
LA INVITAȚIA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU
A ÎNCEPUT VIZITA PREȘEDINTELUI 

REPUBLICII GHANA,
DR. HILLA LIMANN
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ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
vineri a sosit Ia București, in
tr-o vizită oficială de priete
nie in România, dr. Hilla Li
mann. președintele Republicii 
Ghana.

Vizita înaltului oaspete gha- 
nez in țara noastră, dialogul Ia 
nivel înalt ce va avea loc cu 
acest prilej sint o expresie a 
bunelor raporturi existente în
tre țările noastre, subliniază 
dorința României și Ghanei de 
a dezvolta în continuare co
laborarea economică. tehnico- 
șțiințifică și culturală, de a în
tări solidaritatea și conlucrarea 
Pe plan internațional.

Ceremonia sosirii șefului sta
tului ghanez a avut loc pe ae
roportul internațional Otopeni, 
împodobit sărbătorește.

în întimpinarea Înaltului oas
pete a venit tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Pe aeroport erau, de aseme
nea, prezente alte persoane ofi
ciale române, membri ai corpu
lui diplomatic.

La ora 12,00, avionul prezi
dențial a aterizat.

La scara avionului, președin
tele Nicolae Ceaușescu a a- 
dresat președintelui Hilla Li
mann un cordial bun sosit în 
țara noastră. Cei doi șefi de 
stat si-au strins cu căldură 
mîinile, s-au îmbrățișat.

Numeroși bucureșteni a fia ti 
pe aeroport, precum și tineri 
ghanezi care studiază in țara 
noastră au aplaudat cu însu
flețire pe cei doi șefi de stat, 
aclamînd cu căldură pentru 
prietenia româno-ghaneză. Prin 
aplauze și urale, bucureștenii 
veniți în întîmpinare au expri
mat sentimentele de caldă prie
tenie si respect pe care po
porul român le nutrește față 
de poporul ghanez, precum și 
satisfacția față de noul dialog 
româno-ghanez menit să dea 
un nou impuls bunelor relații 
de prietenie și colaborare din-

cele două țări si popoare, 
servească cauzei păcii. În

țelegerii si secmității In

Președintele Republicii Gha
na, dr. Hilla Limann, a 
în cursul după-amiezii. o vizi
tă protocolară președintelui Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, la 
Palatul Consiliului de Stat.

Cu acest prilej, cei doi pre
ședinți au avut un prim schimb 
de păreri, premergător convor
birilor oficiale, care s-a des
fășurat intr-o ambiantă caldă, 
prietenească, punind in eviden
tă bunele relații româno-gha- 
neze ce cunosc o continuă dez
voltare, corespunzător dorinței 
și aspirațiilor ambelor popoare.

★
Ia Palatul Consiliului de 

Stat au început, vineri, 22 mai, 
convorbirile oficiale între pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și președintele Re
publicii Ghana, dr. Hilla Li
mann.

In prima rundă de convorbiri, 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Hilla Limann s-au informat re
ciproc asupra realizărilor si 
programelor de dezvoltare ale 
celor două țări, au procedat la 
un schimb de păreri privind 
căile și mijloacele de promovare 
mai intensă'a colaborării dintre 
România și Ghana.

Convorbirile se desfășoară în- 
tr-o atmosferă de caldă priete
nie, stimă și înțelegere reci
procă.

tre 
să

lume.

făcut,
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După evoluții internaționale încununate de prestigioase succese

RUGBYȘTII NOȘTRI SE REÎNTÎLNESC DUMINICĂ 
ÎN ETAPA A XXII a A DIVIZIEI //

P. T. 7. Arad — Rapid, meci decisiv pentru evitarea retrogradării

rămîne — în con- 
iubitori-

Rugbyul 
tinuare — in atenția 
lor sportului. După frumosul 
succes in Campionatul euro
pean F.I.R.A. (locul I pentru 
a patra oară începînd din anul 
1963), activitatea competiționa- 
lă autohtonă se reia duminică, 
odată cu meciurile etapei a 
XXII-a.

Trei dintre meciurile pro
gramate în această etapă vor 
avea loc în Capitală.

Liderul, Dinamo, va 
pe Știința Cemin Baia 
(stad. Olimpia, ora 9.30) 
vident, păstrează prima 
Aceasta în pofida faptului că 
rugbyștii băimăreni vor lupta 
pentru a se menține în cursa 
pentru treapta a treia a po
diumului. Steaua are un meci

înlîlni 
Mare 
și e- 

șansă.

mai ușor cu C.S.M. Sibiu 
(stad. Steaua, ora 10) și la fei 
R. C. Sportul studențesc, cu 
ultima clasată, Constructorul 
Constanța (teren Parcul copi
lului, ora 10).

In țară, alte trei partide. 
Cea mai importantă se anunță 
a fi cea de la Arad, dintre 
P.T.T. și Rapid București, am
bele formații fiind angajate 
direct în disputa pentru men
ținerea în prima divizie. La 
Iași, Politehnica (acum scutită 
de emoțiile retrogradării) 
căuta să demonstreze 
versară, R. C. Grivița 
— că știe să joace 
decît numai pentru 
în fine, la Petroșani. 
Rulmentul Bîrlad, 
calm, fără miză,

va 
ad- 

Roșie 
și altfel 
rezultat. 

Știința — 
un meci 

între două

echipe situate Ia mijlocul cla
samentului. Cea de a 7-a 
partidă a etapei s-a jucat du
minica trecută : Farul — Uni
versitatea Timișoara 61—6.

Iată și clasamentul la zi (în 
care a fost inclus și_ rezultatul 
dintre Farul 
tea) :
1. DINAMO
2. Steaua
3. Farul
4. Știința B. I
5. R.C. Gr. I
6. Rulmentul
7. C.S.M. Sb.
8. Știința Petr.
9. Polit. Iași

10. Univ. Timiș.
11. R.C. Sp. st.
12. P.T.T. Arad
13. Rapid
14. Constructorul

Universita-

M. 
R.

21 
21
22
20 
21
22
21
20
21
22
20
20
20
21

20
20
16

o 
o 
o 

15 0
10 3 
10 0
8 3
7 3
7 1
7 a
7 1
5 3
4 3
1 1

621- 97 
976-141 
520-214 
253-123 
293-231

61
61
54
50
44

1
1
6
5
8

12 192-307 42
10 149-173 40
10 153-280 37

36
36
35
33
31
24

13
15
12
12
13
19

104-307 
155-395 
170-260 
136-414 
162-392
84-626

★
Președintele Republicii So

cialiste România. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a oferit, vi
neri. Ia Palatul Consiliului de 
Stat, un dineu oficial in onoa
rea președintelui Republicii 
Ghana, Hilla Limann.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Hilla Limann au 
rostit toasturi.

Dineul s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie. DECORAREA COSMONAUȚILOR DUMITRU PRUNARIU Șl LEONID POPOV

CONCURSUL REPUBLICAN DE PRIMĂVARĂ 
AL ATLETILOR SENIORI

Cea mai importantă compe
tiție atletică a începutului de 
sezon, concursul republican de 
primăvară al seniorilor, 
programează întrecerile 
Stadionul Republicii din Capi
tală, astăzi, de la ora 16,30. șl 
mîine, de la ora 17.

Concursul republican de pri
măvară, competiție de tradiție, 
va reuni Ia start tot ce are 
mai bun. Ia această oră, atle
tismul românesc, campioni și 
recordmani ai țării, dar și 
mulți alți sportivi care vizea
ză să devină și ei campioni și 
chiar... recordmani. în fond, 
accesul spre marile perfor-

își 
PO

mante este deschis tuturor !... 
Dintre aceștia din urmă reți
nem cîteva nume: j
Crăciunescu la disc, Vall Io- 
nescu la lungime, 
Vasile la înălțime,

Florența

Niculina
_ _ ___ ,___ , Gheorghe

Lina (care-și va face reintra
rea după o lungă absență) la 
lungime, Ion Oltean la 110 mg, 
Elena Tăriță la 400 m, Tudorel 
Pîrvu la suliță, dar mal sînt 
și alții care doresc, ca in acest 
sezon, să-și Îmbunătățească 
propriile recorduri : Nicolae 
Bindar la ciocan. Adrian Pro- 
teasa la înălțime, Horia Toboc 
la 400 m șl 400 mg.

Prin decret prezidențial, semnat de președintele 
Republicii Socialiste România. Nicolae Ceaușescu. 
i-a fost conferit locotenentului major Dumitru 
S. Prunariu, cosmonaut cercetător, pilot inginer 
de aviație în armata Republicii Socialiste 
România, titlul de onoare suprem „Erou al 
Republicii Socialiste România", pentru îndepli
nirea cu înaltă răspundere a misiunii încredin
țate la bordul complexului orbital experimental 
științific „Saliut 6“ — „Soiuz".

Printr-un alt decret prezidențial, semnat de 
președintele Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu, colonelului Leonid Ivanovici 
Popov, pilot cosmonaut, cetățean ai U.R.S.S., co
mandantul navei „Soiuz 40“, i-a fost conferit 
titlul de onoare suprem „Erou al Republicii 
Socialiste România", pentru îndeplinirea cu înaltă 
răspundere a misiunii încredințate la bordul 
complexului orbital experimental științific „Sa
liut 6“ — „Soiuz".

MOSCOVA, 22 (Agerpres). — Printr-un decret 
al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
semnat de președintele Prezidiului, L. Brejnev, 
și de secretarul Prezidiului, M.' Gheorgadze, cos- 
monautului-cercetător Dumitru Prunariu, cetățean 
al Republicii Socialiste România, i-au fost de
cernate titlul de „Erou al Uniunii Sovietice", 
Ordinul Lenin și Medalia „Steaua de Aur", pen
tru înfăptuirea cu succes a zborului cosmic, 
pentru bărbăția și eroismul de care a dat do
vadă.

Printr-un alt decret al Prezidiului Sovietului 
Suprem, semnat de președintele Prezidiului, L. 
Brejnev, și de secretarul Prezidiului. M. Gheor
gadze, Eroului Uniunii Sovietice, pilotul-cosmo
naut Leonid Popov, i-au fost decernate Ordinul 
Lenin și a doua Medalie „Steaua de Aur", pen
tru Înfăptuirea cu succes a zborului cosmic, pen
tru bărbăția și eroismul său.

IUI DIVIZIA M'*

DE FOTBAL,
MECIURI INTERESANTE

La Craiova și 
polii de interes ai

lași, 
„rundei

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
a.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
14.
17. 
ia.

CLASAMENTUL
27 17 3 7 50-21

15 5 7 45-24
14 3 10 40-29
12 5 10
12 5
13 3
13 3
12 3
10 7
12 3
12 2
12 2
11 4
10 5
9 6
9 6
8 4
6 3

UNIV. CRAIOVA 
Dinamo
F.C. Argeș
S.C. Bacâu 
F.C.M. B».
„U" Cluj-Nap. 
„Poli" Tlm. 
Corvlnul
Steaua
Chimia 
Sportul stud.
Jiul
A.S.A. Tg. M. 
Prog.-Vulcan 
Polit. lași
F.C. Olt 
F.C. Baia Mare 
F.C.M. Galați

27
27 
27
27
27
23
27
27
27
27
27
27
27
27
27 
27
27

10 
11 
11
12
10
12

37- 33 
30-29
38- 40 
28-31 
46-35 
40-36 
38-45

13 35-32 
13 34-33 
12 40-47 
12 34-46 
12 35-37 
12 29-37 
15 26-43 
18 29-56

37
35
31
29
29
29
29
27
27
27
26
26
26
25
24
24
20
15
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W
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W
W

W
W

W
W

W
W

W
W

W
W

W
W

W
V
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W
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W
V
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PROGRAMUL ?
Slatina : F.C. OLT - S.C. BACĂU >
Pitești : 
București

Galați : 
Baia Mare 
Craiova :

Brașov : 
lași : 
București :

Cu excepția

F.C. ARGEȘ 
SPORTUL STUD.

