
ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXfCUTIV Al C.C. AL P.C.R.

Mărfi, 26 mai, a avut loc. 
sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, ședința Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Comitetul Politic Executiv 
a dezbătut și aprobat un pro
iect de hotărire privind îmbu
nătățirea modului de organi
zare a întrecerii socialiste în 
întreprinderi, intre persoane, 
precum și între secții și ate
liere și, de asemenea, între u- 
nitățile economice, centralele 
și institutele de cercetare și 
proiectare, între consiliile 
populare, precum și între ju-_ 
dețe, pentru îndeplinirea ș> 
depășirea planului național 
unic de dezvoltare economico- 
socială. Comitetul Politic Exe
cutiv a hotărît ca toate crite
riile de întrecere să fie legate 
mai organic de orientările pri
vind realizarea unei noi cali
tăți în toate domeniile de ac
tivitate, aplicarea noului me
canism economi co-financiar,
întărirea autoconducerii mun
citorești și autogestiunii.

Comitetul Politic Executiv 
a stabilit ca Hotărîrea privind 
modul de organizare și noile 
criterii de întrecere socialistă 
să fie date publicității.

în continuare, Comitetul 
Politic Executiv a luat în dis
cuție și a aprobat un raport 
privind situația protecției 
muncii pe anul 1980.

Comitetul Politic Executiv a 
ascultat raportul privind preo
cuparea organelor și organi
zațiilor de partid pentru apli
carea hotărîrilor Congresului a* 
XII-lea și a indicațiilor date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
referitoare la întărirea continuă 
a legăturilor partidului cu ma
sele de oameni ai muncii, pen
tru atragerea acestora la con
ducerea vieții politice, eco
nomice și sociale.

Comitetul Politic Executiv a 
trasat organelor și organizați
ilor de partid sarcina să extin
dă formele și metodele care au 
dat cele mai bune rezultate in 
consultarea maselor și_ unirea 
eforturilor lor in înfăptuirea 
politicii partidului și statului, 
să întărească neîncetat legătu
rile activului de partid, al or
ganizațiilor de masă și obștești 
cu oamenii muncii din între
prinderi, de la sate, din toate 
domeniile, să extindă practica 
întilnirii periodice a organelor 
de partid cu categorii cit mai 
largi de cetățeni, s-a indicat, 
de asemenea, ca, periodic, or
ganele de partid să analizeze 
modul în care se aplică hotărî- 
rile Congresului al XII-lea al 
partidului privind consultarea 
permanentă a maselor in celo 
mai importante probleme pri
vind construcția socialistă în 
tara noastră și să ia măsuri 
pentru continua perfecționare 
a acestei deosebit de importan
te laturi a activității lor.

★
In cadrul ședinței, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a prezentat 
o informare cu privire la vizita 
oficială de prietenie a delegației 
române de partid și de stat, con
dusă de secretarul general al

partidului, președintele Repu
blicii, in Republica Socialistă 
Cehoslovacă, efectuată la invi
tația secretarului general al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, 
președintele Republicii Socia
liste Cehoslovaee. Gustav Hu- 
sak, a Comitetului Central al 
P.C. din Cehoslovacia si Gu
vernului R. S. Cehoslovaee.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat în întregime și a dat o 
înaltă apreciere activității des
fășurate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de delegația română 
de partid și de stat, rezultate
lor intîlnirilor și convorbirilor 
dintre cei doi conducători de 
partid și de stat, care consti
tuie o nouă și importantă con
tribuție la întărirea prieteniei și 
colaborării dintre partidele șl 
țările noastre, in folosul și spre 
binele ambelor popoare, al în
tăririi unității țărilor socialiste 
și mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, al asi
gurării păcii și progresului so
cial în lume.

Comitetul Politic Executiv 
a aprobat în întregime înțele
gerile la care s-a ajuns în tim
pul vizitei și a stabilit măsuri 
pentru traducerea lor în viată, 
in scopul amplificării relațiilor 
de prietenie și colaborare din
tre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Ceho
slovacia, dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Socialistă Cehoslovacă, în inte
resul celor două popoare, al 
cauzei socialismului și progre
sului în lume.

★
În continuare, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a prezentat 
o informare cu privire Ia vizita 
oficială de prietenie efectuată 
în țara noastră de președintele 
Republicii Ghana, dr. Hilla Li- 
mann.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat întru totul rezultatele 
fructuoase ale convorbirilor 
dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hilla Limann, 
desfășurate intr-o atmosferă de 
caldă prietenie, stimă și înțe
legere reciprocă, apreciind că 
ele reprezintă o contribuție de 
seamă la întărirea continuă a 
colaborării dintre România și 
Ghana, în interesul ambelor 
țări și popoare, al cauzei păcii, 
cooperării și înțelegerii între- 
națiuni. S-a subliniat că rezul
tatele rodnice ale dialogului 
româuo-ghanez la Sivei înalt 
iși găsesc o pregnantă expresie 
in documentele încheiate, in 
înțelegerile convenite între cei 
doi șefi de stat.

Aprobind în unanimitate do
cumentele și înțelegerile con
venite cu prilejul vizitei, Co
mitetul Politic Executiv a sta
bilit măsuri pentru înfăptuirea 
in bune condiții a obiectivelor 
de colaborare și cooperare pre
văzute, pentru dezvoltarea sus
ținută a relațiilor romăno-gha- 
neze, corespunzător dorinței și 
aspirațiilor celor două țări și 
popoare.

★
Comitetul Politic Executiv a 

soluționat, de asemenea, pro
bleme ale activității curente de 
partid și de stat.
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Divizia „A“ de fotbal, azi - etapa a 29-a

CAP DE AFIȘ“: DINAMO (locul 2)

• La Hunedoara, cra'ovenii 
vizează un „X** care să le ne
tezească drumul spre titlu O 
Iți va continua, oare, Sportul 
studențesc „serialul succese
lor" și la Slatina ? • S.C. Ba
cău — mare solist in partida 
cu băimărenii O Pe vremuri, 
Steaua făcea meciuri mari la 
Brașov • Meci-spectacol „pen
tru public** la Rm. Vilcea O La 
Petroșani, Jiul știe că are o 
singură soluție : victoria • La 
Tg. Mureș, partidă foarte 
și pentru gazde și pentru 
peți O Progresul-Vulcan : 
rămine sau nu

CLASAMENTUL

București :

în A...*.

grea 
oas-

.,a

PROGRAMUL t

1. UNIV. CRAIOVA 28 18 3 7 51-21 39
2. Dinamo 28 15 5 8 45-24 35
3. F.C. Argeș 28 15 3 10 43-30 33
4. F.C.M. Brașov 28 13 5 10 31-29 31
5. „U“ Cluj-N. 28 13 4 11 39-41 30
6. „Poli* Timiș. 28 13 4 11 29-32 30
7. Steaua 28 11 7 10 43-37 29
8. S.C. Bacâu 28 12 5 11 37-34 29
9. Sportul stud. 28 13 2 13 38-32 28

10. Corvînuf 28 12 3 13 47-38 27
11. Chimia 28 12 3 13 39-48 27
12. Jiul 28 12 2 14 34-34 24
13. „Poli* lași 28 10 4 12 37-37 24
14. F.C. Olt 28 10 4 12 32-37 24
15. A.S.A. Tg. M. 28 11 4 13 40-50 24
14. Progresul Vul. 28 10 5 13 34—47 29
17. F.C. Baia M. 28 8 5 15 27-44 21
18. F.C.M. Galați 28 6 4 18 30-57 16
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Slatina r 
Bacău : 
Brașov :
Rm. Vîlcea : 
Petroșani : 
Tg. Mureș : 
București :

Hunedoara :

Cu excepția 
la ora ÎS.

DINAMO
(Stadionul Dinamo,

F.C. OLT
SPORT CLUB
F.C.M.
CHIMIA
JIUL
A.S.A.
PROGRESUL-VULCAN - „POLI** TIMIȘOARA

(Stadionul Progresul)

CORVINUL - UNIV. CRAIOVA

- F.C. ARGEȘ 
meci televizat, ora 16).

- SPORTUL STUDENȚESC
- F.C. BAIA MARE
- STEAUA
- F.C.M. GALATI
- „U" CLUJ-NĂPOCA
- POLITEHNICA IAȘI

meciului Dinamo — F.C. Argeș, celelalte partide încep

I

ASTĂZI, ETAPA 
A 23-a LA RUGBY
Știința Ccmin — steaua, 

un meii de marc interes
Se apropie „ora deciziilor" în 

campionatul <le î’ugby ! Disputa 
pentru titlu — angrenînd, cum 
bine se știe, echipele Dinamo și 
Steaua — se va decide, probabil, 
în meciul direct, de duminică. 
Dar, pină atunci, campioana are 
de trecut astăzi un extrem de 
dificil exarhen : meciul cu Știin
ța CEMIN, de la Bala Mare. A- 
cest veritabil derby al etapei cu 
numărul 23 (fluierul inaugural al 
arbitrului Ștefan Crăciunescu se 
va auzi la ora 10, pe terenul 
Complex) este așteptat cu un 
deosebit interes în cele... treL ta
bere, de vreme ce și băimărenii 
au un obiectiv remarcabil — o- 
cuparea poziției a treia în clasa
mentul final. Prin prisma valorii 
de ansamblu, Steaua pare să de
țină prima șansă, însă orice pro
nostic a devenit hazardant după 
buna evoluție a maramureșenilor 
în jocul de duminică, de la Bucu
rești, în cursul căruia au făcut 
multe clipe grele dinamoviștilor, 
trecînd chiar pe lingă victorie ! 
In ceea ce-i privește pe aceștia 
din urmă, ei vor juca de aseme
nea în deplasare, dar se vor afla 
în postură de mari favoriți, în 
meciul de la Sibiu, cu C.S.M,

Deoarece întîlnirea Rapid — Fa
rul s-a disputat anticipat (cons- 
tănțenii cîștigînd cu 22—10), bu- 
cureștenilor nu le rămîne de ur
mărit decît o singură partidă : 
R.C. Grivița Roșie — P.T.T. A- 
rad, programată la Parcul copi
lului, de la ora 17. Amenințată 
de retrogradare, tînăra formație 
arădeană va încerca, aflăm, să 
se autodepășească. Așadar, promi
siunea unui interesant meci. E- 
chilibrate se anunță jocurile de 
la Timișoara (Universitatea — 
R.C. Spor.ul studențesc) și Bîr- 
lad (Rulmentul — Politehnica 
Iași), în timp ce la Constanța 
Constructorul nu poate emite 
mari pretenții în fața Șt inței 
Petroșani.

