii săi Serghel Suhurucenko, 
la 4:41, Miscenko — 6:10 și O. 
Ludwig (R.D.G.) la 11:58. Primul 
dintre cicliștii români este clasat 
Constantin căruțaș pe locul 10, 
la 26:52.

Clasamentul general pe echipe ; 
1. U.R.S.S. — 144 h 38:45 ; 2,
R.D. Germană, la 45:28 ; 3. Ce
hoslovacia, la 59:50 ; 4. Polonia, 
la 1 h 01:10; 5. România, la 1 h 
23:40, 6. Portugalia, la 1 h 35:53, 
7. Franța, la 1 h 40:45 ; 8.
Bulgaria, la 1 h 43:52 ; 9. Un
garia, la 1 h 46:01 ; 10. Bel
gia, la 2 h 27:45 ; li. Iugoslavia ; 
12. Cuba ; 13. Olanda ; 14. Italia. 
Echipe Angliei șl Finlandei nu 
figurează în clasament, întrucît 
nu au terminat cursa cu cel puțin 
3 alergători.

ca

din 
so
da

Edițta din 
grame ta simbălă ți duminică, 
Rojtm. ,__
reprezentată de : Kurt 
Emilkm Nicuto, Octavian ionașSu 
șl Vatenlm Hntoa.
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JOC MODEST LA OSLO

Intr-un meci de factură mo
destă, echipa Ungariei a reușit 
o prețioasă victorie în fața 
Norvegiei (2—1), în cadrul pre
liminariilor C.M. (gr. a IV-a). 
îndeosebi prima repriză a fost 
de un slab nivel tehnic, inter
val de timp în care oaspeții au 
avut două ocazii față de una 
a gazdelor. Zece minute după 
pauză, norvegienii reușesc să 
deschidă scorul prin Thoresen, 
care a reluat cu capul centra
rea lui P. Jacobsen. După goi, 
reprezentativa Ungariei a avui 
inițiativa restabilind egalitatea 
prin Kiss, care a reluat cu 
capul balonul expediat din cor
ner de Fazekas (min. 75), pen
tru ca același Kiss să înscrie 
golul victoriei (min. 78), ridi- 
clnd mingea peste portarul nor
vegian Abrahamsen ieșit ino
portun din careul mic.

Norvegienii, care vor evolua 
la 3 iunie in România, nu au

lăsaț o impresie deosebită. A- 
brahamsen n-a avut prea mult 
de apărat, dintre fundași s-a 
remarcat Aas, Utila mediană a 
muncit mult, dar nu ți w a- 
ceeașl eficiență, dealtfel, ca șl 
înaintașii Oakland și Thoresen.

Arbitrul Moffat (Irlanda de 
Nord) — care a acordat carto
nașe galbene lui Toth, Torb- 
csik, Kerekes, Nyilasl și Tho
resen — a condus formațiile:

NORVEGIA : Abrahamsen — 
Kcrntisen (min. 83 Mathlsen). 
Kordhal, Aas, Pedersen — ne
reide (min. 80 Davidson), 
Giske, I.und — T Jacobsen, 
Oakland. Thoresen.

UNGARIA : Katairz — Mar
tos, Kerekes, Garaba, J. Toth, 
— Mailer, Nyilasl, Varga — 
Fazekas, Kiss, TbrScsik (min. 
68, Bodonyi).

Iată în continuare programul 
complet al acestei grupe : 30
mai : Elveția — Anglia ; 3 lu-

ale : Români* — Norve
gia ; 8 iunie : Ungaria —
Angli* ; 17 iunie : Norvegl*
— Elveția ; 9 septembrie : Nor
vegia — Anglia; 23 septembrie 1 
Rom&aî* — Ungari* ; 10 octom
brie : România — Elveția ; 14 
octombrie : Ungaria — ElvețLaj 
31 octombrie : Ungaria — Nor
vegia ; 11 noiembrie — Elveția
— Români* ; 18 noiembrie l
Anglia — Ungaria.