- CHIMIA RM. VILCEA
- A.S.A. TG. MUREȘ

(stadionul Sportul studențesc)

F.C.M. 
FOTBAL CLUB 
UNIVERSITATEA

F.C.M. 
POLITEHNICA 
STEAUA

- „U" CLUJ-NAPOCA
- POLITEHNICA TIMISOARA
- PROGRESUL VULCAN

(meci televizat, ora 16)

- JIUL
- DINAMO
- CORVlNUL

(stadionul SteadS)

meciului do la Craiova, celelalte partide încep la ora 13.-- — UUX> IIK.TZI* HA IO.
•\^\\^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Vv\\\\\\\\\\\\\\\\X\\\\\\\\\\X^\\\\\V\5X)^\^X\^X^\\XV^X\\\\AX\XXX\\\\\\^

TOVARĂȘULUI LEONID ILICI BREJNEV
Secretar general al Comitetului Central 

□I Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. 

TOVARĂȘULUI NIKOLAI ALEKSANDROVICI TIHONOV 
Președintele, Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Dragi tovarăși, MOSCOVA
Ne face o deosebită plăcere ca, in numele Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român, al Consiliului dcJStat și Guvernului 
Republicii Socialiste România, să 
mitetuiui Central al Partidului 
Prezidiului Sovietului Suprem și 
sovietice prietene, cele mai calde 
succes a zborului navei Soiuz 40, 
româno-sovietic.

Zborul echipajului româno-sovietic reprezintă un simbol al rela
țiilor de strînsă prietenie, colaborare și solidaritate internaționalistă 
dintre partidele, țările și popoarele noastre, al dorinței reciproce 
de a promova și intensifica conlucrarea rodnică româno-sovietică 
în toate domeniile de activitate, de a folosi cuceririle științei și 
tehnicii, inclusiv cosmonautica în scopul dezvoltării construcției 
socialiste din țările noastre, al cauzei generale a progresului, păcii 
și colaborării între popoare.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare 
dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, dintre Republica Socialistă România și Uniunea Republi
cilor Sovietice Socialiste se vor întări și dezvolta continuu 
viitor, spre binele popoarelor noastre, al păcii, progresului 
socialismului în lume.

/

16,58 
(ora 

după 
de

Bucur eștiului 
Moscovei), 
programului 

și experimente la 
complexului orbital

vă adresăm Dumneavoastră, Co- 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
Guvernului U.R.S.S., popoarelor 
felicitări cu prilejul încheierii cu 
avînd la bord un echipaj comun

în 
și

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretai general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

ILIE VERDEȚ
Prim ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

Vineri 22 mai, la ora
— ora
17,58 ora 
încheierea 
cercetări 
bordul
„Saliut-6“ — „Soiuz T-4" — 
„Soiuz 40“, echipajul comun 
româno-sovietic, format din 
Dumitru Prunariu, cosmonaut- 
cercetător, cetățean al Repu
blicii Socialiste România, și 
pilotul-cosmonaut Leonid Po
pov, cetățean al Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste, 
s-a reîntors cu bine pe Pă- 
mînt, îndeplinind cu succes 
misiunea ce i-a fost încredin
țată de conducerile de partid 
și de stat ale Republicii So
cialiste România și Uniunii 
Sovietice.

Aparatul de coborîre al na
vei „Soiuz 40“ a aterizat în 
zona stabilită de pe teritoriul 
Uniunii Sovietice, la 225 ki
lometri sud-est de orașul 
Djezkazgan din stepa Kazah- 
stanului. Membrii echipajului 
au fost supuși unui control 
medical care atestă că Du
mitru Prunariu și Leonid 
Popov se simt bine după ate
rizare.



AU FOST DESEMNAȚI PRIMII CAMPIONI 
DE BOX JUNIORI, Al „DACIADEI'

CENTRE ATLETICE VECHI

TÎRGOVIȘTE, 22 (prin telefon). 
După aproape o săptămînă 
Întreceri, aseară, în Sala 
turilor din localitate, au fost 
semnați campionii de box 
„Daciadei" pe anul 1981, la 
niori mici. Tineri în virstă 
15—17 ani și-au demonstrat 
noștințele tehnice dar mai 
seamă calitățile fizice care-1 
ajuta să devină sportivi de 
formanță. La cea mai mică 
tegorie. a devenit campion 
la na (Olimpia Craiova), un tînăr 
ambițios și inimos, care l-a domi
nat pe rapidistul bucureștean 
M. Rotaru. Deși accidentat la o 
arcadă într-un meci anterior, C. 
Turcu (Energia București) a reu
șit să-1 depășească la puncte pe 
piteșteanul R. Nistor. La muscă. 
R. Obreja (Dinamo) s-a doved't 
cel mai bun dintre partenerii de 
întrecere. învingîndu-1 la puncte 
pe R. Silaghi (Un’o Satu Mare). 
Un real talent s-a dovedit a

de 
spor- 

de- 
ai 

Ju
de 

cu- 
cu 

pot 
per- 
ca- 
Gh

în-
I.

Da

fl

ÎNTRECEREA 
RUGBYȘTILOR JUNIORI

In întrecerea rugbyștilor ju
niori (reprezentative de județ): 
Suceava — Vaslui 11—0, Ga
lați “ Iași 0—3, Argeș — Sibiu 
3—17 Giurgiu — Constanța 
19—0, Brăila — Bacău 17—21. 
Brașov — Municipiul București 
6-22, Timiș — Bihor 13—7, Ma
ramureș — Cluj 4—0.

Mîine, în faza a treia a 
competiției : Suceava — Iași, 
Sibiu — Giurgiu, Bacău — 
București, Timiș — Maramureș.

timișoreanul D. Chiș. El l-a 
trecu:, datorită alonjei, pe 
Păun (Energia București), 
pană s-a înregistrat o decizie ero
nată, ieșeanul I. Velea fiind de
clarat cîștigător în fața lui G. 
Cîrjan (C.S.Ș. Călărași), sportiv 
care s-a dovedit totuși mai bun 
în ring. Iată arbitrii care au dic
tat un asemenea „verdict" : S. 
Dăncilă (Drobea Tr. Severin), C. 
Pavei (Tîrgoviște) și I. Mun.eanu 
(Timișoara). La semlușoară, A. 
Crăciun (Energia București) b.p. 
Gh. Brăîleanu (Box Club Galați), 
iar la ușoară, un alt craiovean 
a îmbrăcat tricoul de campion 
al „Daciadei", M. Tătulea depă- 
șindu-1 la puncte pe C. Dumitru 
(Olimpia București). La semi mij
locie, V. Lăcătușu (Autobuzul 
București) a obținut o victorie la 
limită (3—2) în fața lui A.. Orbu- 
lescu (Voința Caransebeș).

La categoria mijlocie mică, în 
urma unui meci foarte d:sputat, 
și echilibrat, a devenit campion 
T. Panait (Dinamo). La mijlocie, 
mult mai mobil decît adversarul 
său, I. Radu (C.S.Ș. Tîrgoviște) 
l-a depășit la puncte pe E. Popa 
(Mașini Unelte Buc.). Semigreul 
craiovean E. Ștefl s-a dovedit din 
nou cel mai bun boxer al cate
goriei, învingîndu-1 la puncte pe 
S. Bodorog (S.C. Bacău), dar bă
căuanul nu și-a spus încă ulti
mul cuvînt. Din păcate, reuwunea 
s-a încheiat cu încă o decizie e- 
ronată, clujeanul M. Paiz fiind 
declarat învingător în fața lui 
D. Negrescu (Metalul Buc.), bu- 
cureșieanul dovedindu-se superior 
în ring.

Sîmbătă se dispută finalele ju
niorilor mari.

Mihai TRANCA

RESPONSABILITĂȚI NOI

0 In orașul lui Ion Moina, nici un sprinter de valoare ? 0 An
trenor, i din Cluj-Napoca, în câutarea soluțiilor și.N a ambițiilor I

If CUPA PRIETENIA" LA DIRT-TRACK
ARAD. 22 (prin telefon). Vineri 

după amiază, după două 
întreceri, s-a încheiat pe 
nul Rapid din localitate, 
românească" (a treia) a 
Prietenia" la dirt-track. 
cum era de așteptat, victoria fi
nală a revenit cuplului sovietic 
V. Trofimov — O. Bolohov, cîș- 
tigător detașat în ambele zile de 
concurs, un cuplu bine sudat, 
care a impresionat prin siguranța 
demonstrată în goana pe pista 
de zgură, una dintre cele mai 
pretențioase ale acestui spopt. Ca 
și cea din ajun, reuniunea de 
vineri a început în fața a peste 
8 000 de spectatori, public obiec
tiv, bun cunoscător al acestui gen 
de întreceri. Dovadă aplauzele 
oferite celor mai reușite depășiri 
pe viraje, spectaculoaselor redre
sări ale mașinilor, 
temerare, cu plecarea 
roata din spate, cea din 
lnvîrtindu-se în aer, la nivelul 
umerilor concurentului... Cea mai 
reușită manșă ? La sfîrșitul curse
lor, mulți spectatori oscilau în a 
acorda nota maximă fie întîlni- 
rii concurenților sovietici cu cel

zile de 
sta-dio- 
„ etapa 
„Cupei 

După

dem arărilor 
doar pe 

față

cehoslovaci, fie celei a concu
renților sovietici cu cei polonezi, 
manșe în care învingătorii etapei 
a treia au pierdut singurele lor 
puncte în favoarea lui Matusek 
(Cehoslovacia) șl Podszidschi 
(Polonia). Ambii s-au aflat de
altfel, la un pas de a produce 
marea surpriză a zilei, aceea de 
a cîștiga întîlnirea cu tehnicii 
alergători Bolohov și Trofimov, 
în ambele curse, spectacolul ofe
rit de motocicliști a fost electri
zant. Reprezentanții noștri au 
avut o comportare mai slabă. 
Clasamentul zilei i-a situat pe 
români pe locul 7, fără ca vreu
nul dintre ei 
victorie.

Clasamentul
U.R.S.S. 28

să reușească vreo

reuniunii : 1.
p, ’ 2. Cehoslovacia 

27 p, 3. Bulgaria 19 p, 4. Polonia 
15 p, 5. Ungaria 12 p, 6. R. D. 
Germană 12 p, 7, România 12 p. 
Clasamentul etapei a 3-a : 1.
U.R.S.S. (V. Trofimov — O. Bo
lohov) 58 p, 2. Cehoslovacia (R. 
Matusek — S. Moucis) 51 p, 3. 
Polonia (P. Podszidschi)- — a con
curat singur !) 47 p.