Timp de două zile, la București

SIMPOZIONUL NAȚIONAL „DACIADA"
în aula Facultății de drept din 

București, se inaugurează, azi di
mineața, la ora 9, SIMPOZIONUL 
NAȚIONAL „DACIADA", consa
crat problemelor teoretice și prac
tice ale marii competiții polis-porti- 
simpozionului este astfel enunțată :

„Perfecționarea organizării și desfășurării 
competiției sportive naționale «Daciada» și

ve. Tema

creșterea contribuției acesteia la dezvoltarea 
armonioasă, păstrarea sănătății populației, se
lecția talentelor sportive și îmbunătățirea per
formanțelor". Cu prilejul acestei importante 
manifestări, prilejuită de finalele pe țară ale 
„Daciadei", vor fi prezentate, în plen și pe 
secțiuni, în cursul celor două zile de dezba
teri, peste 130 de comunicări științifice din 
toate județele țării.

MÂI MULTA EXPERIENȚA Șl OMOGENITATE
ÎN TOLBA POLOIȘTILOR NOȘTRI I

„O echipă nouă, capabilă să 
joace un rol important în ma
rile confruntări ale polo-ului 
mondial nu se construiește 
peste noapte. Aveți jucători 
tineri foarte talentați și un stil 
de joc foarte apropiat celui 
spre care se îndreaptă polo-ul 
modern ; va trebui însă să-i 
creșteți cu răbdare, să-i omo
genizați într-o formație pu
ternică, așa cum a fost cea a 
României la Jocurile Olimpice 
de la Montreal (1976)“. Iată pă
rerea cunoscutului arbitru inter
național Alphonse Angella 
(Franța), care a urmărit atent 
evoluțiile „7“-lui reprezentativ 
la turneul internațional recent 
încheiat la Tbilisi și care a 
fost realmente impresionat de 
partida 
români 
nei

realizată de poloiștii 
în compania campioa- cute :

olimpice și a câștigătoarei III la

Interviu cu antrenorul
„Cupei mondiale", selecționata 
U.R.S.S.

La Tbilisi, antrenorii A. 
Grințescu și Al. Szabo au ali
niat o echipă națională nouă, 
practic cea pe care o vor pre
zenta la Universiadă, din care 
a lipsit doar A. Schervan, re
ținut de citeva examene la 
Facultatea de chimie indus
trială. Din vechea reprezenta
tivă a țării, ei au mai păstrat 
doar pe D. Spinu, L. Răiluca- 
nu și D. Costrăș, ceilalți fiind 
debutanțl, sau foste rezerve 
ale „7“-lui tricolor.

Rezultatele acestui prim test 
al „universitarilor" sint cunos- 

10—10 cu Cuba (locul 
„Cupa mondială"), după

federal A. Grințescu
uri meci în care au condus 
permanent ; 9—10 cu R. F. 
Germania, situație în care au 
ratat (mai erau citeva secun
de) la „om în plus"; i—5 cu 
U.R.S.S. (în ultimul minut au 
egalat, 5—5, dar arbitrii nu au 
validat golul lui Răducanu) și 
8—11 cu Italia (după un ioc 
mai slab).

— Puteați realiza mai 
mult ?

— Fără îndoială — este de pă
rere A. Grințescu. Dar Doru 
Spînu a apărat foarte slab - 
a primit 31 de goluri în pri
mele trei meciuri — și am ra-

Adrian VASILIU

(Continuare în pag a t-a)

Stadionul „23 August" din București iși schimbă, în cinstea 
marelui eveniment al Universiadei de vară 1981, înfățișarea. 
Marile utilaje și mașinile grele au lăsat acum loc liber ac
țiunilor de finisare. Ieri dimineață, fotoreporterul nostru 
Vasile BAGEAC a surprins un grup de sportivi, antrenori 
și activiști de la cluburile Progresul, Dinamo, Rapid sau 
Consiliul pentru educație fizică și sport al sectorului 5, în 
plină activitate de curățare a spațiilor destinate atletismu
lui, de grămezile de pământ care au mai rămas in incinta 

stadionului.



Sub egida „DACIADEI", 
in pădurea Dragodana,

UN FESTIVAL AL ORIENTARIȘTILOR 
DiMBOVITENI

Nu departe de Tirgoviște, 
în pădurea Dragodana, orien- 
tariștii dîmbovițeni și invitații 
lor din județele Dolj, Praho
va și din Capitală au partici
pat sîmbătă și duminică la un 
adevărat festival al „Sportului 
pădurilor". Xn cele două zile 
ș-au desfășurat două con
cursuri (cel de noapte sub de
numirea „Memorialul I. Văta- 
fu“, iar cel de zi constituind 
cea de a 13-a ediție a „Cupei 
Chindia") și două finale jude
țene : prima — „Cupa pionie
rilor", iar cealaltă, în organi
zarea U.T.C. și C.J.E.F.S. Dîm
bovița, pentru desemnarea 
participanților la finala pe 
țară a „Daciadei" la orientare, 
care va avea Ioc Ia începutul 
lunii august.

Vremea frumoasă și terenul 
cu multe detalii de planime- 
trie și nivelment au creat con
diții optime de
Organizatorii (_ 
dea, din partea
Constantin Joia, 
U.T.C. și Constantin 
mescu, secretarul comisiei ju
dețene de orientare' turistică) 
au pregătit minuțios fiecare 
concurs, fiecare traseu, astfel 
ca participanții să-și poată pu
ne în valoare capacitatea fizi
că și teoretică. Pentru compe
tiția de noapte, 
participanților 
vedere tehnic 
de minuțioasă, 
startul, zecile 
dat impresia

' > desfășurare. 
(Constantin Ba- 

pionierilor. 
din partea 

Avra-

»
Runcu — conduși de prof. 
Maria Cojocaru, printre ei a- 
fiîndu-se și Ion Bunoiu —fina
list al „Daciadei" la sanie — 
și, în număr mare, bucurește- 
nii de la „Locomotiva", unde 
sînt antrenori cunoscuții ori- 
entariști Paula și _ Cristian 
Chiurlea. După startul" pionie
rilor, s-a dat plecarea în fina
la județeană, fiecare concurent 
dorind să cîștige primul loc, 
pentru a putea participa, în 
august, la finala pe țară din 
cadrul „Daciadei".

Concursul s-a terminat mult 
după- ora prînzului. Atunci, 
vuietul care cuprinsese pădu
rea s-a potolit și s-a așternut 
iarăși liniștea. S-au făcut cal
culele, s-au desemnat cîștigă- 
torii.

— De fapt, nu-i o noutate : 
fiecare participant se poate 
considera un cîștigător, ne 
spunea tovarășul Constantin 
Joia, de la comitetul județean 
al U.T.C. Dîmbovița. Pentru 
că fiecare a dus cu sine o... 
„fărimă de soare", care repre
zintă de fapt sănătate. _ 

Iată cîțiva 
tori : „Cupa 
Stroescu ~ 
D. Badeschi 
Paula Chiurtea,

MM.

NOII CAMPIONI REPUBLICANI LA

pregătirea 
din punct de 

a fost deosebit 
Cind s-a dat 

de lanterne au 
________ ,_____ că pădurea a 
fost invadată de licurici, care 
zburau în toate părțile.

în dimineața zilei de dumi
nică, campingul Dragodana 
părea un furnicar : veniseră
pionierii din Tirgoviște și din 
comunele apropiate, cei din

dintre cîștigă- 
Chindia" — D.

(Locomotiva Buc.), 
(Locomotiva), 

M ________ _ L. Roman
(„U“ Buc.), E. Iancu și Nico- 
■' ",--------- / BUC.) !

Stoica 
Ioana 
Ionele 
I. Vă-

lae Stroescu („Dacia" 
„Cupa Pionierilor" : D. 
și Florin Lupoi (Runcu). 
Barbu și Salomeia 
(Dragodana) : „Memorial 
tafu" : V. Gheorghe (Voința 
Ploiești) și Johan Vichta (Uni
rea Ploiești) ; finaliști jude
țeni : Ion Alexe (Dragodana) 
și Elena Consiantinescu (Li
ceul Fieni). __

Sever NORAN

Finalele „Daciadei14 pugiliștilor juniori

BOXUL ROMÂNESC DISPUNE
DE RESURSE

Timp de o săptămină, Sala 
soprturilor din Tirgoviște a găz
duit finalele „Daciadei" rezervate 
boxerilor juniori, întrecere la star
tul căreia s-au prezentat 136 de 
concurenți, impărțiți pe cele două 
categorii de vîrstă (65 juniori 
mici șl 71 mari).