IPSWICH 
CIȘTIGĂ
la medul

ANGLIA NU REUȘEȘTE SA MARCHEZE PE TEREN
PROPRIU I

LONDRA, 21 (Agcrpres) — Cam
pionatul in ter-britanic a progra
mat pe ,.Wembley" jocul dintre 
echipele Angliei și Țării Galilor. 
Partida s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate : 0—0. Este cel 
de al treilea med consecutiv în 
care englezii nu reușesc să în
scrie gol pe teren propriu I

Anglia a J 
Corrigan — 
son, Robson, 
Wilkins, Rix, 
(Woodcock). Barnes.

aliniat formația :
Anderson, WM- 

Sanson. Hoddle» 
Coppdl, White

CALEIDOSCOP feminin
TELEX • TELEX •

ÎNVINSA, dar
CUPA U.E.F.A.

retur al finalei Cu
pei U.ZJ.A., A.Z. 67 Alkmaar, 
campioana Olandei, a reușit sl 
dispună de Ipswich Town, clasa
tă pe locul secund In campiona
tul Angliei, cu 4—2 (3—2). Dac, 
trofeul a revenit formației englo- 
««. care a clștlgat prima manșă 
cu un scor clar : 3—4. 
retur a fost da un foarte 
nivel tehnic : s-a jucat 
abundind fazele de gol. 
a deschis scorul prin 
(min. 4), apoi Alkmaar 
prin Welzl (min. 6).
ajung în avantaj prin punctul lui 
Metgod (min. 25), dar insularii 
egalează prin Wark (min. ! 
Alkmaar trece la ofensivă 
Înscrie de două ori prin 1 
(min. 40) șl Jonker (m!n. 73).

Meciul 
bun 

deschis,’ 
Ipswich 

Thjlssen 
a egalat 
Gazdele

35).
Si 

Toi

TELEX • TELEX

if Femeia cea maf 
.înaltă" și totodată cea 
mai „rapidă" este cosmo
nauta sovietică Valentina 
Tereșkova-Nikolaeva, sin
gura femeie,' pină acum, 
care a zburat în Cosmos. 
La bordul navei Vostok 
6, n 1963, Valenina a a- 
tins o altitudine de 231 km 
și a zbura cu o viteză 
de 28 115 km/h !

if pentru că i s-a refu
zat participarea, in acest 
an, ta maratonul de ta 
Columbus, din S.U.A., a- 
lergătoarea Jane Lawrence 
a ad>esat vehemente pro
teste organizatorilor aces
tei tradiționale întreceri, 
care s-au încăpățînat to
tuși să nu-1 admită în
scrierea I Știți de ce ?... 
Doar pentru simplu! fapt 
că Jane Lawrence este în 
vîrstă de. 73 an> I

56 kg * Wiinklbauer (Aus
tria), cat 61 kg : Hughes 
(M. Britanie). cat. 66 kg: 
Mii (Belgia) cat. 72 kg : 
Triadon (Franța), cat. 4-72 
kg : De Cal (Italia), toa
te categoriile : Ciassen
(R.F.O.).

Șk Una dintre cele mai 
,,bătrine“ 
tive, celebra regată 
pe Tamisa, dintre I 
universităților C—!
ți Oxford, ajunsă 
Î27-a ediție, 
iată. să... 
Anul acesta, 
ma oară în 

printre

înotul sincronizat, iată un spectacol 
sportiv nou, legat de artă, care a deschis 
posibilități' deosebite de creație. In acest 
caz, gimnastica și acrobația pe de o parte, 
înotul și coregrafia pe de altă parte, sint 
fericit unite printr-un element al natu
rii, apa !