Gh. ȘTEFĂNESCU

Zgura parcă mai poartă urma 
pașilor în fuleu sacadat ai lui 
ion Moina, „săgeata Balcanilor", 
sprinterul-minune al anilor 40—50, 
primul 10,4 al atletismului din 
aceasta parte a lumii (omul care 
chiar azi împlinește 60 de ani. 
Felicitări, Moci !). Sigur, acum 
zgura nu mai e neagră ca ma
cul din cozonacul de sărbători. 
Lumina celor patru becuri, re
flectoare improvizate, trezește re
flexe roșietice sub pantofii cu 
cuie ai alergătorilor ieșiți la an
trenament. Ne bucură să vedem 
printre cei în treninguri, odras
lele unor atleți de altădată, ca 
Traian Sudrigean sau Marilis 
Cuțui, ceea ce înseamnă că aș
chia nu sare departe de copac... 
Cu un foarte mic efort de ima
ginație, țl-ai putea închipui, din 
nou parcul Babeș-Bolyai, ca pe 
un bastion al atletismului româ
nesc 1

în sala alăturată. Vasile Bog
dan, fostul campion al decatlo- 
niștilor, face pași de școală ală
turi de proaspeții aspiranți la 
punctele „tabelei finlandeze". 
Antrenorii, cu cronometrele în 
căușul palmei sau cu „cearceafu
rile" planurilor individuale de 
pregătire întinse pe cîte o ladă 
de gimnastică, își supraveghează 
învățăceii. Pe frumosul bust al 
lui Aurel Aștilean parcă nu se 
clintește nici un mușchi sub 
greutatea halterei pe care • 
mînuiește cu dezinvoltură, dar nu 
fără efort. Starturi, treceri peste 
garduri, mereu repetate. Tabloul 
e încurajator ; iată atelierul în 
care se forjează noi capacități 
ale atletismului nostru 1

Am profitat de această trecere 
prin spațiul clujean pentru a de
pista, împreună cu factorii inte
resați, cîteva din jaloanele redre
sării mișcării noastre atletice. 
Nestorul dascălilor noștri de atle
tism. antrenorul emerit dr. Ion 
Amăut — prezent în hală pînă 
la plecarea ultimului sportiv — 
ca și tînărul său emul prof. Mir
cea Alexei solicită mai multă 
propagandă pentru „sportul nr. 
1", mal multă publicitate (în 
sensul bun al cuvîntulul) pentru 
viața atletică petrecută îndeobște 
în intimitatea culoarelor de aler
gare. a ariilor de aruncări sau 
sărituri. Iată — îl asigurăm — 
paginile ziarului nostru 
la dispoziție.

Un test edificator am 
limitele Clubului sportiv 
de atletism din Cluj-Napoca, 
unde lucrează 43 de grupe de în
cepători, 10 de avansați și 3 de 
performanță. Directorul clubului, 
prof. Horia Cobîrzan, dorește s£

facă unele propuneri vizînd adu
cerea atletismului la nivelul unui 
sport cu adevărat prioritar. Re
ținem dintre acestea : repartiza
rea uniformă pe teritoriul țării a 
dotărilor moderne pentru practi
carea atletismului la cel mal 
înalt nivel (piste de material sin
tetic, cronometraj electronic 
etc.) ; bază sportivă proprie pen
tru cluburile școlare de profil ; 
încadrarea la aceste cluburi a 
unor profesori cu experiență, pe 
bază de concurs, și nu a unor 
stagiari. Antrenorul Petre Nagy, 
binecunoscut specialist al probe
lor de aruncări, ceva mai eclec
tic în răspunsuri, propune : pen
tru a spori eficacitatea în dome
niul performanței a competițiilor 
de masă, acestea să fie organi
zate la toate nivelele de organis
mele tehnice ale federației de 
specialitate ; readucerea In jurul 
pistelor atletice (măcar pentru 
importantul efect sentimental și 
propagandistic) a „bătrînilor" 
atletismului românesc, cum sint 
la Cluj-Napoca (fâră a fi văzuți 
în comisiile de organizare a con
cursurilor) : Ion Moina, Vasile 
Boldlș, Ema Konrad-Jenei, Ilarie 
Măgdaș, Cornel Porumb. Nina 
Pasciuc. Mircea Dumitrescu. Ma
ria Bîlc, Alexandra Taifas 
(Sicoe), Olimpia Cîmpeanu și 
alții : reintroducerea, în progra
ma de învățămînt, pentru clasele 
3—6, pe Ungă gimnastică și a 
„abecedarului atletismului* ; re
partizarea, în școlile cu condiții 
de practicare a atletismului, a 
profesorilor cu specialitatea atle
tism (la Cluj-Napoca. majoritatea 
școlilor au profesori cu alte spe
cialități) ; se simte nevoia unui 
buletin atletic (de tipul „Caiete 
de atletism") pentru transmite
rea liniilor directoare sl facilita
rea unor fructuoase schimburi de 
experiență.

Interlocutorii noștri nu au ră
mas la stadiul doleanțelor. Ei 
au răspuns șl Ia întrebarea pri
vind obiectivele de performanță 
în atletism pe care șl le propun 
pentru viitorul apropiat. Directo
rul C.S.Ș.A. consideră că după 
• bună selecție și specializarea

Aurel Aștilean (C.S.Ș. Cluj-Na
poca), un decatlonlst cu 

perspective.
Foto : P. NAGY (Cluj-Napoca)

bune

pe probe, se va încerca propul
sarea celor mai buni elevi, cel 
puțin a 2—3 sportivi spre lotul 
de perspectivă olimpică și a al
tor 2—3 spre lotul național de ju
niori. Au fost citați, printre al
ții : decatlonistul Aurel Aștilean, 
alergătoarea peste garduri Simo
na Stănescu, săritoarea în Înăl
țime Rodica Mureșan. Și mai 
ambițios se arată antrenorul Nagy, 
care-și propune să depisteze noi 
elemente pentru probele de arun
cări. găsirea unui aruncător de 
suliță valoros pentru lotul olim
pic (fără a ști de pe acum da- 
că-1 cheamă Iosif Sabău sau Ște
fan Fodor...) și. mal ales, aduce
rea la nivel mondial a tînărului 
de 18 ani Aștilean care, după 
opinia mentorului său, poate a- 
tinge în 1984 cel puțin 8208 de 
puncte.

Pentru moment, vom considera 
toate aceste intervenții ca o măr
turie indubitabilă a dorinței iu
bitorilor de atletism de a se de
dica sportului lor favorit cu ar
doare, de a-1 sluji cu abnegație, 

mișcării 
trebuie 

că din 
centru 

se aș- 
de vre-

tn folosul general al 
sportive românești. Dar 
să spunem, 
partea unui 
sportiv din 
teaptă de o 
me performanțe atletice înalte !...

concomitent, 
important 

Cluj-Napoca 
bună bucată

Victor BÂNCIULESCU

le stau

făcut în 
școlar

CAMPIONATE - COMPETIȚII
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BASCHET
ACTIVITATEA INTERNA OFI

CIALA a divizionarelor „A" se 
va încheia, sâptămîna viitoare, 
prin turneul final al „Cupei Ro
mâniei" care se va desfășura în 
Sala sporturilor din Cluj-Napoca. 
Amintim că pentru aceste între
ceri s-au calificat formațiile ,,U“ 
Cluj-Napoca, Crișul Oradea, Poli
tehnica C.S.Ș. 2, Voința, Progre
sul și Olimpia din București © 
IN EDIȚIA 1981—1982 A CUPE
LOR EUROPENE INTERCLUBURI, 
țara noastră va fi reprezentată 
de Steaua (m) și ,,U" Cluj-Napo
ca (f) în C.C.E., Dinamo Bucu
rești (m) în Cupa cupelor și Vo
ința București în ,,Cupa LTiana 
Ronchetti". Ținînd seama că a- 
ceste echipe vor avea de susți
nut și numeroasele meciuri din 
cadrul campionatelor naționale 
(care vor avea loc după o for
mulă nouă, despre care s-a scris), 
este absolut necesar ca secțiile 
cluburilor respective și antrenorii 
să asigure din timp ““
corespunzătoare unei 
onorante la ‘ ”
CĂLĂRIE

INCEPÎND 
de trei zile, __
fășura prima etapă a campiona
tului republican de concurs com
plet, la care vor participa spor
tivi de la Dinamo, Olimpia, 
C.S.M. Sibiu, C.S.M. Craiova ș.a. 
Ordinea probelor: astăzi — dre
sajul, la baza h:pică; mîine — 
crosul, în pădurea Șopa; luni — 
obstacole, la baza hipică.

pregătirea 
participări 

întrecerile amintite.

DE ASTAZI, timp 
la Sibiu se va des-

un interes deosebit. Va pierde 
vreuna dintre ele în acest final 
sau totul se va decide la gol
averaj ? De dorit și firesc ar fi 
ca adversarele acestor echipe 
care-și dispută titlul național să 
lupte cu ardoare, să-șl susțină 
șansa sportiv, contribuind astfel 
la „încununarea acelei formații 
care merită titlul de campioană. 
Este și 
vegheze 
acestui 
lege cei 
să aibă 
tru meciuri (pe care 
și Știința le vor susține în finalul 
acestui campionat) observatori 
din rîndul membrilor Biroului fe
deral.

Lată programul penultimei run
de :

Timișoara: UNIVERSITATEA — 
UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA.

Bacău: TEXTILA BUHUȘI —
PROGRESUL BUCUREȘTI.

Tg. Mureș: MUREȘUL — CON
STRUCTORUL TIMIȘOARA.

Bata Mare: CONSTRUCTORUL 
— ȘTIINȚA BAC AU.

Brașov: RULMENTUL — TEROM 
IAȘI.

rești — T.C. Ind. Constanța 9—4, 
Vulcan — C.S.M. Suceava 3—3, 
C.F.R. Cluj-Napoca — Dacii 
I.P.A. Sibiu 4—0. Mîine, în ultima 
etapă, două meciuri decisive : 
T.C. Ind. — C.F.R. și C.S.M. — 
Olimpia.

TENIS
de datoria federației să 
la buna desfășurare a 
final pasionant, să de- 
mai competenți arbitri și 
la fiecare dintre cele pa- 

Rulmentul

A ÎNCEPUT campionatul divizio
nar de tenis pe echipe mixte. La 
Hunedoara s-a disputat întîlnirea 
dintre formațiile masculine Con
structorul Hunedoara și Electrica 
Timișoara (seria Nord). Tenis- 
menii din orașul de pe Bega au 
terminat victorioși cu 5—4. 
cadrul aceleiași serii, Cuprom Ba
ia Mare a dispus cu 6—0 de In
dustria sîrmei Cîmpia Turzii. O 
Daniela Moise și Emil Hant, doi 
tineri talon taț i jucători bucu- 
reșteni, vor participa la campio
natele internaționale ale Franței, 
de la Roland Garros, rezervate 
Juniorilor.

VOLE!

In

HANDBAL
PENULTIMA ETAPA, a XVII- 

a celei de a 23-a ediții a campio
natelor de handbal, Divizia ,.A“, 
încearcă să limpezească — înain
tea f naiului — apele. în compe
tiția masculină toate cele trei 
formații care concurează la treap
ta a doua a podiumului de pre
miere evoluează în deplasare. 
Cea mai mică șansă o are, desi
gur, Politehnica Timișoara. Pro
gramul etapei:

® Craiova: UNIVERSITATEA — 
DINAMO BUCUREȘTI.

© Bacău: C.S.M. ’ BORZEȘTI — 
DINAMO BRAȘOV.

© Arad: CONSTRUCTORUL — 
H.C. MINAUR BAIA MARE.

© Piatra Neamț: RELON —
ȘTIINȚA BACAU.

© București: STEAUA — PO
LITEHNICA TIMIȘOARA. (Sala 
Floreasca, de la ora 11,30).

Mult mai agitată se anunță eta
pa în competiția feminină. Dispu
ta indirectă dintre Rulmentul 
Brașov și Știința Bacău suscită

■-a,

POPICE
ECHIPELE REPREZENTATIVE 

de juniori ale Român:ei la popice 
au plecat ieri la Viena, unde vor 
participa la Campionatele euro
pene, competiție programată în 
perioada 24—29 mai. Din cele 
două formații fac parte: Ioana 
Dogaru, Maria Zsizsik, Nineta 
Badea, Olga 
Minela Dan 
— antrenor 
pectiv Ion 
riu, Ernest 
coș, Ion Dudașt 
matcscu și Marian Andrei — an
trenor Ion Petru. La cele șase 
ediții anterioare ale competiției 
continentale tinerii popicari ro
mâni au avut o comportare fru
moasă. obținînd 35 de medalii, 
din care 10 de aur și 12 de ar
gint. Sperăm că și la ediția vie- 
neză a „europenelor" ei vor fi 
printre animatorii întrecerilor.