Gazdele acestei competiții s-au 
străduit (și au reușit) să-i asi
gure condiții optime de desfășu
rare, cei mai buni juniori ai 
țării dispunlnd de tot ceea ce au 
avut nevoie pentru ca întrecerea 
lor să fie reușită. Un singur 
lucru a lipsit finalelor „Daciadei" 
boxerilor juniori : SPECTATORII! 
Observînd, de cele mai multe 
ori, sala goală, ne-am întrebat 
de ce federația de specialitate nu 
s-a orientat către alt oraș din 
țară, unde sportul cu mănuși are 
mare „priză" la public, cum ar 
fi Brăila, Galați, Craiova, Con
stanța, Cimpulung Muscel etc. 
unde asemenea întreceri atrag în 
Jurul ringului mult mai nume
roși iubitori ai sportului cu mă
nuși ?

Referindu-ne la întrecerile din 
ring, trebuie să spunem că ele 
au evidențiat faptul că BOXUL 
ROMANESC DISPUNE DE APRE
CIABILE RESURSE. S-au remar
cat numeroși tineri bine dotați, 
cu alură de boxeri, și calități fi
zice care le permit să urce mul
te trepte pe scara sportului de 
performanță : Gheorghe fana (O- 
limpla Craiova), Rudei Obreja 
(Dinamo), Dorin Chiș (C.F.R. Ti
mișoara), Gabriel Cirjan (C.S.Ș. 
Călărași), Aurel Crăciun (Ener
gia Buc.), Mugurel Tătulea (Elec- 
troputere), Gavrilă Tentea (C.S.M.

APRECIABILE
Cluj-Napoca), Tudor Panait (Di
namo), Sorinei Bodorog (S.C. Ba
cău), Eduard ștefi (Olimpia Cra
iova), Micloș Paiz (Voința Cluj- 
Napoca), Daniel Negrescu (Meta
lul Buc.) — la juniori mici, Con
stantin Bicu (Dacia Pitești), Ion 
Gradoe (Rapid). Dorel Jianu 
(Voința Cluj-Napoca), Mircea La- 
zăr (Energia Buc.), Doru Marices- 
eu (C.S.Ș. Constanța), Mihai Va- 
silache (S.C. Bacău), Paul Go- 
lumbeanu (Olimpia Buc.) — la 
juniori mari. I-am amintit nu
mai pe acei sportivi care se a- 
flă la primele afirmări plenare, 
dar lista ar putea continua cu 
nume destul de bine cunoscu
te, ca Florian Țîrcomnicu, Ion 
Stan, Ionel Tănase, Fedea Pam- 
fil, Nicolae Vînătoru etc., spor
tivi care au obținut succese și 
pe plan internațional.

In afara unor antrenori bucu- 
reșteni, care s-au remarcat prin 
modul în care efectuează selec
ția șl pregătirea tinerilor pugi- 
llști, cum sînt Fl. Costin, O. Mun- 
teanu (Energia). I. Monea (Dina
mo), Gh. Lungu (Olimpia), tre
buie să remarcăm efortul și com
petența antrenorilor craioveni 
(V, Fîntînă, I. Dondoe, I. Hău, 
V. Nicolae) care au pregătit 5 
campioni (și alți medallați) ! Cu
vinte de laudă se cuvin și teh
nicienilor Fr. Ambruș (Voința 
Cluj-Napoca), Gh. Preda (Dacia 
Pitești), Gh. Ratz (Unio Satu 
Mare), N. Cara (S. C. Bacău). 
B. Eremla (Voința Ploiești), care 
âu prezentat tineri talentați și 
bine instruiți.

Mihai TRANCA

PEDAGOGUL
Un fapt aparent mărunt, 

obișnuit : un copil caută 6ă 
descopere secretele jocului de 
polo și este la rîndu-i desco
perit ca un virtuoz înotător. 
Cel în cauză se numește lu- 
liu FoUert și abia a împlinit 
13 ani.

Vara, în vacanță, micul 
sportiv obișnuia să plece din 
Satu Mare (unde locuia cu 
părinții) la Arad, la bunici, 
unde — între bucuriile ce 1 
le oferea marea recreație a 
anului școlar a fost șl una 
legată de cunoașterea.,, hand
balului în apă, cum 
numea el jocul de 
polo. Trei ■ veri la 
rind luliu FoUert a 
fost nelipsit din
„atelierul" antrenorului de 
polo loan Condor de la 
Rapid Arad. A lucrat cu 
sîrg, alături de sportivi 
consacrați, s-a bucurat de 
simpatia tuturor fiind un co
pil disciplinat și harnic.

„L-aș fi păstrat in secție, 
ne mărturisea, deunăzi, an
trenorul arădean pentru că 
mă apropiasem de el. Era un 
model de stăruință pentru 
toți. M-am convins. însă, că 
luliu are perspective mai 
mari dacă s-ar dedica înotu
lui, polo putea face și mai 
tîrziu..." Plecînd de la acest 
raționament, Ion Condor s-a 
adresat prof. Gheorghe De
meca din Baia Mare : „Ai 
foarte aproape dț d-ta, la 
Satu Mare, un înotător de 
mare viitor. Rogu-te, vezl-1 
puțin..,".

Copilul s-a dovedit a fi

AUTENTIC...
realmente un talent. Promo
vat toamna trecută între mi
cii înotători din Baia Mare, 
el a făcut progrese de-a 
dreptul uimitoare ; în șase 
luni n-a mai avut nici un 
adversar în probele de bras ! 
Iată și motivul pentru care 
prof. Demeca l-a inclus în 
delegația de înotători cu care 
a participat nu de mult la 
concursul internațional de la 
Bostock, în R.D. Germană. Re
zultatele ? Primul In probele 
de 100 și 200 metri bras, în- 
tr-o confruntare foarte difi

cilă cu reprezentan
ții celor mai cunos
cute cluburi din 
țara gazdă, Ceho
slovacia, Cuba, Un

garia și U.R.S.S.
Da 13 ani (1,82 m înălțime!), 

cea mai recentă descoperire 
a înotului băimărean promite 
să aibă în continuare o as
censiune vertiginoasă. Este 
convingerea prof. Demeca, a- 
preciat artizan al micilor îno
tători din orașul de pe Săsar, 
cel care îl pregătește acum 
pe luliu FoUert pentru con
cursul „Prietenia44 din vară, 
din Uniunea Sovietică.

Numai că cei care îl pregă
tește și îl modelează nu uită 
că meritul principal pentru 
a-1 fi descoperit și îndrumat 
spre înot aparține colegului 
său din Arad, care nu s-a 
comportat ca un simplu teh
nician, ci ca un adevărat pe
dagog.

Punct de vedere la care, fi
rește, subscriem...

Tiberiu STAMA

în splendidul decor al parcu
lui din Pitești, pe o pistă spe
cial amenajată pentru modelism, 
s-au desfășurat întrecerile cam
pionatului republican de auto- 
modele. competiție care s-a bu
curat de un mare interes în 
rindurile iubitorilor sportu
rilor tehnice din localitate. A- 
ceasta cu atît mai mult, cu cit 
concomitent s-a desfășurat si 
campionatul international al 
României, cu participarea unei 
formații de sportivi din Bulga
ria. La start a fost prezent un 
mare număr de participant! din 
11 județe ale tării, cu mini- 
masini de o înaltă tehnicitate, 
ceea ce a făcut ca disputele să 
fie deosebit de spectaculoase. 
Cele mai frumoase evoluții, 
care au trezit admirația publi
cului, s-au înregistrat Ia cate
goriile mașinilor pilotate prin 
radio, probele de îndeminare și 
viteză.

în disputele cu modeliștii bul
gari (vicecampioni mondiali) 
sportivii noștri s-au comportat 
frumos, reușind să-i depășească 
pe echipe, succes de prestigiu, 
și să cîștige două locuri I la 
individual, prin Ion Nenciu 
(tracțiune pe roaiă 1,5 cmc) și 
Constantin Stroe (tracțiune pe 
roată 10 cmc), ambii de la Se
mănătoarea București. Se poate

spune că ; 
impus alătr 
ri ale mod< 
nea. este < 
nizare a ci 
tă de fede 
cu sprijinu 
de modelisr 
cia“ Pitcșt 
campioni r< 
rij de mod< 
cmc — Mit 
tul Turda :
— Cimentu
— Ciment) 
tă 1.5 cm< 
cmc — Co 
cmc — Ce 
de la Semă
— Scniăt 
mandă. ind 
Vîrlanovici 
teză 2,5 cm 
novici, pilo 
viei, mecan 
Dorel Pojai 
mecanic Ca 
milor patri 
diocomandă 
Bogdan Tap 
rești), 160 1 
publican, I
— Voința A 
mănătoarca 
pionierilor 
Clnj-Napoes

ACTUALITĂȚI DIN H

CAMPIONATE-COMPETIȚII 1
BASCHET
• cu întrecerile turneu

lui FINAL AL „CUPEI ROMA
NIEI" (care se desfășoară, de 
astăzi pînă duminică, în Saie 
sporturilor din Cluj-Napoca) se 
încheie activitatea competițională 
oficială (din sezonul 1980—1981) 
a celor mai bune echipe femi
nine de baschet din țara noas
tră. bi orașul de pe Someș își 
dispută trofeul Universitatea 
Cluj-Napoca (deținătoarea titlului 
de campioană națională). Poli
tehnica C.S.Ș. 2 București, Cri- 
șul Oradea (foste campioane), 
Voința, Olimpia și Progresul 
București, formații din rîndul că
rora fac parte numeroase jucă
toare valoroase. foste compo
nente ale loturilor de senioare 
sau de junioare (cele mai repre
zentative : Doina Prăzaru-Mate, 
Floarea Anca, Gheorghița Bolo
van. Mariana Merca la „V1*, Su- 
zana Pîrșu, Maria Roșianu, Eca- 
terina Bradu la Politehnica, Ele
na Tabără, Adriana Niculescu, 
Mirela Casetti la Crișul. Ștefani a 
Borș, Liliana Slăvei, Tatiana 
Popescu la Voința, Ana latan 
Alexandrina Tarantino la Olim
pia, Mariana Kapelovics, Corne
lia Hagiu-, Georgela Simioană la 
Progresul).