MAIA PLISEȚKAIA,
balerină, artistă a poporului din U.R.S.S.

tal.

competiții spor- 
•”i de 

8-urile 
Cambridge 

* Ti la a 
a început, 

întinerească, 
pentru prl- 

istoria rega- 
com pețitori

l
i
f
l

ATLETISM • Viitoarea tntO- 
nire dintre echipele U.B.S.S. și 
S.U.A. va avea loc tn zilele de 
10 și 11 lulieja Leningrad. Echi
pele S.U.A. (băieți și fete) voe 
fi selecționate pentru acest meci 
după desfășurarea camplonatelac 
naționale programate, intre 1» șl 
zi iunie, probabil la Los Angeles.

15115 p) din 15 selecționate 
(tonale. na-'

A- Ano ^porturilor 
ticata de femei se 
gește mereu. ceea 
aduce după sine, evident, 
și organizarea unor com
petiții, nu numai amicale 
ci și oficiale, lată, de 
pi'dă, săptămînile trecute, 
in capitala Spaniei, au 
avut loc campioantele eu
ropene feminine de... judo. 
Campioane continental® în 
acest an sînt următoare
le : cat. 4-8 kg ; Fried
rich (R F.G.). cat. 52 kg : 
Horvat (Austria) cat

prac
ti
ce

aflat ,i o femeie I 
Est. vorba de Sue Brown 
(22 ani), cîrmaciui Ox- 

a ți clș- 
6730 

scorul ,îa 
o fost e- 

a luat 
trecut. la 

de la Moscova, cir*
Marii

fardului, care 
tigat cursa de 
reducînd astfel 
58-68 (o data 
ga litote). Sue 
parte, anul 
J.O. ‘ '
maci în echipajul 
Britanii la 4+1 rame (to
cul IV în semifinală, 
după U.R.S.S., România 
și Australia).

O firmă japoneză de 
articole de sport a lan
sat, pentru turneele fe
minine de tenis, mingi... 
parfumate. In felul acesta 
jucătoarele, dar și spec
tatori', vor mirosi — de 
la caz la caz - parfum 
,,Chanel". „Dragonul pă

m,

durilor de jad", „Mitzuko", 
„Mrr.e Rochas" etc I.

nk Lester Pigott este 
unul dintre cei mal cu- 
noscuți jochei din Marea 
Britanie, de ani și ani în 
șa. Era normal deci ca 
și fiica lui — Maureen - 
sâ iubească caii I Dintre 
toate specialiâțile echită
ți ei aceasta a ales-o pe 
cea maî grea : proba
completă. Recent, intr-un 
mare concurs, la Bad
minton ea s-a clasat o 
IH-a. In lumea echitațief 
mai sînt însă și alte că
lărețe de valoare la 
,,completă" : prințesa
Anne. Judy BradweH și 
Angela Tucker In Anglia, 
Magda van Loo în O- 
lando etc.

ie In plină ascensiune 
spre piscurile marii per
formanțe, iat-o pe elve- 
țianca, de 18 ani, Denise 
Biellmann (anul acesta 
campioană europeană și 
mondială ta patinaj artis
tic) oprihdu-se din drum! 
Ea a renunțat ta amato
rism, deci ta toate marile

competiții 
sport, 
trupa 
gheața 
Ice".
* Cec 

petiție 
,, Raliul 
rat

al.
angajtndu.se 

de spectacole 
„Holîdov

acestui 
în

P«
on

mai dificilă corn, 
automobilistică. 

Safari", desfășu- 
. recent în Kenia, a 

reunit la start |l 3 echi
paje feminin, printre care 
ce! repiezentînd tura 
gazdă avea ca pilot pe 
Lynda Morgan, în vîrstă 
de 19 ani. Ea a fost cei 
maî tînăr 
diția din 
fiului, ia 
linia de 
din ceie 
care porniseră în cursă I

★ încă un sport foarte 
dificil, abordat de femei 
este pentatlonul modern. 
In Franța, la Noyon, a 
avut loc un concurs cu- 
participarea echipelor na
ționale aia Austriei, Ma
rii Britanii, R. F, 
Germania, Poloniei, S.U.A 
șî. bineînțeles. Franței. 
Rezultatele au fost foarte 
încurajatoare I.