Iată programul C.E.: duminică 
și luni — întrecerile pe echipe; 
marți și miercuri — jocurile Ia 
perechi; joi — zi de odihnă; vi
neri — turneul individual, la care 
participă primii 20 de jucători și 
jucătoare în clasamentul alcătuit 
după disputele pe ech;pe și pe
rechi.

Maria Zsizsik,
Psihas, Ibolya Mathe, 
și Sanda Minciună 
Teodor Buzea, res- 

Frigea, Stelian Boa- 
Gergely, Ștefan Ra- 

Constantin Sta-

RUGBY
ÎN TURNEUL DE PROMOVARE 

în Divizia „A" : Olimpia Bucu-

S-AU ÎNCHEIAT întrecerile fa
zei interjudețene a ,,Daciadei* 
pentru echipele de seniori. Pen
tru finală,"care va avea loc la 
București, între 10 și 14 iunie a.c., 
s-au calificat selecționatele jude
țelor : Galați, Tulcea, Brașov, Bi
hor, Dolj, Timiș, Maramureș și a 
municipiului București. Reamintim 
județele care-și vor trimite repre
zentantele în întrecerea feminină 
(programată la aceeași dată 
loc cu * '----------
Iași, : 
Dolj, 
piui 
cheiat 
tului __ ________
Divizia națională de juniori 
școlari. Au obținut dreptul 
a activa în ediția 1981/82 a cam
pionatului următoarele echipe : 
FEMININ — C.S.S. Tulcea, C.S.S. 
Brăila, C.S.S. Sighetul Marmației, 
Liceu] „Nicolae Titulescu" II Cra
iova și C.S.S. Tg. Jiu ; MASCU
LIN — C.S.S. Focșani, C.S.S. Li
ceu] ind. nr. 12 București, C.S.S. 
Baia Mare, C.S.S. Blaj și C.S.S. 
Tg. Jiu. © Intre 26 și 29 mai a.c. 
Iugoslavia va găzdui Balcaniada 
pentru seniori și senioare. între
cerea fetelor va avea loc în loca
litatea Ravena na Koroskem, iar 
cea a băieților la Novo Mesto. Din 
selecționatele României vor face 
parte, printre alții : Maria Ena- 
che, Iuliana Enescu, Irina Petcu- 
let. Victoria Georgescu, Crina 
Răuță, Liliana Văduva, precum 
șl Oros, Dumănoiu, Pop, Mari
nescu, Șchiopescu, Olteanu, Dă- 
nuț Pascu, Gizdavu etc.

întrecerea 
Bacău, Galați, 

Cluj, Bihor 
București. © 

întrecerile 
de calificare

și 
masculină) : 

Constanța, 
și munici- 

S-au inr 
campiona- 

pentru
și 

de

DE PRIM PĂRȚILE RADAUȚIULUI...
Ajuns In Țara de Sus a Mol

dovei cu gîndul de a scrie des
pre marea pasiune pentru sport 
a sucevenilor, demonstrată în 
atîtea ocazii, nu se poate să nu 
ți se recomande „Mergeți și 
pînă la Rădăuți 1*. Recomanda
re, firească, dat fiind că aici, 
în liniștitul oraș moldovean, 
există „Clubul sportiv școlar Ră
dăuți", un adevărat „centru ner
vos" al mișcării sportive din Ju
deț.

Am ținut seamă, nu demult, 
de recomandările insistente în 
această direcție șl, o diminea
ță, am fost oaspeții acestuia. Di
rectorul, profesorul Petru Storoj, 
ne-a prezentat clubul șl rezul
tatele sale, plimbîndu-ne apoi, 
prin oraș, prin sate și comune, 
unde există terenurile și sălile 
de antrenament proprii, ame
najate în județ. Nu intenționăm 
ca în cele ce urmează să trecem 
în revistă succesele sportivilor de 
la „C.S.S. Rădăuți" (la lupte 
greco-romane, locuri I pe țară în 
campionatele republicane pentru 
copii mici, mari șl juniori mici, 
titlul de vice-campioană naționa
lă pe echipe în 1979 ; la atle
tism, trei titluri de campioni 
naționali ș.a.m.d.) în cadrul 
celor 7 secții (lupte greco-roma
ne, atletism, tir, fotbal, box, 
baschet, hochei pe gheață). Vrem 
să subliniem, în mod deosebit, 
cîteva aspecte privind educația 
ce se face acestora, spiritul gos
podăresc, cetățenesc de care ei 
dau dovadă.

înainte de toate însă este ne
cesar să vă prezentăm sportivii 
clubului rădăuțean care sînt. fi
rește, elevi la liceele Eudoxiu 
Hurmuzachi, Industrial 1 șl agro
industrial din Rădăuți sau la 
școlile generale din diferite sate 
și comune apropiate, cuprinși în 
centrele sportive din Arbore,

Marginea, Horodnic, Fcătăuții
Vechi, Calafindești, Succvița
(toate de lupte greco-romane), 
din Solea și Marginea (tir), Ho
rodnic (tenis de masă). Iar mai 
apoi, să arătăm că în afara ac
tivității sportive, aceștia au o 
frumoasă activitate obștească, ei 
contribuind efectiv la amenaja
rea și dotarea bazelor lor spor
tive. Cei din sate și comune au 
făcut nenumărate ore de muncă 
patriotică la terenurile sportive 
din așezările unde locuiesc, 
contribuit, la construirea 
săli pentru antrenamente. ___
inventivi și mai eficienți au fost 
elevii din oraș care, în orele lor 
de practică, în atelierele liceelor 
respective, execută mobilier pen
tru laboratoare de fizică și chi
mie, aparatură sportivă (panouri 
de baschet, porți de handbal, 
stîlpi de volei ș.a.), fac repera- 
ții de mobilier lemnos sau me
talic — totul, împreună cu an
tren orii lor care de fapt știu și 
ei cîte o meserie (V. Gherasim, 
R. Mihaiuc, T. Artemie). „Din 
ceea ce am realizat — ne spu
nea directorul P. Storoj — în 
ultimii 6 ani am rulat circa 3 mi
lioane lei cu ajutorul 
ne-am autodotat eu ceea 
era necesar — saltele, 
chine, echipament de _____
panouri de baschet ș.a. — ne-am 
făcut baze sportive". Pe care 
noi le-am și văzut : un teren do 
baschet, un portic de gimnastică 
multifuncțional (cu multe apara
te ajutătoare), o sală de forță, 
una de lupte, apbl amenajări sub 
tribuna stadionului : 
saună, baie ș.a.

Greu se află cuvinte 
— pe măsură — pentru 
elevi de prin părțile Rădăuțiului...

Modesto FERRARINI

au 
unor 

Mal

cărora 
ce nc 
mane- 

hochei.

vestiare.

de laudă 
sportivii-

Miine, in Capitală, de la ora 10

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE CULTURISM
Duminică, un eveniment deo

sebit pentru practicanțli cultu
rismului din țara noastră ! In 
sala Casei de cultură a studen
ților „Grigore Preoteasa" din Ca
pitală va avea loc, cu Începere 
de la ora 10, campionatul națio
nal la această disciplină, re
lativ nouă In țara noastră, care 
cunoaște în ultimii ani o popu
laritate din ce în ce mai mare. 
Pentru prima dată Întrecerile 
sportivilor care-și cultivă frumu
sețea și armonia corporală vor 
avea loc separat de campionate
le naționale de haltere. Disputele 
vor fi precedate sîmbătă de con
cursuri preliminarii, pentru ju
niori și seniori, iar duminică 
sînt programate finalele : sporti
vii vor prezenta — în acompa
niamentul unei muzici adecva-

te — exercițiile obligatorii șl li
bere. Comisia centrală de cultu
rism va acorda, în afară de ti
tlurile de campioni, Ia juniori și 
seniori, patru premii speciale : 
pentru cel mai frumos program 
liber ales la individual și pe 
echipe (Ia seniori și juniori).

Vor putea să-și apere cu suc
ces titlprile de campioni națio
nali cucerite anul trecut concu- 
renții (trecuți în ordinea catego
riilor) : C. Bebeșelea (Rapid Buc.), 
N. Giurgi (Minerul Cavnic), 
Bichiș (Rapid Buc.) 
Humă (Recolta Sibiu) 
niori, 
Pctrelecan 
Haret" 
ind.
Giurgi _
îl vom primi duminică la prînz 1

Și 
la se- 

M. Sîia (Rapid Buc.). M.
(Lie. ind. ,,Sp;ru

Buc.), Fl. Uceanu (Lie. 
„Spiru Haret") și N.

— la juniori ? Răspunsul
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La 30 ani (l-a împlinit in 
martie), 0 vîrstă la care alți 
sportivi încep să coboare spre 
zenit, Costică Ștefănescu, căpi
tanul echipei naționale si al U- 
niversității Craiova, se pare că a 
atins apogeul carierei sale. Pe 
merit, el se află în centrul aten
ției iubitorilor de fotbal din țara 
noastră. Este angajat Împreună 
cu „tricolorii* în frumoasa si 
palpitanta cursă a calificării la 
„Mundiaiul" spaniol, iar cu echi
pa sa de club, în lupta pentru 
realizarea eventului visat de fie
care fotbalist — cîștigarea cam
pionatului și a „Cupei Româ
niei". iată de ce, în această pe
rioadă atît de „fierbinte" pentru 
Ștefănescu șl pentru fotbalul 
nostru, am considerat utilă o 
discuție cu fii, pe care a accep
tat-o cu plăcere.

— Londra — Galați — Budapes
ta — Baia Mare — București. 
Iată ruta ultimelor confruntări 
Ia care ai luat parte, un pro
gram de jocuri pe care șl l-ar 
dori orice fotbalist, dar și foarte 
greu. Cum îl suportă jucătorul 
nostru. în cazul de față, Ștefă
nescu ?

— De cîțiva ani am ajuns și 
noi la acest ritm internațional. 
Ca să pătrunzi în elita fotbalu
lui mondial, nu se poate altfel, 
indiferent cit e de greu. Totul 
depinde, însă, de pregătire, de 
modul cum răspundem la an
trenamente și de viața extraspor- 
tdvă, de la care nu trebuie să 
existe nici un fel de rabat. Tre
buie căutate mijloacele cele mai 
adecvate de pregătire. Mai difi
cil este pe planul psihic. Uzura 
din meciurile foarte importante 
este destul de mare șl corela
tă cu un eventual rezultat nefa
vorabil, se amplifică. Cînd cîș- 
tigi, treci peste oboseală, par
ticipi cu entuziasm la antrena
mente și aștepți cu nerăbdare 
jocul următor. Nu uit de me
ciul precedent, o zi-două, £1 ana
lizez. Dacă sînt provocat la dis
cuții. revin și după mai multe 
zile. Dar, în principal, mă gîn
desc la meciul care urmează.

— Atunci, să revenim asupra 
unei partide importante. Ce ne 
poți spune despre întâlnirea dc 
la Budapesta ?

— Regret mult că n-am obținut 
un rezultat bun. Am fost atît 
de aproape de el... Sînt un ju
cător cu experiență și. totuși, 
am învățat enorm. Cred că e ne
voie de mai mult curaj, de o În
credere sporită în forțele pro
prii, pe care să le etalăm din pri-
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iJ toc Ot 2-0, 0-3!
Nu cu inima ușoară, Comisia 

de disciplină a F.R.F. dă curs 
contestațiilor introduse împotri
va unor meciuri, a rezultatelor 
lor. Evident, ar fi de dorit ca 
într-o întrecere sportivă să cîș- 
tige cel mai bun, ultimul cu- 
vtnt să-1 aibă tabela de marcaj. 
Dar, în același timp, o echipă 
nu-și poate permite să înceapă 
un meci, încălcînd prevederile 
F.R.F. Cele mai dese abateri, 
care au dus la schimbarea re
zultatelor de pe teren a fost uti
lizarea de jucători aflați în stare 
de suspendare la data respecti
vă din cauza acumulării de car
tonașe galbene. Astfel, Dacia U- 
nirea Brăila, după ce a cîștigat 
pe teren cu 2—0 meciul cu Pe
trolul Băicoi, l-a pierdut cu 3—0 
la „masa verde", din motivul a- 
mintit mai sus.