Faptul că baschetbalistele din 
lotul universitar nu vor juca, 
echilibrează lupta pentru cuce
rirea locului I. Azi, de la ora 
15,30 au loc întîlnirile : Voința 
— Olimpia, Crișul — Politehnica 
și „U4* — Progresul. Menționăm 
că edițiile precedente ale „Cupei 
României44 au fost ciștigate de :
1965 — Selecționata Bucureștiului,
1966 și 1967 — Progresul Bucu
rești, 1968 •— Politehnica Bucu
rești, 1969 — Rapid București.
1976 — I.E.F.S., 1977 și 1980 - 
Politehnica București.

CANOTAJ
• LA SNAGOV au început în

trecerile concursului republican 
pentru ambarcațiuni mici ale ju
niorilor. Organizatorii au înre
gistrat un adevărat record de 
participare : numai în proba de 
simplu juniori vor lua startul 39 
de sportivi ! Finalele sînt pro
gramate joi Si vineri. • LA 
SF1RȘITUL ACESTEI SAPTA- 
MtNI sînt programate întrecerile 
tradiționalei „Regate Praga", la 
care vor lua startul și sportivele 
românce : Sanda Toma, Olga Bu- 
larda. Valeria Roșea, Sofia Ba- 
novici. Adriana Chelarli». Ani- 
soara Clobanu, Rodiea Puseatu, 
Olguța Onofrei, Elena Bondar ș< 
Elena Nagbiu.

POLO

• AU ÎNCEPUT ÎNTRECERILE
SERIEI SECUNDE IN DIVIZIA
„A“. Iată rezultatele primulu; 
turneu desfășurat la Oradea :
Politehnica Cluj-Napoca — Indus
tria linii Timișoara 11—2 (1—0,
2—1, 4—0, 4—1); Mureșul Tg.
Mureș — Progresul Oradea 4—17 
(0—4. 2—2 1—6, 1—5) ; C.S.Ș.
Triumf București — Liceul 2 
București 0—3 (1—0, 1—1, 2—1,
2— 1); Politehnica — Rapid Arad 8—8 
(4—1, 1—1, 2—2, 1—4); Progresul
— Ind. Unii 16—4 (0—0, 2—2, 3—1,
5—1) ; Liceul 2 — Mureșul 9—10 
(1—2 a—2. 0—4, 5—2) ; Rapid — 
Progresul 10—9 (0—4, 4—0, 3—2,
3— 3) ; Ind. linii — Liceul 2 7—13
(2—3, 2—2, 1—4, 2—4) ; Mureșul
— Triumf 2—14 (0—3, 1—5, 1—3.
0—3) ; Progresul — Politehnica 
10—7 (1—3, 4—1, 3—2, 2—1); Li
ceul 2 — Rapid 7—6 (1—2, 1—1. 
3—1, 2—2) ; 'Triumf — Ind. linii 
17—3 (5—0, 2—0. 4—1. 6—2) ; Po
litehnica — Liceul 2 9—7 (1—2,
3— 2. 2—0/ 3—3) ; Rapid — Triumf
4— 6 (1—1 1—2, 0—1, 2—2) ; Ind.
Jinii — Mureșul 8—12 (0—2, 2—4, 
3—2. 3—4) ; Liceul 2 — Progresul
5— 8 (1—2. 1—1, 2—4, 1—1) ; Tri
umf — Politehnica 13—11 (2—1,
6— 3, 3—3, 2—4) ; Mureșul — Ra
pid 5—15 (0—6 2—1, 2—4, 1—4) :
Progresul — Triumf 5—7 (2—3.
1—0, 0—2. 2—2) : Politehnica —
Mureșul 17—6 (4—2, 4—3. 2—1.
7— 0) ; Rapid — Ind. lfnii 11—5
(4-1, 1-1. 3-1 3-2). Clasament : 1.
Triumf 12 p ; 2. Progresul 8 n : 
3. Politehnica 7 p : 4. Rapid 7 
p ; 5. Liceul 2 4 p ; 6. Mureșul 
4 d ; 7. Ind. lfnii 0 p. (Hie GIII- 
ȘA — coresp.).

a

ȘA IIISTEI I In întreceri
INTERNAȚIONALE

VARȘOVIA, 26 (Agerpres). — 
In turneul feminin de șah de Ia 
Platrkow Tribunalski, după 5 
runde conduce maestra poloneză 
Grazina Szmacinska — 4 p, ur
mata de Erenska (Polonia) 3,5 p 
(1), Marina Pogorevlci (Româ
nia) 2,5 p (1), Karakas (Ungaria). 
Jicman (România) 2,5 p etc. în 
runda a 5-a, Pogorevici. cu pie
sele negre, a remizat cu Eva 
Karakas, în timp ce Jicman a 
pierdut la Erenska.

PRECIZĂRI UTILE 
PENTRU FINAL

• CAMPIONATELE DE HAND
BAL, Divizia „A“. aOâ in 
pragul finalului. Duminică «c va 
desfășura — atât la fete cit și ia 
băieți — etapa a XVUI-a, ultima 
din cadrul celei de a 23-a ediții 
a campionatelor naționale. Multe 
dintre echipe — în frunte, ca și 
la subsolul clasamentului — se 
vor afla, poate chiar după eta
pa finală, la egalitate de puncte. 
Cum vor fi ele departajate, pen
tru a se stabili cine urcă pe po
dium și cine coboară In turneele 
de baraj ? Iată ce criterii stabi
lește regulamentul F.R.H. :

„în cazul cînd două sau mai 
multe echipe se vor găsi Ia ega
litate de puncte, ordinea lor In 
clasament sc va stabili după ur
mătoarele criterii :

a) numărul do victorii obținu
te în întreaga competiție ;

b) diferența dintre golurile 
marcate și cele primite ;

c) rezultatele directe dintre e- 
chipele aflate la egalitate de 
puncte44.

Aceste criterii au operat, dealt
fel, și la întocmirea clasamente
lor după 17 etape, prezentate in 
această rubrică.
• ANUL ACESTA nici o echi

pă din Divizia „A“ nu retrogra
dează direct în Divizia ,,B44. De
oarece numărul formațiilor par
ticipante la întrecerile primei di
vizii s-a mărit de la 10 la 12, 
echipele clasate pe locurile 9 și 
10, în Divizia ,,A“ (atît la fete 
cît și la băieți) și cele aflate pe 
locul II în cele două serii ale 
Diviziei ,,B“ vor participa la 
turneele de baraj organizate în 
zilele de 8, 9 și 10 iunie, la 
București, în sala Floreasca. 
Primele două clasate din fiecare 
turneu se vor califica în Divizia 
.,AM, firește alături de cîștigătoa- 
rele seriilor Diviziei ,,B“, care 
se califică direct. Așadar, în 
campionatul viitor al Diviziei

vor activa : primele 8 cla
sate la finele întrecerii campio
natului din acest an, cele două 
cîstigătoarc ale seriilor Diviziei 
„B" și primele două clasate fn 
turneul de baraj (atît la fete cît 
și la băieți).

• DERBY 
PIONAT, m 
București și 
minică, în f 
ora 11,45. (î 
feminină dli 
Progresul și 
șoara).
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MASCULI* 
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29—18 ; Celu 
versitatea B 
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ța 20—19 ; N 
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12 p, 10. A 
p. Scria a 
dova Nouă • 
ra 26—20 ; l 
Utilaj Știint 
Universitatea 
Reșița 23—13 
Baia Marc — 
Oradea 14—1 
Timișul Lug 
ment : 1. Ui 
poca 29 p, 2 
Oradea 25 j 
24 p... 9. M 
10, p, 10. Ui 
9 p. FEMIN 
sitatea Bucu 
lui 26—20 ; 
C.S.M. Sf. ( 
pid Bucureși 
18—11 ; Hidi 
Textila Do r< 
Voința.' Galaț 
rești 19—31. 
Hidrotehnica 
Confecția Bi: 
turul Ploieșl 
Dorobanțul I 
ța Galați 3 
C.S.M. Sibiu 
13—8 ; Chlmi 
Voința Odor 
Constructorul 
tram on ia Fă 
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CLASAMENTELE DIVIZIEI „A“
IMASCULIN

1. STEAUA 17 15 1 1 411—306 31 1. RULM.
2. Din. Buc. 17 11 1 5 340—303 23 2. Știința B<
3. H.C. Min. 17 10 1 6 360—314 21 3. Mureșul
4. Politehnica 17 9 1 7 306—297 19 4. TEROM Ia
5. Constr. Ar. 17 8 1 8 299—290 17 5. U. Cj-Nap
6. Relon Săv. 17 7 1 9 321—335 15 6. Cons. B.M
7. U. Craiova 17 7 0 10 313—361 14 7. Progresul
8. Dinamo Bv. 17 6 2 9 307—329 14 8. U. Tim.
9. Știința Bc. 11 6 1 10 350—361 13 9. Text. Buh.