concurent ta e- 
acest an a ra- 
care au trecui 

sosire doar 20 
65 de mașini

l

2

5

BASCHET • Conttnutadu-șl 
turneul în Franța echipa ceho
slovacă Slavla Fraga a Jucat cu 
selecționata ne de France. Bas
chetbaliste cehoslovaci au ter
minat Învingători cu 74—70 
(39—39). • Cu trei etape înain
tea încheierii campionatului fe
minin al U.R.S.S. virtuala cam
pioană este echipa Daugava din 
Riga care Indiferent de rezulta
tele pe care le va Înregistra a 
cucerit pentru a 13-a oară titlul. 
La Riga, Daugava a învins eu 
93—45 echipa 3.K. Sverdlovsk.

SCRIMA G La Toulon. în 
drul campionatelor Franței, 
ba de spadâ l-a revenit lui __ 
trick Picot care l-a învins In tir 
nalft cu 11—9 pe Olivier Lenglet. 
Campionul de anul trecut Phi
lippe Riboud a fost eliminat in 
semifinale de Lenglet.

C*- 
pra- 
[>a-

CICLISM • Turul Italiei a con
tinuat cu etapa a 8-a (Rodi 
Garganloo — Bari, 214 km). A câș
tigat Ia sprintul final după ( h 
14:34 Italianul Giuseppe Saronnl, 
care a trecut pe primul loc In 
clasamentul general, fiind urmat 
la 24 sec. de Francesco Moser 
(Italia).

pentatlon • L* Budapesta 
a luat sfîrslt „Cupa Honvăd*. 
Victoria a revenit vest-germa- 
nulul Joachim Bellmann cu 5 505 
p. urmat de Atila Csăszar (Un
garia) — 5 413 p șl Aleksei Ka
plan ov (UJR.S.S.) — 5 311 p. lin 
clasamentul pe echipe * ctștiga* 
Ungari* cu 15 918 p, urmată d«
T. S.K.A. Moscova — 15 818 p,
U. R.S.S. — 15 768 p. Echipa
României * ocupat locul 7 (cu

TENIS • In turul 2 al tur
neului feminin în, Berlinul Occi
dental, Lucia Românov a învins-a 
cu 8—1, (F—3 pe Hana Stracho- 
nova. Alte rezultate : Mima Jeu- 
sovec “ _ — “ ; t, - - 
8—3 ; Barbara Jordan — 
Smith 8—4, 6—4 ; Renata 
nov* — Betsy Nagelson 
8—1 | Tracy Austin — Kin 
7—1, 8—1 ; Dianne Fromholtz — 
Elly Vessies 8—2. 6—4 ; Regina 
Marslkov* — Helga Luetten 8—L 
6—1. în primul tur la dublu. 
Lud* Romanov șl Corinne Var 
nler au Întrecut cu 7—5, 8—3 pe 
Jeann* Duval — Ivonne Vemaak. 
• Principalele rezultate înregis
trate în campionatele internațio
nale ale Italiei : Gerulaitis —' 
Prajeux 4—3 (abandon) ; Clerc — 
Fitzgerald 6—2 6—3; Gimenez — 
McNamee 6—4, 6—3; Vilas - “*
Giammalva 6—1, 6—2. • tn 
neul de la Mtinchen : Slozll 
Rattan 8—3, 7—5 ; Pinner
Schneider 6—4. 6—2 ; Walts 
Denton 8—4, 8—4.

VOLEI • Echipa feminină 
Perului care se află într-un 
neu în Bulgaria a susținut 
meci 1* Pernik în compania se
lecționatei ț&rii. Oaspetele au ter
minat Învingătoare cu 3—8 (5,'
8. IO I

Eva Pfaff 5—7, T-*
Arme 

Toma- 
8-0. 

Sandi
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