Și nu e vorba de un caz izo
lat. Numai în ședința de joi sea
ra a Comisiei de disciplină, RE
ZULTATELE A TREI MECIURI 
AU FOST ANULATE din cauza 
folosirii de jucători aflați în sta
re de suspendare... Nu e păcat 
de eforturile echipelor Chimia 
Turnu Măgurele, Victoria Craio
va și Voința Oradea ? Cei căro
ra le revine sarcina în unitățile 
sportive respective de a ține 
evidența cartonașelor galbene 
n-au nici o mustrare de conștiin
ță ? Este vorba, în fond, de o 
crasă superficialitate. în ultimă 
instanță de un act de iresponsa
bilitate față de propria echipă.

Jack BERARIUI- - - - - - - - - - - - - - -
CLASAMENT SPERANȚE

1. UNIV. CV. 27 20 4 3 77-23 44
2. Dinam-o 27 19 5 3 78-20 43
3. S.C. Bacău 27 16 5 6 65-44 37
4. Cor vinul 27 13 5 9 54-32 31
5. Steaua 27 12 6 9 62-47 30
6. F.C. Argeș 27 12 5 10 40-29 29
7. Sportul stud. 27 13 2 12 45-3’5 28
8. F.C.M. Brașov 27 10 8 9 40-31 28
9. F.C. Baia M. 27 12 4 11 54-50 28

10. Jiul 27 11 5 11 34-46 27
11. F.C.M. Galați 27 9 7 11 55-48 25
12. A.S.A. Tg. M. 27 11 2 14 51-46 24
13. „Poli" Tim. 27 9 6 12 53-62 24
14. Chimia 27 10 3 14 43-68 23
15. Polit. Iași 27 10 2 15 48-67 22
16. „U" Cj-Nap. 27 8 4 15 36-63 20
17. F.C. Olt 27 4 4 19- 19-88 12
18. Prog.-Vulcan 27 5 1 21 37-92 11

„TROFEUL PETSCHOVSCHI"

Situația în „Trofeul Petschov- 
schi" — decernat anual de ziarul 
nostru celui mai sportiv public 
— după 27 de etape este urmă-

1. CLUJ-NAPOCA 9,80 ;
2. Galați 9,69 ;
3—4 Slatina și Rm. Vîlcea 9,38 : 

5. Iași 9,28 ; 6. Bacău 9,21 ; 7. Tg. 
Mureș 9,13 ; 8. București 9.11 ; 
9—11. Craiova. Pitești și Timi
șoara 9.00 ; 12. Brașov 8.92 ; 13.
Baia Mare 8,69 ; 14. Hunedoara
8,30 ; 15. Petroșani 8,28. 

mele minute ale partidei. Dacă 
eram mai hotărîți din plecare, 
cred că nu pierdeam. N-am să 
uit faza aceea : mingea lovită 
defectuos de Negrilă, de care a 
profitat Fazekaș, ne-a surprins 
pe toți șl a venit acel gol stu
pid. După ce am fost conduși 
cu 1—0, am avut atâtea resurse 
ca să schimbăm registrul tac
tic, dîndu-ne seama, apoi, de slă
biciunile adversarului. Șansele 
noastre de calificare au rămas 
intacte, dar viitoarele confrun
tări vor fi foarte grele. Lumea 
fotbalului a început să știe că e 
mal greu să joci acasă decît în 
deplasare. Echipele vizitatoare 
se vor apăra. Trebuie să găsim 
„cheia" desfacerii apărărilor și 
ne vom strădui s-o găsim.

— Să trecem puțin în tabăra 
craioveană. La Baia Mare, Uni
versitatea a obținut un punct 
prețios. Un pas spre titlu.

— E adevărat, un punct foar
te mare, dar nu suficient ca să 
ne considerăm campioni. Ne-am 
propus să cîștigăm și campiona
tul și Cupa. Valoarea lotului nos
tru ne dă dreptul la aceste as
pirații, pentru că © echipă ca 
Universitatea Craiova nu poate, 
șl nu are voie, să-șl mai pro
pună obiective de genul acesta : 
„clasarea pe unul din locurile 
1—4" sau „calificarea în finala 
Cupei". Unde există seriozitate în 
pregătire șl în viața extras porti- 
vă, cu certitudine există și re
zultatele așteptate. Și la Univer
sitatea Craiova, cu nucleul ei de 
internaționali, avem toate aceste 
condiții. Desigur, nu trebuie să 
trecem cu vederea și lipsurile. 
La Baia Mare, de pildă, am fost 
superiori tehnico-tactic și în șu
turile la poartă și pe spațiul por
ții (n.n. : 10—a și, respectiv, 7—3 
în favoarea craiovenilor nu cum 
a apărut în ziarul nostru din- 
tr-o recepție telefonică defectu
oasă), dar s-au ratat ocazii mari, 
unele șuturi n-au avut forța și 
precizia necesare sau, dacă 
vreți, la nivelul unei echipe care 
țintește vîrful piramidei. Aș vrea 
să spun, însă, că angajați pe 
cele trei „fronturi" importante — 
calificarea la C.M. ’82, cîștigarea 
campionatului șl a Cupei —, ju
cătorii craioveni vor face totul 
să răsplătească încrederea de 
care se bucură, simpatia iubito
rilor de fotbal din țara noastră. 
Dacă îi vom răsplăti, cu adevă
rat, înseamnă că și Ștefănescu 
și-a făcut pe deplin datoria.

Constantin ALEXE

„TOPUL CAMPIONATULUI"
După etapa a 27-a a Diviziei 

„A", din nou „Topul" campio
natului (alcătuit din jucătorii cu 
cel puțin 14 meciuri la activ $1 
cu o medie-barem 7,00) a suferit 
o pierdere cantitativă. Este vorba 
de Ieșirea Tui Crișan, craioveanul 
fiind prezent doar o singură 
etapă în acest catalog al con
stanței, care acum cuprinde 
18 divizionari. Privit din punct 
de vedere calitativ, „Topul" a 
înregistrat o importantă modi
ficare : clujeanul Cîmpeanu II 
a trecut pe treapta a treia a po
diumului, în locul lui Țălnăr, în 
prezent pe locul 5, între ei in
ter calin du-se Caval. De aseme
nea, trebuie remarcată detașarea 
lui Ștefănescu față de Lucescu, 
ca urmare a notei 9 obținută de 
craiovean la Baia Mare, corobo-

ln Divizia „€'* FINIȘ PUTERNIC-
în cel de al treilea eșalon al 

fotbalului nostru, Divizia „C", s-au 
disputat 25 din cele 30 de etape 
și, după configurația celor 12 
clasamente, se anunță un finiș 
puternic, atît pentru șefie, adică 
pentru promovarea în „B", cit 
și pentru evitarea retrogradării, 
în trei serii, problema promovă
rii s-a lămurit de pe acum : 
Automatica București este virtuală 
cîștigătoare în seria a V-a, avînd 
un avans de 11 P, Someșul Satu 
Mare (seria a IX-a) este și ea 
deja în campionatul secund (10 
p avans), iar Dunărea Călărași, 
care de la începutul competiției 
se „bate“ cu Portul Constanța, 
cu greu mai poate pierde locul 
1, deoarece conduce cu 6 p. Alte 
fruntașe, cum sînt Electroputere 
Craiova (4 p avans), Carpați 
Mîrșa (4 p) și Minerul Ilba Seini 
— revelația seriei „maramure
șene" (3 p) au o situație destul 
de dificilă în ultimele etape, 
principalele lor adversare fiind 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin, 
Sticla-Ar leșul Turda (echipa care 
a constituit marea surpriză din 
„Cupa României" și care are un 
golaveraj excelent 4-46) și, res
pectiv, Minerul Rodna — frun
tașa seriei a X-a timp de 19 eta

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 22 
MAI 1981. Extragerea I : 87 72 
4 45 14 77 43 90 27. EXTRAGE
REA a II-a : 61 42 36 38 79 
31 18 56 22. Fond total de cîși- 
guri : 1.138.394 lei, din care 
253.041 report la categoria 1.

• ȘI ASTAZI MAI PUTEȚI 
JUCA... • Agențiile Loto-Prono- 
sport mai primesc doar astăzi 
buletinele de participare la atrac

Divizia „A“, etapa a 28-a

ULTIMELE VESTI DIN CELE 18 TABERE>
• F.C. OLT are întregul efec

tiv apt de joc. • SPORT CLUB 
BACĂU va utiliza, probabil, for
mația folosită în meciul de Cupă, 
de miercuri, cu Universitatea 
Craiova.

• F.C. ARGEȘ nu anunță mo
dificări în formație antrenorii 
intenționînd să trimită în teren 
„11 “-le victorios în partida cu 
F.C.M. Brașov ; • CHIMIA RM. 
VlLCEA are aceleași vechi indis
ponibilități, Carabageac și Lepă- 
datu, dar speră în recuperarea 
lui Roșea.

• SPORTUL STUDENȚESC va 
alinia formația care a învins, du
minică, la Hunedoara • A.S. 
ARMATA TG. MUREȘ anunță re
intrarea lui Both II, care a stat 
două etape pe tușă, datorită car
tonașelor galbene.

• F.C.M. GALAȚI nu anunță
nici o indisponibilitate în lotul 
pe care îl are în prezent la dis
poziție. • „U* CLUJ-NAPOCA
va folosi aceeași formulă de e- 
chipă care a dat randament în 
partida din etapa trecută, cu 
Steaua.

• F.C. BAIA MARE îl are pe 
Condruc inapt de joc (entorsă 
la gleznă), iar Bălan este sus
pendat o etapă pentru acumula
rea a două cartonașe galbene. 
• POLITEHNICA TIMIȘOARA, 
după meciul de miercuri, din

LOTUL DE JUNIORI PLEACĂ AZI LA C.E.
Luni, primul meci cu echipa Cehoslovaciei

După cum se știe. în perioa
da 25 mai — 3 iunie, în R. F. 
Germania arc Ioc primul cam
pionat european pentru echi
pele de juniori (fostul turneu 
U.E.F.A.), la care, între cele 16 
echipe participante, va fi pre
zentă și reprezentativa Româ
niei. Tinerii noștri jucători pa

rată cu absența din teren în eta
pa de duminică a hunedorea- 
nului. Fiind notați cu 9 Tegcan 
și Cazan cu făcut salturi specta
culoase, cîștigînd cîte 6 locuri. 
In schimb, înregistrăm o căde
re, la fel de spectaculoasă. cea 
a hunedoreanului I. Gabriel, care 
a primit nota 5 în partida cu 
Sportul studențesc.

Dar lată componența „Topu
lui" înaintea etapei de sîmbătă :

Ștefănescu, 7,60
Lucescu 7,50 ;
Cîmpeanu n 7,33 ;
Caval 7,26 ; Țălnar 7,23 ; Lung 

7,19 ; Dinu și Naghi 7,16 ; Kall-o 
7,15 ; Cazan 7,11 ; Țegean și 
Klein’ 7,10 ; Bălăci șl Bulancea 
7,09 ; Iordache și Negrilă 7,08 ;
I. Gabriel 7,04 ; Ungureanu 7,02.

pe. în restul seriilor, Incertitu
dine : în seria I, Foresta Fălti
ceni 35 p, Constructorul Iași 34 
p ; s.II — Relonul Să vin ești Roz- 
nov 31 p, Minerul Comănești 30 
p ; s. III — Oțelul Galați 38 p, 
Chimia Brazi 36 p ; s. VI — E- 
nergia Slatina 37 p (golaveraj 
4-40), Prahova Ploiești 37 p 
(4-23) ; s. VIII — Explormin Deva 
34 p (4-38), Strungul Arad 34 p 
(4-34) ; s. XII — I.C.I.M. Brașov 
38 p, Progresul Odorhei 36 p sini 
principalele candidate la promo
vare.