10. C.S.M. Borz. 17 1 1 13 278—389 3 10. Cons. Tin
• LA RM. VILCEA s-a des

fășurat etapa de zonă a com
petiției polisportive „Cupa 
sindicatelor din tavățămtat și 
cultură", la care au partici
pat concurenți din sase jude
țe. Dreptul de participare la 
finală l-au obținut : Gabriela 
Vancu (Olt) și Gh. Molse 
(București) — la șah. Melania 
zacopceanu (București) șl Vic
tor Panteliu (Dîmbovița) — 
la tenis. Alexandrina Mărgl- 
neanu (Dolj) șl Cătălin Cojo- 
caru (Dolj) — Ia tenis de 
masă, echipele județului Dolj 
(f) și Municipiului București 
(m) — la volei. • „CUPĂ 
PRIMĂVERII" la badminton 
organizată la Miercurea Ciur 
pentru a treia oară de către 
Comitetul municipal U.T.C. și 
la care au participat 65 de 
sportivi din 10 orașe, a re
venit formației Electromures 
Tg. Mureș, urmată în clasa
ment de Gloria Timișoara si 
Sănătatea Reghin. La indivi
dual au clștigat Hie Doru și 
Csllla Kozma. de la Electro- 
mures. • PESTE 150 DE LU
CRATORI din mediul sanitar 
s-au întrecut în comuna Brâ- 
det Ia etapa județeană (Ar

geș) a „Cupei sănătății". Au 
terminat în postură de cîști- 
gâtori Alarisa Ciucă (Pitești) 
șl Gheorghe Smărăndel (Va
lea lașului) la cros. Crănguța 
Constantinescu (Pitești) Si 
Gheorghe Zamfir (Costești) ia 
șah, Livla Alecu (Costești) ș< 
Dan ducă (Pitești) la tenis 
de masă, Daniei Luca (Bră- 
det) la popice și Sănătatea 
Pitești la volei fete și băieți 
Cupa atribuită de Consiliul 
sindical județean a revenit 
A.S. Sănătatea Brădet. • LA 
ICNUT TULCEA (întreprinde
rea de construcții navale S’ 
utilaj tehnologic) este in curs 
de desfășurare ediția a doua 
a „Cupei navalistului" la fot
bal, la care se întrec echipele 
secțiilor șl sectoarelor. Com
petiția se va încheia în prea! 
ma zilei de 23 August. Prf- 
ma ediție a fost cîștigată de 
echipa atelierului montaj (in
structor tng. Popa Mihăitâ) 
• COMISIA JUDEȚEANĂ de

fotbal Argeș a dat sancțiuni 
drastice jucătorilor de la Tex- 
tilistul Pitești, care în me
ciul cu Petrolul Bascov au 
provocat incidente. Jucătorii 
I. Nedelcu șl I. Cojocaru au 
fost scoși din activitate pt 
sase luni și. respectiv, un an. 
terenul echipei textiliste a 
fost suspendat iar meciul o- 
mologat cu 3—0 în favoarea 
Petrolului. Totodată, specta
torul Gh. Alecu, fost jucător 
la Textilistul, care l-a lovit 
pe arbitrul meciului, a fost 
trimis in judecată. • LA SI- 
GHETU MARMATIEI a avut 
loc nu de mult o interesantă 
manifestare metodologico-ști- 
ințifleă organizată de Casa 
corpului didactic Baia Man1 
si Clubul sportiv școlar din 
localitate. Simpozionul a avut 
ca temă perfecționarea antre
namentului sportiv la copt’ 
și juniori în cluburile spor
tive școlare. Au asistat la 
simpozion cadre didactice din

județele Harghita. Satu Mare 
ți. evident. Maramureș. • PE 
BULEVARDUL REPUBLICII 
din Bistrița s-a desfășurat un 
mare concurs de karturi. do
tat cu trofeul „Kartul Bis- 
trițean", aflat la a VIII-a edi
ție la care au evoluat 135 de 
concurenți. După curse specta
culoase. urmărite de numeroși 
spectatori, primele locuri au 
revenit echipajelor din co
muna Prundul Bîrgăului (jud. 
Bistrița-Năsăud) — la înde- 
mînare și celui din orașul Că
rei — la viteză. • ..RACHETA 
DUNĂRII", competiție de te
nis inițiată la Brăila, a re
venit echipei județului Carat 
Severin. La individual au în 
vins Delia Sandru si Mugurei 
Andrei (Caraș-Severin) • E- 
TAPA JUDEȚEANĂ (Hunedoa
ra) a campionatului republi
can școlar de fotbal a fost 
eîstlgată de formația Școli! 
generale nr. 7 Hunedoara.

★
RELATĂRI DE LA : S. 

Geomoiu, I. Fazekas, T. Fe- 
teanu. P. Comșa, F. IHie« V. 
Săsăra nu I. Toma, Tr. Ena- 
che $i I. Vîad.

ANUNȚ
Pentru anul școlar 1981/1982 CLUBUL SP< 

generale nr. 190 din strada Sergent Nitu Vs 
tor 4 București (vis-a-vis de BIG Berccni) 
(iuni de selecție pentru atletism Ia următoa

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

2. Pentru clasele V—VI—VII—VIII in zilei 
nie ia ora 9.

3. Pentru clasele I—II—III—IV in zilele 
Ia orele 15 și pe 14 iunie Ia ora 9.

Elevii admiși Ia probele de aptitudini. Ia < 
lor vor fi școlarizați in cadrul școlii generale 
elevii claselor I—VIII.

Pentru clasa a IX-a se pot prezenta elevi și 
absolvenți ai clasei a VIII-a din anul școlar 
tru elevii din alte tocalilăți admiși in clasa a I 
gură internat și cantină conform tarifelor ii 

Candidați! pentru clasa a IX-a vor prezen 
următoarele acte :

— Fișă-tip de înscriere
— Copie după certificatul de naștere.
— Adeverință medicală tip M.S.
Informații suplimentare Ia telefoanele : 82.6
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OBLIGAȚIILE PROTAGONISTELOR>«C

In vederea meciului cu Norve
gia din cadrul preliminariilor 
C.M., care va avea loc miercuri 
3 iunie, la București, mîine di
mineață, la sediul F.R.F., se va 
reuni lotul reprezentativ de fot
bal. Tinînd seama de numeroase
le accidentări din ultima vreme, 
antrenorii Valentin Stănescu și 
Victor Stănculescu vor apela la 
toți cel 22 de jucători înscriși pe .. . ------ -- - componențalista F.I.F.A. Iată 
lotului :

Iordache, Cristian, 
portari ; Negrilă, M.

Moraru 
____ _  _ _ , Zamfir, 

fănescu, Sameș, Dinu, AI. 
colae, Țilihol, Munteanu II, 
gureanu — fundași ; Stoica, 
deanu, lordănescu, Țicleanu 
mijlocași ; Crișan, Cămătaru, 
Sandu, Bălăci, M. Răducanu, 
Țălnar — înaintași.

„Tricolorii" vor urma un pro
gram de pregătire centralizată, 
care va cuprinde zilnic cite două 
antrenamente, precum și un joc 
de verificare. In funcție de sta
rea de sănătate a lueătorilor. 
după etapa de campionat de as
tăzi. din lotul lărgit vot fi re
ținuți, în continuare, 18 fotbaliști.

Ște- 
Ni- 
Un- 
Bel-

M.

vbrAJJI aIU Ului *
De astăzi într-o săptămină, „tri

colorii" vor disputa un nou meci 
in preliminariile campionatului 
mondial : pe propriul teren, după 
toate probabilitățile pe marele 
nostru stadion „23 August", cu 
Norvegia.

Dar pînâ atunci, atenția iubi
torului de fotbal este captată tot 
de campionatul intern, de etapa 
a 29-a, care programează astăzi, 
in Capitală și în provincie, jocuri 
atractive, cu implicații, In conti
nuare, pentru configurația clasa
mentului, deoarece, așa cum se 
știe, ceața dăinuie și la piscul 
muntelui (a se citi întrecerea 
pentru ocuparea unui loc pe po
dium) și la poalele lui (citește 
disputa, la fel de pasionantă, 
pentru evitarea retrogradării).

Nepropunîndu-ne, în prezentele 
rînduri, o avancronică clasică, 
adică o prezentare a fiecărei 
partide în parte, vom sublinia, 
ca o caracteristică a etapei de 
astăzi, reunirea în trei meciuri 
(Corvinul Hunedoara — Univer
sitatea Craiova, Dinamo — F.C. 
Argeș, F.C.M. Brașov — Steaua), 
a șase dintre cele mai bune fot-
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DE CE 0 SINGURĂ ECHIPĂ ÎN U.E.F.A.?
Uniunea Europeană de Fotbal Asociație a comunicat re

cent Federației române de fotbal că Sn ediția 1981/82 a Cu
pei U.E.F.A. fotbalul românesc va fi reprezentat de o sin
gură echipă.

Această decizie are la bază un calcul pe ultimele zece 
ediții, care face ca fotbalul nostru să facă parte din grupa 
valorică care poate prezenta o singură echipă in „compe
tiția celor 64“. Se precizează că, începind cu anul viitor, 
acest calcul va viza doar ultimii CINCI ANI, astfel Incit 
încadrările in grupe valorice să fie, pe cit posibil, la zi, 
evitindu-se „moștenirile" intr-un sens sau altul.

Situația de astăzi se datorează COMPORTĂRII SUB AȘ
TEPTĂRI a echipelor noastre de club în ultimii zece ani, 
ceea ce a făcut si se piardă avantajul realizat prin com
portarea relativ bună de acum doi ani, cînd toate cele pa
tru echipe românești trecuseră de primul tur. Pe de altă 
parte, insuccesele de anul trecut (trei echipe eliminate din 
primul tur) au coborît din nou cota valorică generală a 
fotbalului nostru de club, contribuind la situația nedorită 
de astăzi, cînd ne așteaptă o participare cu o singură echi
pă in ediția U.E.F.A. care va începe tn toamnă.

Față de noua prevedere a regulamentului, e de la sine 
înțeles că participarea la C.C.E., Cupa cupelor și Cupa 
U.E.F.A. nu mai este o problemă a clubului x sau y, ci 
o problemă a fotbalului românesc în general. In aceste con
diții, nu ne sînt indiferente potențialul echipelor calificate 
?i cum se pregătesc ele, pentru intilnirlle internaționale. Un 
exemplu sugestiv in acest sens este „Cupa României", com
petiție majoră a fotbalului nostru, dar pe care destule e- 
chipe fruntașe o tratează cu o anume superficialitate. Este 
lăudabilă, fără îndoială, ardoarea cu care Sticlă Arieșul 
Turda și-a apărat șansele, dar este, in egală măsură, re
probabilă și lipsa de concentrare a unor echipe ca Steaua, 
Dinamo, sau Sportul studențesc, care ar fi putut aduce o 
contribuție importantă la creșterea fondului de reprezen
tare valorică a fotbalului nostru.

O singură echipă în U.E.F.A. este foarte puțin pentru . 
fotbalul românesc. Echipele noastre de club au datoria să 
tragă învățămintele necesare din această situație.

mâții ale actualei ediții de cam
pionat.

Vrem să spunem, cu alte cu
vinte, că de la aceste protagonis
te ale Diviziei „A" așteptăm 
jocuri de ridicată factură tehni
că, așteptăm FOTBAL DE CALI
TATE, pretins de... calitatea e- 
chipelor lor. Din grupul celor 
șase, aproape fiecare echipă este 
datoare marelui public : Univer
sitatea Craiova trebuie să-și jus
tifice, prin jocul prestat, preten
țiile de recucerire a titlului de 
campioană ; Dinamo și F. C. Ar
geș e necesar să arate că meri
tă să participe... cel puțin ta 
„Cupa U.E.F.A." (spunem cel 
puțin, întrucît Dinamo vizează, 
In continuare, locul I), în timp 
ce Steaua este datoare (și a ră
mas... datoare) cu evoluții pe mă
sura valorii numeroșilor interna
ționali, aflați în „ll“-le bucureș- 
tean.

Ei, tricolorii Stelei, împreună 
cu cei — și mai numeroși — ai 
formației Universitatea Craiova 
au, desigur, obligații în plus : 
de a demonstra, la Brașov, și, 
respectiv, la Hunedoara, că stat 
cel mai buni jucători din tară, 
că dețin o formă sportivă co
respunzătoare înaintea meciului 
de miercurea viitoare, cu Nor
vegia.

întreaga etapă poate și ar tre
bui să atingă o remarcabilă fac
tură tehnico-tactică. Dar pentru 
ca „actorii gazonului" să furni
zeze, astăzi, întreceri spectacu
loase, aplaudate de public, apare 
ca absolut necesar ca și „cava
lerii fluierului" să-și aducă, mai 
concludent declt au făcut-o ptaS 
acum, contribuția lor ; arbitrînd 
de o asemenea manieră — co
rect, pe fază, in spiritul regula
mentului, adică servind jocul 
cursiv, atletic, dar nu brutal I — 
tacit să Justifice, pe deplin (de 
la jocul cel mal insignifiant ptnă 
la derbyul etapei), încrederea a- 
eordatâ de comisia respectivă de 
delegări.

Gheorghe NICOLAESCU

ETAPA VĂZUTĂ DE
IOSIF CAVAI (Jiul Petroșani)

DINAMO — F.C. ARGEȘ : Meci aprig. Dinamo a pierdut, 
după părerea mea, cursa pentru titlu, dar nu poate concepe 
să o piardă și pe aceea pentru Cupa U.E.F.A., în care și F.C. 
Argeș se consideră lansată. Forma de moment este însă in fa
voarea piteștenilor...

F.C. OLT — SPORTUL STUDENȚESC : Studenții bucureștani 
fac, parcă, acumulări valorice, de la etapă la etapă. Gazdele 
au de ce să fie circumspecte. Numai mobilizarea lor maximă 
le va aduce ambele puncte puse în joc, obligatorii în situația 
lor precară din clasament.

S.C. BACAu — F.C. BAIA MARE : După un 0—7, în trei zile 
(în campionat și în Cupă), S.C. Bacău are o dublă datorie : 
să se reabiliteze în fața propriilor suporteri și să demonstreze, 
deopotrivă, că „eclipsa" este de scurtă durată, necaracteristică 
pentru o echipă tînără, afirmată și... lăudată, în acest campio
nat. Cred că băimărenii vc juca dezinvolt. Ei nu au decît o 
cale: să se despartă de trecutul lor cu... zîmbetul pe buze.

F.C.M. brașov — STEAUA : Am evoluat în etapa trecută 
la Brașov și gazdele nu m-au impresionat. Marcel Răducanu va 
„trage" tare, din dorința de a „prinde" iarăși naționala. Dacă 

, Pronosport, aș pune semnul „X".
RM. VILCEA — F.C.M. GALAȚI : Nu poate re

aș juca la
CHIMIA . _______ _____ _______

zista declt o singură variantă : succesul gazdelor. 'Argumentele 
mi se par de prisos.

JIUL — „U“ CLUJ-NAPOCA : Noi avem o mare „fvUnie de 
puncte". Nu contăm, se înțelege, pe starea euforică a oaspeți
lor noștri, întorși de la Galati cu un punct, care se pare că 
îi scutește de orice griji în viitor. Noi ne bazăm pe mobiliza
rea băieților, pe pregătirea acestui meci, ca și pe reintrarea 
lui Giuchici, după cum se știe jucător singular în fotbalul 
nostru, alternînd partidele de nota 10 șl dc corijentă. Vreau să 
cred că astăzi va fi... premiant.

A.S.A, — POLITEHNICA IAȘI : Ieșenii se vor baricada, desi
gur, In apărare. Așa cum au făeut-o, cu puțin timp în urmă, și 
la noi, reușindu-le stratagema, din moment ce au plecat cu un 
punct. Vor reuși, poate, șl la Tg. Mureș același lucru, dacă vor 
evita golul în primele 20 de minute.

PROGRESUL-VULCAN — „POLI" TIMIȘOARA : Progresul și-a 
schimbat antrenorul. îșl schimbă, se înțelege, șl ideea de joc. 
Depinde in ce fază de însușire a noilor concepte tactice se 
găsește echipa, pentru a putea vorbi de e aspirație senină la 
cele două puncte, atît de necesare pentru o echipă amenințată 
cu retrogradarea.

CORVINUL — UNIVERSITATEA CRAIOVA : Ambelor formații 
le convine un rezultat egal. Hunedorenilor, pentru că echipa lor 
cete descompletată de suspendări și accidentări. Craiovenllor, 
pentru c& le este perfect la îndemînă, valoric vorbind, liniștin- 
du-i, dealtfel, definitiv, apropo de soarta titlului.

de prisos.
„U“ CLUJ-NAPOCA : Noi avem o mare „toarne de

Campionatul european de juniori A

PRIMUL EXAMEN-FOARTE GREU-A FOST TRECUT CU BINE
DUISBURG, 26 (prin tele

fon). Luni seara, la Wedau, 
unde sînt cantonate 8 din cele 
16 formații prezente la prima 
ediție a Campionatului euro
pean de iuniori A, precum și 
toți arbitrii care oficiază la a- 
ceastă competiție, Mircea Sa- 
tomir ne spunea că. la ședin
ța tehnică, reprezentantul 
U.E.F.A. a apreciat, pe 
rapoartelor observatorilor.

• RECENT S-AU ÎNCHIS 
CURSURILE școlii de arbitri din 
Capitală, cursuri care au durat 
6 luni, ele desfășurîndu-se in or
ganizarea Consiliului municipal de 
educație fizică și sport (secția 
fotbal). Candidați! au susținut 
examenul cerut de regulamentul 
F.R.F. în prezența președintelui 
comisiei de examinare, Chiriac 
Manușaride, fost arbitru divizio
nar „A“. Absolvenții urmează să 
fie repartizați sectoarelor din Ca
pitală în vederea începerii acti- 
tății lor. (Dumitru BRANOIU - 
coresp.).

„TOPUL‘‘
Privit din punct de vedere can

titativ, „Topul" campionatului 
(cuprinde jucătorii cu cel puțin 
14 meciuri la activ și cu o medie 
— barem de 7,00) n-a Înregistrat 
după desfășurarea etapei a 28-a 
a Diviziei „A" modificări. In 
schimb, pe planul calității acest 
catalog al constanței a sffiferit o 
scădere, datorată mediei generale 
de 7,00 realizată simbătă. cînd au 
fost acordate două note de 8 
(Cazan și Caval), 11 note de 7 
si două note de « (Kallo și Țăl- 
nar). Ca urmare a acestor notări, 
9 din cei 18 component! ai 
„Topului" au In prezent o medie

ARBITRII ETAPEI DE DUMINICA A DIVIZIEI „B"
SERIA I : Oltul Sf. Gheorghe

— Cimentul Medgidia ; 'L. Gră
dinarii (Reșița), Minerul Gura 
Humorului — Unirea Dinamo 
Focșani : I. Caraman (Oradea), 
C.S. Botoșani — Gloria Buzău : 
C. Jurja (București), F.C.M. Pro
gresul Brăila — F. C. Constanta ; 
M. Buzea (București), Gloria Bis
trița — C.S.M. Borzești : R. Du- 
mitrică (Arad), I.M.U. Medgidia
— Delta Tulcea î C. Ghiță (Bra-

CAMPIONATULUI
între 7,00 și 7,10. In frunte, Ște- 
rănescu menține aceeași distanță 
fată de Lucescu, iar Caval a a- 
Juns la două sutimi de Cimpeanu 
II, aflat pe poziția a treia.