La polul opus al clasamentelor, 
lupta pentru evitarea retrogradă
rii este și mai acerbă. La ora 
actuală se cunosc doar 4 dintre 
cele 23 de echipe, care vor părăsi 
campionatul : Tractorul Viziru 
(2 p, golaveraj 11—110), Victoria 
Craiova, C.S.U. Brașov și Con
structorul Sf. Gheorghe. Unele 
dintre formațiile aflate în zona 
lanternei roșii au încercat în ul
timele meciuri să mai refacă din 
hand'cap prin rezultate... surpri
ză, ca, de pildă, Șiretul Bucecea 
(5—1 la Botoșani, cu Metalul — 
seria I). în unele serii, ca de e- 
xemplu, a VUI-a, nu mai puțin 
de opt formații se află în peri
col.

T. RĂBȘAN

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INE0RMEAL1:
tivul concurs Pronosport de mii- 
ne, 24 mal 1981. Cele opt meciuri 
din ultima etapă a campionatului 
divizionar A din Italia împreună 
cu cinci dintre cele mai intere
sante partide din campionatul 
diviziei secunde al țării noastre 
conferă acestui concurs o atrac- 
tivitate deosebită, constituind un 
prilej de noi și mari succese 
pentru cei mai Iscusiți partici
pant!. Numai astăzi se mai pot 

semifinala Cupei, a rămas la 
Oradea, urmînd să plece astăzi, 
spre Baia Mare, cu efectivul 
complet.

• UNIVERSITATEA CRAIOVA 
va aborda partida cu un moral 
excelent după punctul obținut la 
Baia Mare și victoria la scor în 
Cupă. Va fi folosită formația 
standard. • PROGRESUL-VUL- 
CAN speră să obțină un rezultat 
bun la Craiova. Viorel Mateianu 
va*trimite în teren formația care 
a cîștigat partida cu S.C. Bacău.

• F.C.M. BRAȘOV îl are bol
nav pe mijlocașul Gherghe. 
Fundașul Panache a acumulat 
două cartonașe galbene, fiind 
suspendat o etapă • JIUL nu a- 
nunță indisponibilități

• POLITEHNICA IAȘI, e sin
gură indisponibilitate : Munteanu
• DINAMO pleacă astăzi la 
Iași. Augustin, accidentat în me
ciul cu Chimia, nu va juca. In
disponibil e și Stănescu. Incert 
— Ion Marin.

• STEAUA are • singură pro
blemă ; recuperarea lui Sameș, 
care ta meciul de duminica tre
cută a suferit o ușoară disjuncție 
ți un traumatism al umărului.
• CORVINUL HUNEDOARA nu 
va putea să-l folosească pe 
Văetuș, Dubinciuc ți Petcu, sus
pendai! pentru cartonașe.

răsese Capitala In cursul aces
tei dimineți, pe calea aerului, 
pe ruta București — Frank
furt pe Main — Dusseldorf, de 
unde își vor continua călătoria, 
cu autocarul, pină la Duisburg, 
unde vor fi găzduiți pe durata 
disputării meciurilor din gru
pa B.

Vor face deplasarea urmă
torii jucători : Gh. Popa și 
Gîrjoabă (portari) ; Roman, 
Balint, Preda, Eduard, Gheor- 
ghicș (fundași) ; Cioroianu, 
Stoica, Hanghiuc, Gafencu (mij
locași) ; M. Radu, Iancu, Ser- 
tov, Udrică, Lasconi (atacanfi). 
Antrenorii lotului sînt : M. Ra
dulescu și C. Tema, iar medic, 
dr. E. Cristea. Conducătorul 
delegației este Daniel Lăzăres- 
cu, secretar adjunct al F.R.F.

Primul meci al echipei noas
tre are loc luni, 25 mai. la 
Hamm, cu reprezentativa Ceho
slovaciei.

V. TATAR — ARBITRUL PAR
TIDEI POLONIA — IRLANDA. 
Mîine se va disputa, la Byd
goszcz, partida internațională 
dintre Polonia șl Irlanda. Meciul 
va fi condus de arbitrul român 
Vasile Tătar, care va fi ajutat 
la linie de Gheorghe Retezan și 
Mihai Moraru.

Iu Divizia „B ■! UN SINGUR DUEL (indirect!) 
Și MULTE INCERTITUDINI ÎN ZONELE FIERBINȚI

Și întrecerea eșalonului secund 
se apropie de final. Au mai ră
mas 540 de minute de disputat 
pină la ora bucuriilor (ale uno
ra) și necazurilor (ale altora). De 
pe acum, însă, două dintre com
petitoare, F.C. Constanța și
U.T.A., se gîndesc și, probabil, 
iau măsuri ca revenirea lor pe 
prima scenă să nu fie... meteo
rică. Cei doi lideri, al seriilor J 
și a IlI-a, îșl pot face de pe a- 
cum asemenea planuri fiindcă 
principalele lor adversare în lup
ta pentru șefie, Gloria Bistrița și 
Olimpia Satu Mare, au de recu
perat un handicap de opt șl, 
respectiv, șase puncte, -practic 
greu de realizat, cu atît mai 
mult cu cit programul partidelor 
ce 16 au de susținut pare să a- 
vantajeze pe F.C. Constanța șl 
pe U.T. Arad.

La capitolul promovări mai tre
buie dezlegată o ecuație, aceea 
a echipei ce va ecupa locul tatii 
în seria a Il-a. Răspunsul s-ar 
putea să-l aflăm doar în ulti
ma rundă, deoarece duelul (acum 
indirect) dintre C.S. Tîrgoviște și 
Petrolul Ploiești continuă cu ace
eași intensitate ca la începutul 
returului. Este adevărat că favo- 

procura bilete cu numele prefe
rate pentru tragerea Loto 2 care 
va avea loc mîlne, la ora 16,30, 
în sala Clubului „Finanțe-Bănci“ 
din București, str. Doamnei 2. 
(Numerele cîștigătoare vor fi 
transmise ta cursul serii la ra
dio și televiziune). NU PIER
DEȚI PRILEJUL DE A VA NU
MĂRĂ PRINTRE MARII CIȘTI- 
GĂTORI DE AUTOTURISME ȘI 
BANI I

UNDE E 
CAVALERISMUL 

UNOR... CAVALERI* 
Al FLUIERULUI?
Mai direct, mai cu alu

zie, în diverse ocazii, am 
auzit cavaleri al fluieru
lui exprimîndu-și nemul
țumirea față de anumite 
probleme ale activității 
lor. Recent, arbitrii din 
lotul „A" au fost reuniți 
la București, într-o ședin
ță de lucru, în care au 
fost invitați să spună des
chis tot ce au de spus. 
Am remarcat dintre cei 
înscriși la cuvînt (destul 
de puțini la număr) ati
tudinea demnă, onestă, 
sportivă a lui Romeo Stîn- 
can și Alexandru Mustă- 
țea, care au explicat cu 
luciditate și bărbăție u- 
nele greșeli din două par
tide în care n-au avut o 
prestație pe măsura cali
tăților și așteptărilor. Aș
teptam însă și alți cava
leri ai fluierului să ia cu- 
vîntul, să-și expună des
chis punctul de vedere în 
diferite probleme, așa cum 
♦ făcuseră în... afara șe
dinței. Un asemenea curaj 
n-a existat însă. Dimpotri
vă 1 Cristian Teodorescu, 
cel care, cu cîteva zile în

Punctul oe i
urmă venise în redacție și 
se plînsese de delegări, a 
afirmat clar și răspicat, de 
la bun început să audă 
întreaga asistență că el 
este „mulțumit de dele
gări" ! ! !... Sigur, a încer
cat să spună ceva și des
pre ritmicitatea delegărilor, 
dar important era că... el 
e mulțumit de delegările 
Colegiului central. Tot pe 
această linie a duplicității 
6-au aflat și unii arbitri 
care s-au declarat ulterior 
bucuroși de delegarea lor 
la Divizia „B“ și „C“, deși, 
în particular, cînd primi
seră foile de arbitraj pen
tru meciuri de categoria 
a treia își exprimaseră 
nemulțumirea ! Această 
ciudată schimbare de ati
tudine este destul de je
nantă. Am spune chiar 
mai mult. Dacă oameni 
în toată firea n-au cura
jul să-și apere un punct 
de vedere în fața colegi
lor, într-o ședință de lu
cru, dacă cei care, în 
...spate, au cu totul alte 
opinii față de punctele de 
vedere exprimate de ob
servatorii federali și de 
ziariști, iar în fața cole
giului central tac chitic, 
însușindu-și un punct de 
vedere defavorabil, atunci, 
ne întrebăm : cum să mai 
aibă acești cavaleri ai flu
ierului curajul necesar, 
personalitatea obligatorie 
In timpul unui meci, în 
vuietul tribunelor?! Nu 
cumva această lipsă de 
opinie într-o confruntare 
deschisă, cinstită, cu „căr
țile pe față", trădează im
portante carențe morale 
care duc, inevitabil, Ia de
cizii nemotivate, la pres
tații șovăielnice, La arbi
traje slabe ? Este © temă 
de meditație pentru toți 
cel care se vor adevărațl 
cavaleri ai dreptății !

Mircea M. 1ONESCU

rițl sînt tîrgoviștenii, care pe 
ltagă avantajul de un punct ce 
11 dețin față de urmăritori, mal 
beneficiază și de un program mai 
bun : 3 partide acasă și 3 ta de
plasare, iar Petrolul — 2 acasă 
și 3 ta deplasare.

în privința situației din zonele 
retrogradante ale clasamentelor, 
încă planează incertitudinea, doar 
cîteva dintre echipe... reținin- 
du-și de mal mult timp cîte un 
loc în viitoarea ediție a Diviziei 
,.C“ (acestea se numesc Chimia 
Brăila — seria I, Sirena Bucu
rești și Nitramonia Făgăraș — 
— seria a II-a, Minerul Anina — 
seria a IlI-a). Care vor fi cele
lalte opt formații ? Deocamdată 
e greu de anticipat fiindcă multe 
echipe stat departajate prin di
ferențe mici de puncte sau chiar 
prin golaveraj. Spre exemplu, 
doar 4 puncte se află ta seria I 
între locul 8 (Delta Tulcea, 27 p) 
și locul 17 (Cimentul Medgidia), 
în seria a II-a între locul 6 (Me
talul. Plopeni, 29 p) și locul 16 
(ROVA Roșiori), în seria a III-a 
între locul 10 (Minerul Cavnic. 
27 p) și locul 17 (Minerul Moldo
va Nouă).

ORIUNDE SI ORICIND
1UCATI



„CURSA PĂCII" A RELEVAT
REMARCABILELE PERSPECTIVE ALE

*

CICLIȘTILOR
A 34-a edifie a „Cursei ră

cii", Berlin — Praga — Var
șovia, a fost una dintre cele 
mai grele competiții din isto
ria tradiționalei întreceri ci
cliste a primăverii. Etape 
foarte lungi, de aproape 200 
km (chiar și peste !), secvențe 
dificile de munte, trei probe 
de contratimp individual (la 
care se adaugă și prologul...) 
și reunirea întregii elite a ci
clismului amator au conferit 
acestui adevărat campionat 
mondial de lung kilometraj un 
înalt grad de dificultate, dar 
și un ridicat nivel tehnic.