Iată cum se prezintă „Topul" 
campionatului înaintea etapei de 
astăzi:

ștefănescu 7,58 ;
Lucescu 7,48 ;
Cimpeanu II 7,31 ;
Caval 7,29 ; Lung și Țălnar 

7,18 ; Dinu 7,16 ; Naghi 7,15 j Ca
zan 7.14 ; Kallo 7,10 ; Țegean, 
Klein și Bulancea 7.09 ; Bălăci, 
lordache si Negrilă 7,08 ; I. Ga
briel 7,04 ; Ungureanu 7,02.

ADniNlSTRATIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ:
• CA PE ROATE... Dacă la 

tragerea obișnuită Loto din 8 mai 
1981 s-au atribuit, la categoria I, 
pe bilete achitate 25%, TREI AU
TOTURISME „Dacia 1300“, la tra
gerea următoare, respectiv cea 
din 15 mai a.c„ au fost cîști- 
gate PATRU AUTOTURISME 
„Dacia 1300", tot la categoria I, 
dar de data aceasta pe bilete 
jucate 100%, posesorii lor fiind 
Sălcudcanu Petru din Alba Iulia. 
Danciu Nicodim din comuna 
Muncelul Mic, județul Hunedoa
ra. Dincă Dumitru și Cotoi Ni- 
colae — ambii din București. Iată, 
așadar, o nouă și convingătoare 
ilustrare a avantajelor perma
nente oferite de acest tradițional 
sistem de joc 1 Pentru cei ce do
resc să obțină succese asemănă
toare, reamintim că NUMAI AS- 
TAzi ȘI MÎINE se mai pot 
procura bilete cu numerele pre-

ferate pentru tragerea obișnuită 
Loto de vineri 29 mai 1931. CU 
FIECARE VARIANTA JUCATA 
VA SPORIȚI ȘANSELE DE A 
VA NUMĂRĂ ȘI DV. PRINTRE 
MARII CIȘTIGATORI LA LOTO I

șov). Viitorul Mecanica Vaslui — 
C.S.M. Suceava : M. Niculcscu 
(București), Viitorul Gheorgheni
— Ceahlăul P. Neamț : Al. Io- 
niță (București), C.S.U. Galați - 
Chimia Brăila : V. Roșu (Bucu
rești) .

SERIA A II-a ; Șoimii I.P.A. 
Sibiu — Metalul Plopeni : I. 
Bungău (Timișoara), Pandurii Tg. 
Jiu — Mecanică fină București : 
C. Lăcraru (Oradea), Gaz metan 
Mediaș — Chimica Tîrnăveni : 
C. Silaghi (Baia Mare), Tracto
rul Brașov — Rapid București : 
A. Krasovschi (Zalău), Sirena 
București — Rulmentul Alexan
dria : A. Mițaru (Rm. Vilcea). 
Petrolul Ploiești — Flacăra Mo- 
reni : M. Fediuc (Suceava), Me
talul București — Poiana Cîmpi- 
na : V. Popovici (Botoșani), C.S. 
Tîrgoviște — ROVA Roșiori : V. 
Tătar (Hunedoara). Nitramonia 
Făgăraș — Luceafărul București : 
P. Regep (Timișoara).

SERIA A III-a : Înfrățirea O- 
radea — Dacia Orăștie : V. Na- 
umcef (Iași), Olimpia Satu Mare
— F.C. Bihor Oradea : Gh. Ju
cau (Mediaș), C.F.R. Cluj-Napoca
— Minerul Lupeni : A. Deleanu 
(București). C.F.R. Timișoara — 
Metalul Aiud : M. Stan (Bucu
rești) Rapid Arad — Minerul 
Cavnic : D. Rădulescu (Bucu
rești), Minerul Anina — Metalur
gistul Cugir : M. Morarii (Plo
iești), F.C.M. Reșița — C.I.L. Si- 
ghet : Al. Voinea (București). 
Minerul Moldova Nouă — U.T. 
Arad ; R. Stîncan (București) 
Aurul Brad — U.M. Timișoara : 
Gh. Retezan (București).

arbitrajele de la cele 8 parti
de au fost bune și foarte 
bune. De asemenea, ne-a mai 
spus că meciul condus de el. 
Spania 
bună 
multe 
te la 
fotbal 
noul.

Ne bucură că. în acest con
text, în prima partidă susținu
tă, echipa României n-a rămas 
mai prejos. Juniorii români 
și cehoslovaci au oferit un joc 
atractiv, despre care Wolfgang 
Schloseir, din conducerea fe
derației de fotbal vest-germa- 
ne. spunea. Ia Hamul, că „a- 
ceastă partidă a constituit o 
frumoasă propagandă pentru 
fotbalul tînăr". Juniorii noștri 
au învins un adversar foarte 
puternic, iar cifrele pe care le 
vom da în 
niază acest lucru, 
poartă : 21—9 (pe
11—î). Cornere : 9—4. Și toate 
în favoarea juniorilor 
vaci care, uneori au 
categoric. Echipa noastră 
avut, e adevărat, și sansă, dar 
ea a cîștigat 
prin meritele _ . _________
bile. Mai întîi trebuie spus că 
portarul Popa a fost excelent. 
Apoi, procentul de eficacitate 
(75 la sută) — din cele 4 șuturi 
pe spațiul porții, trei au fost 
goluri — este, de asemenea.

Anglia, a fost de 
factură tehnică. Dealtfel, 
dintre echipele prezen- 

turneul final practică un 
modern, caută mereu

continuare subll-
Șuturi la 

poartă :

cehoslo- 
dominat 

a

evident — și 
ei. incontesta-

foarte bun. Iar golul trei se va 
înscrie, probabil, printre cei« 
mai frumoase de la acostă 
competiție. Păcat că acest gol 
nu s-a înregistrat pe pelicula 
unui aparat de filmat. A fost 
un gol de excepție, rodul a 
zeci de repetări la antrenamen
te. Așadar, echipa noastră a 
făcut un prim pas bun, promi
țător, la acest campionat eu
ropean.

Dar greul abia începe. E- 
chipa noastră trebuie să-șl 
mai elimine uncie ezitări din 
jocul apărării, să „stringă" 
mai eficient Ia mijloc și să 
șuteze mai mult la poartă.

Miercuri (h. r. azi), tot de 
la ora 11 (12 ora Bucureștlu-- 
lui), echipa noastră va întilni 
selecționata Poloniei, cea care, 
în preliminarii, a învins echi
pa R.D. Germane în 
jocuri. Deci, atenție I 
va avea loc la Esscn. Antre
norii M. Rădulescu și C. Toma 
intenționează să trimită în te
ren „U“-le care a început par
tida cu Cehoslovacia. deși 
Stoica a avut un randament 
mai scăzut, iar Sertov 
dureri la genunchiul 
după lovitura primită 
cînd a fost faultat în 
Doctorul E. Crislea 
insă, să-1 recupereze.

ambele
Meciul

acuză 
sting, 

la faza 
careu 1 
speră,

Constantin AlEXE

• AUTOTURISME 
1300"

---------- „Dacia 
și „Skoda 120 L"

• MARI 
BANI 
fixe), 
de 50.000 lei.

CiȘTIGURI IN 
(sume variabile și 
începind cu cele

• TRAGEREA OBIȘNUITA 
PRONOEXPRES de astăzi, 27 mai 
1981, se televizează în direct înce- 
pind de la ora 17,50.

• C1ȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN " 

MAI 1981
24

Categoria I-a : (13 rezultate) 
37.25 variante a 5.335 lei.

Categoria a II-a : (12 rezulta
te) 796 variante a 300 lei.

Categoria a IU-a : (11 rezul
tate) 6.689,25 variante a 53 lei.

leri, în Divizia „B" 
(seria I)

DELTA TULCEA - GLORIA
BISTRIȚA 4—2 (1-1)

Ieri, la Tulcea, a avut loc par
tida dintre formația locală Delta 
și Gloria Bistrița, contînd pentru 
etapa a XXXI-a — programată 
la 7 iunie — a Diviziei „B“, se
ria I. Meciul s-a încheiat cu sco
rul de 4—2 (1—1) în favoarea
echipei Delta, prin golurile mar
cate de Rotaru (min. 18. 55 și 
59) și Cazacu (min. 68), respectiv 
Dumitru (min. 13) și Comun 
(min. 53). (P. COMȘA — co
resp.).

31 MA11981
TRAGERE SPECIALĂPRONOEXPRES

•**“«*•- BANI.
AUTOTURISME 

SI EXCURSII 
pcslc ho ((JIU

• EXCURSII in RlSl Ceho
slovacă i.— —--- 
mană.
FORMULA TEHNICA A- 
VANTAJOASÂ : 
6 extrageri în 3 
un total

sau R.D. Ger-

de 38
faze, cu 
numere I

Consultați prospectul aces tei

BILETELE 
TICIPĂ 
TRAGERILE I

LEIDE 25 
LA TOATE

PAR-
EX-

trageri avantajoase îi

JUCAȚI DIN VREME NUMERELE PREFERATE!
Ultima zi de participare - simbătă 30 mai 1981
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SPORTIVII ROMANI CONDUC IN PROBELE DE PERECHI
CELE 25 DE FINALE ALE CUPEI | 

CAMPIONILOR EUROPENI LA FOTBAL •
VIENA, 26 (prin telefon). 