în acest context, tinăra
noastră reprezentativă (medie
de vîrstă 23 de ani) a reușit 
performanțe remarcabile. în 
fruntea tuturor se află clasa
rea selecționatei României pe 
locul 5 în ierarhia pe națiuni, 
clasament *n care a devansat 
reprezentativele 
Franței, Bulgariei, 
Belgiei, Iugoslaviei, Cubei, 
landei, Italiei (Anglia și Fin
landa n-au mai contat, nereu
șind să termine întrecerea cu 
minimum trei rutieri), dife
rențele cu care s-a detașat de 
învinsele sale fiind între _ 12 
minute și peste 2 ore ! Fără 
discuție, în talgerul în care
s-au aflat atuurile noastre,
greutatea cea mai mare a a- 
vut-o excelenta comportare a 
lui Mircea Romașcanu. Acum, 
Ia 28 de ani, el se află la a- 
pogeul posibilităților. învingă
tor în etapa Gera-Karlovy 
Vary, clasat al treilea in ulti
ma secvență a cursei (după ce 
a inițiat evadarea decisivă),

ROMANI

Portugaliei,
Ungariei,

O-

Mircea s-a dovedit combativ, 
mobilizator pentru tinerii săi 

1 colegi.
Stimulați de prestațiile lide

rului lor, Cornel Nicolae (21 
de ani) și Gh. Lăutaru (20 de 
ani) au contribuit cu toată 
forța lor la ascensiunea echi
pei și la menținerea ei pe o- 
norantul loc ocupat după pri
mele etape. Ei au dovedit că 
— prin strădanii, prin abnega
ție și dăruire — pot fi la ni
velul acestei mari competiții, 
că se poate pune bază pe ei 
in viitoarele mari confruntări. 
Constantin Căruțașu și-a adus 
și el contribuția, ca și Traian 
Sîrbu și Andrei Antal. Tutu
ror — și nu în ultimul rînd 
antrenorului emerit Nicolae 
Volcu, cel care a pregătit e- 
chipa și a condus-o în compe
tiție, clubului Dinamo Bucu
rești (care a dat formației re
prezentative 5 dintre cei 6 
componenți) și asociației spor
tive CIBO Brașov (de unde 
provine Andrei Antal) — li se 
cuvin calde felicitări.

„Cursa Păcii" a dovedit că 
sportul nostru cu pedale are 
mari resurse, talente capabile 
să-i asigure performanțe de 
prim rang. De aceea socotim 
că anul acesta, cînd campio
natele lumii se vor desfășura 
la Praga, federația de specia
litate poate avea încredere in 
capacitatea 
elită, oferindu-le 
de a se afla la start, 
că în lot sînt mulți 
certe perspective.

BREVIAR
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0 Sistemul Informațional (fluxul de informații 
transmise cu ajutorul calculatoarelor) al Univer
siadei va fl, verificat la unele discipline spor
tive cu prilejul finalelor pe țară ale „Daciadei*, 
organizate înaintea Jocurilor Mondiale Studen
țești.

0 Delegația studențească iugoslavă va ti alcă
tuită din 10 atlețl, 24 baschetballștt, un Înotător, 
6' luptători, 11 poloiști, 2 te'nismenl. El vor fi 
însoțiți de 4 arbitri șl 18 oficiali. 23 dintre cel 
50 de sportivi din delegația It.F. Germania vor 
fl atlețl. Ii vor însoți 6 gimnaștl, un săritor In 
apă, 12 scrimeri, 4 tenismeni și 12 voleibaliști.

0 Din lista de judecătorl-arbiitrl, delegați de 
forurile de resort din : Franța — J. P. Maininl 
(la baschet), Patrick RousseJet (la scrimă) șl 
Jean-Francois Marty (la volei) ; Iugoslavia — 
Simeon Oblak și Veselin Stevanov (la baschet), 
Zeliko Klarici șl Rikard Klemencicl (la polo) ; 
R. F. Germania — Willl Heizelmann (la baschet). 
Max Getiter (Îs scrimă) și Hans-Dieter Pelizaeus 
(la rolei).

• TELEX •
ATLETISM • La Volgograd, 

Elena Pugovaia (17 ani) a stabi
lit un nou record al U.R.S.S. 
pentru junioare la lungime, cu 
6,50 m. • La Alina Ata serghei 
Zasinovlci (18 ani) a ciștigat pro- 
Da de înălțime, cu 2.23 m.

BASCHET • La Osijek în meci 
amical masculin dintre Iugoslavia 
și selecționata studențească Aba 
din S.U.A., victoria a revenit 
oaspeților cu 101—94 (48—47) 0 E- 
chipa senegaleză Asfa Dakar a 
cîștigat pentru a treia oară „Cu
pa campionilor Africii* (mascu
lin). In meciul decisiv Asia Da- 
T ir a întrecut cu 70—52 echipa 
angoleză Taag Luanda.

ciclism 0 Etapa a 7-a a Tu
rului Italiei, Bari — Potenza, a 
fost cîștigată de italianul Palmiro 
Masciarelll, cronometrat pe 143 de 
km în 3h 48:1. Lider al clasa
mentului general se menține ita
lianul Giuseppe Saroni.

FOTBAL • în preliminariile 
C.M. (gr. I a zonei Asia — Ocea
nia) : Australia — Indonezia 2—0 
(2—0) • în optimile de finală ale. 
„Cupei Cupelor Africii* forma
ția ghaneză Sekondi Hasaacas a 
eliminat pe deținătoarea trofeu
lui, Mazembe, din Zair, cîștigînd 
și meciul retur, cu 1—0 (în tur 
2—1).

șaii • După 4 runde, în tur
neul de la Amsterdam conduce 
Timman, cu 3lfa p, urmat de 
campionul mondial Anatoli Kar
pov (U.R.S.S.) — 3 p. în runda 
a 4-a Karpov l-a învir.s pe Ml
les. Timman pe Langeweg. Por- 
tisch a cîștigat ’a Kavalek. 0 La 
Moscova se desfășoară campiona
tul U.R.S.S. pe echipe, la care 
participă 20 de formații mixte 
alcătuite din cîte șase jucători si 
două 
pan ti 
eștrl. 
duce 
in p. _ _ _______
Moscova — 91/» P (2).

TENIS • în optimile de finală 
ale Campionatelor internaționale 
ale Italiei, de la Roma : Peccl — 
Gerulaitis 6—2, 6—4 ; Vilas — 
Higueras 6—i. 6—1 ; Clerc — 
Damiani 6—2, 6—1 ; Tardczy — 
Gimenez 6—2. 1—6, 6—1 ; Lendl — 
Manson 7—5, 6—2 ; Dibbs — Cano 
6—3, 4—6, 6—3 ; Panatta — Ostoja 
6—0, 6—3.

jucătoare. Printre partlci- 
se numără 35 de mari ma- 
• După două runde, con- 
echlpa R.S.S. Bieloruse, cu 
urmată de cea a orașului

VIRGINIA RUZICI MEREU PRINTRE FRUNTAȘE
Săptămînile din urmă ne-au 

adus vești bune de pe terenu
rile de întrecere ale vedetelor 
sportului cu racheta. Cu for- 
ța-i recunoscută, punînd in 
luptă resursele ei neistovite 
de măiestrie și voință, multi
pla noastră campioană Virgi
nia Ruzici urcă în top-ul ac
tualului sezon international de 
tenis spre locurile de podium. 
Ultimul clasament al Marelui 
Premiu — F.I.L.T. feminin o 
indică drept a doua în această 
ierarhie, la egalitate cu redu
tabila Martina Navratilova, a-

NAUM

cicliștilor săi de 
posibilitatea 

Mai ales 
tineri cu

Hristache

prețl vorbind principalele 
mondială vor asigura permanențele

mîndouă avînd înainte doar 
pe supercampioana americană 
Chris Evert-Lloyd, din nou în 
fruntea tuturor. Cu aceasta 
din urmă, jucătoarea româncă 
a impărțit onorurile finalelor 
in primele două mari turnee 
în aer liber. La Perugia, in 
campionatele internaționale ale 
Italiei, unul din marile „clasi
ce “ ale sezonului, ca și la Lu
gano. într-o concurentă de eli
tă, ele au fost acelea care au 
dat lupta pentru titlurile puse 
în joc. De fiecare dată a cîș- 
tlgat Evert, dar „argintul" cu
cerit de Ruzici este de aseme
nea demn de aplauze. în fața 
tuturor celorlalte adversare 
întîlnite, campioana noastră a 
înscris numai victorii. în urma 
ei sint clasate tenismane cu
noscute ca Regina Marsikova, 
Andrea Jaeger, Sylvia Hanika, 
Pam Shriver, Ivana Madruga. 
Ilana Mandlikova, Mima Jau- 
sovec.

Este un start bun al Virgi- 
niei Ruzici în acest an de te
nis, care-și deschide acum fi-

mai 
tur

la Roland Garros — 
campionatului mon- 

terenuri cu zgură — 
unde reprezentanta 

are de apărat un 
prestigios. A fost

lele de calendar spre ce. 
mari întreceri. Urmează 
neul de 
sinonim 
dial pe 
acolo
României 
palmares 
campioana ediției din 1978, s-a 
clasat a doua anul trecut, a 
ciștigat lauri în probele de 
dublu. Vor urma bineînțeles 
noi turnee, noi încercări de 
forță la care sînt supuse cam
pionatele tenisului. De rezul
tatele lor va depinde viitoarea 
configurație a clasamentului 
mondial al tenisului. Nu ne 
rămîne decît să-i urăm Virgi- 
niei Ruzici să se mențină in 
continuare printre fruntașe, 
așa cum a reușit și în ultime
le sezoane. Mai ales că o aș
teaptă o importantă confrun
tare pe teren propriu, întrece 
rile Universiadei de la Bucu
rești, acolo unde trebuie să-si 
onoreze prestigiul de dublă 
campioană universitară (în 
proba de perechi).

PREZENȚE ROMANEȘTI PESTE HOTARE
0 ÎN CALIFICĂRILE tur- 

neului de tenis de la Roland 
Garros : Andrei Dirzu — 
borne (Franța) 6—4, 6—2.

• IN PRIMA RUNDA a 
neului feminin de șah de 
Piotrkow Tribunalski (Polonia); 
Marina Pogorevici — Lozanka

Au-

tur
la

Nesterova (Bulgaria) 1—0£ Li- 
gia 
nia)

ErenskaJicman
0—1.
IN TURNEUL DE 
Berlinul occidental

(Polo-

TENIS 
(optimidim

de finală) : Tracy Austin — 
Lucia Romanov 6—1. 7—5. La 
dublu : Fromholtz, Nagelsen — 
Romanov, Van ier 6—4, 6—3.

FIȘIER 0 FIȘIER 0 FIȘIER 0 FIȘIER 0 FIȘIER 0 FIȘIER 0 FIȘIER

Ot 
uiTURNEUL U.E.F.A. PENTRU JUNIORI

Virginia Ruzici se pregătește 
să reediteze victoriile de la Ro

land Garros și... Universiadă

O Față de edițule anterioare ale Universiadei, 
multe țâri au comunicat mărirea substanțială a 
delegațiilor lor pentru București. Iată cîteva din
tre ele : R.P.D. Coreeană va trimite la Bucu
rești 35 de sportivi față de numai 4 la ediția din 
1977 ; R.P. Chineză : 202 față de 67, în 1977, șl 
53, in 1979 ; Finlanda : 77 față de 20 șl, respectiv, 
21 ; Liban : 109 față de 27 și, respectiv, 65 ; Nor
vegia : 40 față de 11 și, respectiv 9 ; Nigeria : 
37 față de 6 și, respectiv, 10 etc.
• Mai mult de 600 de interpreți vor acompa

nia delegațiile de sportivi și pe însoțitorii lor. 
La aeroportul internațional Otopeni, la bazele de 
antrenament șl de competiții, la centrul de 
presă, în hoteluri, la centreie culturale, inter- 

' ’ ’ • • - - limbi de circulație
____  ,_____necesare 

pentru ca partieipănțil la Universiadă să poată 
rezolva orice problemă. In principiu, fiecare de
legație va beneficia de ajutorul a 1—4 interpreți 
care vorbesc limba națională respectivă sau una 
de uzanță internațională.

PARIS, 22 (Agerpres). — în- 
tr-un comentariu pe marginea 
recentelor campionate europe
ne de judo de la Debrețin, 
ziarul parizian „L’Equipe" sub
liniază performanța sportivului 
român Constantin Nicuiae, în
vingător în 
semiușoare 
lui mondial 
Rey. „Pînă

finaia categoriei 
în fața campionu- 
și olimpic Thierry 
în această zi fati

dică a campionatelor europene, 
se relatează în comentariu. Rey 
n.u pierduse niciodată o finală 
importantă. Dar cea de la De
brețin a fost un excelent «one- 
man show» al românului Con
stantin Nicuiae, care cu un an 
în urmă se clasase al treilea la 
campionatele de la Viena. Pen
tru a ajunge la această ultimă

luptă, Nicuiae păstrase rezerve, 
deși avusese de întrecut adver
sari foarte puternici. Aceste re
surse. el le va folosi foarte 
bine in fața lui Rey, care nu a 

. reușit să rezolve încă de la în
ceput unele probleme tehnice. 
O singură mișcare, «te guru- 
ma», dar de o forță excepțio
nală lăsa să se întrevadă succesul 
românului. Deci, 3 koka încă de 
la început, apoi «waza-ari» și, 
în sfîrșit, «ipon»-ul au pecet-în sfîrșit, «ipan»-ui au 
luit victoria românului".

„Am luat o bătaie pe 
a declarat Thierry Rey 
sului cotidianului «L’Equipe». 
Nu găsesc nici o scuză, dat
personal cred că am evoluai 
bine în acest campionat".

cinste, 
trimi-

TENISUL Șl TENISUL DE MASA VIITOARE SPORTURI OLIMPICE?
Aflat In vizită In Finlanda, la 

Tampere, unde a asistat la fi
nalele campionatelor europene de 
box. Juan Antonio Samaranch, 
președintele Comitetului Interna
țional Olimpic, a acordat un 
scurt Interviu ziarului parizian 
„L’Equipe*, din care extragem 
următoarele :

.....Am fost acum două săptă- 
minl la Sarajevo. Comitetul olim
pic iugoslav lucrează bine. Pot 
să vă asigur că totul va fi gata 
la timp !... Pentru organizarea 
Jocurilor Olimpice de iarnă — 
1988 șl-au arătat dorința de a 
candida : două localități din Po
lonia, Calgary din Canada șl Cor
tina d’Ampezzo din Italia* (N.N. 
Cortina a mai găzduit J.O. de 
Iarnă In 1953). Apropo de faptul 
că șl alte discipline sportive 
se așteaptă să fie admise la 
J.O., președintele C.I.O. a spus : 
„Este foarte adevărat că sint 
foarte multe, dar nu este ușoi 
să recomanzi un nou sport. Noi 
am discutat șl pot să afirm că 
tenisul șl tenisul de masă sini 
indiscutabil cel mal bine plasate*.

In ceea ce privește posibilitatea 
transferării unor sporturi de sală 
(baschet, volei, handbal) la J.O. 
de iarnă, J.A. Samaranch a opinat: 
„Eu nu sint de acord, căci tre
buie păstrată o anumită unitate 
a Jocurilor de iarnă, fără a ne
glija nld problemele de organi
zare pe care le incumbă aceasta*.

Au exlsat voci care au cerut 
suprimarea bobului Ia J.O., sport 
foarte costisitor : „Exact. Dar el 
va fi prezent la Sarajevo... ca și 
tn 1988 I*. Față de propunerea 
singulară ca la J.O. să nu se mal 
cinte Imnurile naționale șl să nu 
se înalțe steagurile țărilor, pre
ședintele C.I.O. a spus : „Toată 
lumea este de acord să menținem 
un statu-quo. Nu se pune pro
blema să suprimăm imnurile și 
steagurile... La congresul nostru 
de la Baden-Baden (N.N. In sep
tembrie), comitetele olimpice na
ționale și tederațiila internațio
nale se vor reuni pentru a men
ține, cu tot prețul, unitatea miș
cării olimpice, pentru salvarea 
Jocurilor*.

în primăvara lui 1948, re
prezentativele de fotbal- ju
niori erau chemate să parti
cipe la o competiție rezervată 
lor și organizată de federația 
engleză. Din anul următor, 
întrecerea a trecut sub egida 
federației internaționale și a 
primit denumirea : Turneul 
de juniori F.I.F.A., titulatură 
sub «are a ființat pînă tn 
1954 cînd, luînd ființă U.E.F.A. 
și celelalte confederații conti
nentale (cu excepția celei din 
America de Sud), competiția 
a trecut în organizarea flecă- 
reia dintre acestea, aceea din 
Europa devenind cunoscută ca 
Turneul de juniori U.E.F.A. 
S-au disputat în total 33 de 
ediții, anul acesta competția 
devenind campionat european. 
Iată finalele (în paranteze 
țara organizatoare a turneului 
final și numărul de echipe 
participante) :
• 1948 (Anglia — 8) : Anglia

- Olanda 3—2 0 1949 (Olanda
- 7) : ” • - - - -
• 1950 
tria — 
(Franța 
Austria
- 6) :
(Spania 
laverajului 
(Belgia — 
Iugoslavia 2—0 0 1954 (R.F.
Germania — 18) : Spania — 
R.F. Germania 2—2 (Spania 
cîștigătoare prin tragere Ia 
sorți) 0 1955 (Italia — 19) : 
întrecerea s-a încheiat în se
rii : cîștigătoarele seriilor : 
ROMANIA, Italia, Bulgaria, 
Ungaria, Cehoslovacia 0 1956 
(Ungaria — 16) : întrecerea
s-a încheiat în serii ; cîștigă- 
toarele seriilor : Ungaria, RO
MANIA, italia. Cehoslovacia
• 1957 (Spania — 15) : Aus
tria — Spania 3—2 0 1958

Franța — Olanda 4—1 
(Austria — 6) : Aus- 
Franța 3—2 0 1951
— 8) : Iugoslavia —
3—2 0 1952 (Spania

Spania — Belgia 0—0 
cîștigătoare grație go- 

general) • 19S3
16) : Ungaria

‘ " 1954

(Luxemburg — 18) : lialia — 
Anglia 1—0 (ROMANIA pe locui 
IV) • 1959 (Bulgaria — 17) : 
Bulgaria — Italia 1—0 0 1960 
(Austria — 16) : Ungaria — 
ROMANIA 2—1 • 1961 (Por
tugalia — 16) : Portugalia — 
Polonia 4—0 0 1962 (ROMA
NIA — 19) : ROMANIA — Iu
goslavia 4—1 0 1963 (Angl a
— 26) : Anglia — Irlanda de 
Nord 1—0 • 1964 (Olanda —
23) : Anglia — Spania 4—0 ©
1965 (R.F. Germania — 23) :
R. D. Germană — Anglia 3—2
• 1966 (Iugoslavia — 20) : Ita
lia — U.R.S.S. 0—0 (ambele 
proclamate cîștgăboare) © 1967 
(Turcia — 22) : U.R.S.S. — 
Anglia 1—0 0 1S68 (Franța —
24) : Cehoslovacia — Franța
2— 1 © i960 (R.D. Germană — 
24) : Bulgaria — R.D. Germ* nă 
1—1 (Bulgaria cîștigătoare prin 
tragere la sorți) 0 1970 (Sco
ția — 26) : R.D. Germană — 
Olanda 1—1 (R.D. Germană 
cîștigătoare prin tragere la 
sorți) O 1971 (Cehoslovacia — 
28) : Anglia — Portugalia 3—0
• 1972 (Spania — 30) : An
glia — R.F. Germania 2—0 0 
1973 (Italia — 30) : Anglia — 
R.D. Germană 3—2 0 1974
(Suedia — 30) : Bulgaria — 
Iugoslavia 1—0 0 1975 (Elve
ția — 30) : Anglia — Finlanda 
1—0 • 1976 (Ungaria — 30) : 
U.R.S.S. — Ungaria 1—0 0 
1977 (Belgia — 31) : Belgia — 
Bulgaria 4—1 • 1978 (Polonia
— 32) : U.R.S.S. — Iugoslavia
3— 0 0 1979 (Austria — 33) : 
Iugoslavia — Bulgaria 1—0 0 
1980 (R.D. Germană — 31) : 
Anglia — Polonia 2—1.

Reprezentativa noastră de 
juniori a participat la Turneul 
U.E.F.A. din anul 1956, adică 
la 26 ediții, fiind prezentă de 
18 ori la turneele finale.
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Avei i no Chaves (Spania)

IVFOTBALIȘTII ROMANI AU ÎNCEPUT 
SĂ FIE COMPETITIVI ii

Prezent ta „Trofeul Timișoara ’81 , 
tehnic al echipei spaniole Heal Zaragoza, a 
pundă la cîteva întrebări :

— Mal Inta ce Impresie v-a 
sat turneul de Ia Timișoara T

— Vin pentru prima oară 
frumoasa dv țari și plec cu nu
meroase amtntirl. A fost un tur
neu util și reușit, un prilej de 
contacte prietenești, sincere șl 
de afirmare a unor fotbaliști ti
neri. Gazdele noastre s-au dovedtt 
la înălțime, din toate punctele 
de vedere. Vom reveni cu mult 
interes șt plăcere la viitoarele 
Invitații ale clubului Politehnica.

— Apropo, ați vizionat la tele
vizor meciul reprezentativei Ro
mâniei susținut la Budapesta, In 
preliminariile C.M. Ce părere 
aveți 7

— De departe românii au fost 
mai buni. Parcă jucau pe teren 
propriu. Nu văd cum ar putea 
pierde calificarea echipa țării dv. 
După ce ați luat trei puncte de 
la marea favorită, Anglia, lucru 
cu care nu se pot făli prea mulți, 
presa spaniolă a comentat favo
rabil această frumoasă Ispravă, 
arătind ci România a început să 
fie competitivă pe plan interna-

dl. Avelino Chaves, directorul 
avut amabilitatea să răs-

lâ-

tn

Personal, mi-aș dori ca 
să participe la „Mundia-

țional. 
românii 
Iul- spaniol și le urez succes in 
continuare 1

— Cum a lost acel 0—3 de la 
Valencia, in fața echipei Unga
riei, după victoria Spaniei în 
deplasare, împotriva Angliei ?

— Cum să fie... Cu ploaie de 
critici. In presă, antrenorul San
tamaria primindu-le pe cele mai 
multe. Motive : acasă, echipa 
Spaniei atacă furibund, tnsă ra
tează exasperant și gafează e- 
norm tn apărare. Dar noi spe
răm că omogenizarea reprezenta
tivei va fi realizată și că Spania 
va prezenta tn turneul final o 
puternică echipă care sd atace 
titlul. Pentru aceasta Santamaria 
a contractat, pentru luna viitoare, 
un lung turneu de jocuri in Por
tugalia și America de Sud.

— In sfîrșit de cine se teme e- 
chipa Spaniei, cu cine n-ar vrea 
să fie tn grupă I

— In primul rlnd, Brazilia, a- 
poi R.F. Germania și, bineînțeles. 
Argentina...