Campionatele europene de po
pice rezervate juniorilor au con
tinuat cu întrecerile pe perechi. 
Confirmîndu-și valoarea, tinerii 
noștri sportivi, care luni seara 
au cîștigat titlul de campioni 
continentali pe echipe la fete,

iar băieții au urcat pe cea de-a 
treia treaptă a podiumului îau- 
reatilor. s-au situat din nou 
printre principalii candidați la 
locurile fruntașe. Dovedind o 
bună precizie în lansarea bilei 
Maria Zsizsik (433 p d) și Ibo- 
lya Mathe (402) au obținut

p d, cel mai ridicat punc- 
dintre cele 10 perechi care 
evoluat pînă la ora efectuă- 
convorbirii telefonice. In

BALCANIADA DE VOLEI

835 
tai 
au 
rii 
confruntările masculine, cuplul 
nostru, format din Ion Frigea și 
Ștefan Rakoș, a dovedit o cons
tantă remarcabilă, realizînd 878, 
respectiv 864. aflîndu-se, după 
primele 12 competitoare — din 
cele 27 înscrise in concurs — 
pe primul loc în clasament.

UȚ 
ț/v

•
MOl 

a.

£
u.

Cupa campionilor europeni 
este cea mai importantă și mai 
populară competiție continentală 
rezervată echipelor de club. în
ființată în 1955 din inițiativa zia
ristului francez Gabriel Hanot, de 
la cotidianul parizian „L’Equipe", 
prima finala a avut loc în 1956. 
De la început, toate cele 25 
do finale s-au desfășurat pe te
ren neutru. Din istoricul celebrei

competiții vom consemna că 
Real Madrid a cîștigat de cele 
mai multe ori trofeul (6 ori), 
urmată de Ajax Amsterdam și 
Bayern Miinchen (de cite 3 ori). 

Doar patru finale au necesitat 
prelungiri și una a fost rejucată.

ASTÂZI, LA PARIS, REAL MA
DRID VA INTILNI PE F.C. LI
VERPOOL în cea de a 26-a finală.

Balcaniada de volei pentru 
seniori și senioare începe azi în 
Iugoslavia. întrecerea fetelor 
este găzduită de localitatea 
Râvne na Koroskem, cu parti
ciparea echipelor reprezentative 
ale Bulgariei, României si tării 
gazdă. Din lotul care a făcut 
deplasarea, sub conducerea an
trenorului Sandy Chirită, fac 
parte jucătoare cu multă expe
riență competitională — Maria 
Enachc. Iulian» Encscu, Irina 
Fetcuict. Liliana Văduva. Vic
toria Georgescu, precum si ju
cătoare aflate în plin proces de 
afirmare — Gulniza Gelil, Ni- 
culina Stanică, Fidelia Crișan și 
altele. întrecerile de la Râvne 
na Koroskem reprezintă un bun 
prilej de verificare a stadiului 
pregătirilor echipei reprezenta
tive care în acest an se află în 
fata a două examene foarte im
portante : Universiada de la 
București și Campionatele euro

pene din septembrie. în Bulgaria.
La competiția masculină, care 

se va desfășura la Novo Mesto, 
participă reprezentativele Bul
gariei, Greciei, României și 
Iugoslaviei.

Din lotul român deplasat în 
Iugoslavia fac parte doar 3 „in
ternaționali" : Oros, Dumănoiu 
și Pop. Lor le-au fost adăugați 
jucătorii bucureșteni Juhăsz, Ma
rinescu, Șchiopescu, Gizdavu, 
Steriade. Ionițăț Bulacu și cra- 
ioveanul Pascu.

REZULTATE TEHNICE : fe
minin : 1. Maria Zsizsik — Ibo- 
lya Mathe (România) 835 d d,
2. Renate Ruckl — Christinne 
Berg (R.F. Germania) 822 p d,
3.
Varga
culin :
Rakoș
2. Ibo
nici (Iugoslavia) 1 733 p d. 3. Mi
klos Molnar — Miklos Varga 
(Ungaria) 1 717 p d. Concursul 
pe perechi sa încheie miercuri.

Ildiko Grampsch — Maria 
(Ungaria) 820 p d ; mas- 
1. Ion Frigea — Stefan 
(România) 1 742 o d, 
Mohai — Miro Golia-

CONCURSUL EUROPEAN AL ALERGĂTORILOR
VETERANI DE CURSA LUNGA

TURNEUL Dt TENIS
DE LA POLAND GARROS
PARIS, 26 (Agerpres). — Pe 

terenurile arenei pariziene „Ro
land Garros" au continuat cam
pionatele internaționale de tenis 
ale Franței. O surpriză a furnizai 
jucătorul italian Adriano Pana- 
tta. care i _ 
7—5, 6—2 pe americanul Harold
Solomon.
McEnroe — Van Patten 6—1, 6—0, 
6—4 ; Tony Giammalva — Ferdi 
Taygan 6—1. 3—6, 6—4. 6—1 ; 
Angel Glmenez — Mario Martinez
6— 4, 7—5, 6—2 : Feminin: Stacy
Margolin — Karin Gulley 7—5, 
4—6, 6—4 : Lena Sandin — Debbie 
Freenan 6—1, 6—2 ; Nanette Schu
tte — Ferederique — Thibault 7—5, 
1—6, 10—8 ; Ann White — Ca- 
rroline Francii 6—4 6—2.

Intr-o partidă din primul tur al 
probei de simplu, Ilie Năstasc — 
Eliot Teltscher (S.U.A.) 6—2, 6—4,
7— 5. Vilas — Bertolucci 6—2, 7—5, 
6—2, Noah — R. Krishnan 6—1, 
6—1, 6-4.

Marți, ploaia l-a obligat pe or
ganizatori să Întrerupă în mai 
multe rinduri partidele de duoă- 
amiază. Rezultatele întilnirilor 
încheiate ; feminin : Hanna Man- 
dllkova — Lucia Romanov 6—2, 
6—1 ; Barbara Jordan — Sue 
Barker 6—3, 6—0 ; Chris Evert — 
Claudia Kohde 6—3. 6—2 ; Petra 
Delhees — Christane Jolissaint 
6—0, 6—0; Bettina Bunge — Jo 
Durie 6—2. 6—3 ; Masculin :
Carlo Motta — Wolfgang Poop 
6—3. 3—6, 6—3, 7—6; Bob Tester
man — Pavel Hutka 6—4 6—1,
4—6, 6—4 ; Thierry Tulasne —
Jose Higueras 6—3, 6—0. 6—3.

1-a eliminat cu 6—3,
Alte rezultate : John

O.N.T. Litoral și „I.G.A.L." 
(Asociația internațională a a- 
lergătorilor veterani de cursă 
lungă) din Wupertal (R. F. Ger
mania). cu sprijinul Consiliului 
județean Constanța pentru edu- 
tie fizică și sport organizează, 
la Mamaia. în zilele de 30 și 31 
mai, Concursul european al a- 
lergătorilor veterani de cursă 
lungă.

La întreceri, care se vor des
fășura pe 11 categorii de vîrstă. 
s-au înscris pînă în prezent a- 
proape 1000 de concurenți între 
30 și... 91 de ani (!) din : Anglia, 
Austria, Belgia. Bulgaria. Ceho
slovacia. Elveția. Franța, R. D. 
Germană. R. F. Germania. Iugo
slavia. Olanda, Polonia și Româ
nia. iar în afară de concurs par
ticipă și alergători din Japonia 
Si Liban.

Sîmbătă 30 mai se va desfă-

șura proba de fond — 10 km, la 
care, datorită numărului mare 
de concurenți înscriși, se vor da 
două starturi : primul la ora 
14,30, iar al doilea la ora 15,30.

Duminică, la ora 7, se dispută 
proba de maraton (42,195 km), 
iar la ora 8 vor porni în cursă 
atletii înscriși în proba de fond 
— 25 km (maraton redus).

La acest concurs, de o certă 
amploare, participă în calitate 
de concurent și președintele 
I.G.A.L. Arthur Lambert, 
vîrstă de 90 de ani.

Secretariatul concursului, 
care se mai pot face înscrieri 
pînă vineri inclusiv, funcționea
ză la hotelul Amiral din Ma
maia. telefon 31135, Festivitatea 
de premiere va avea loc dumi
nică, la ora 17,30, în fata hote
lului International din aceeași 
stațiune.

în

la

PROTESTE ÎMPOTRIVA TURNEULUI RU6DYȘTIL0R
SLD-AFRICANI IN NOUA ZEELANDĂ

2
iZ

ș</>

£

WELLINGTON. 26 (Agerpres). 
— Opinia publică din Noua 
Zeelandă iși manifestă protestul 
hotărît împotriva turneului pe 
care ar urma să-l întreprindă 
în această tară, la sfîrșitul lu
nii iulie, echipa de rugby a Re
publicii Sud Africane. în/ nu
meroase localități au avut loc 
adunări la care au participat 
peste 70 000 de oameni care s-au 
pronunțat împotriva politicii de 
apartheid a guvernului rasist de 
la Pretoria Și a contactelor spor
tive cu această tară. Ziarele din 
Noua Zeelandă publică scrisori

prin care cetățenii cer să 
contramandeze proiectatul 
neu.

se 
tur-

MAI MULTA EXPERIENȚA Și OMOGENITATE
(Urmare din pag. t)

tat multe situații de „om in 
plus". Un lucru este însă cert : 
echipa nu are încă experiență 
și nici omogenitate. Principa
lele 
lipsă de atenție 
mai 
vers, pripeala in situațiile de 
finalizare la „om în plus", ne
cunoașterea in profunzime a 
unor combinații la jocul pozi
țional, în fața porții adverse 
Către aceste lucruri va trebui 
acum să se îndrepte întreaga 
noastră atenție

— Cum s-au comportat
14 jucători folosiți ?

— Spinu este 
mă ; în schimb 
rat excelent 
U.R.S.S.. Hagiu

nici omogenitate.
: carențe ieșite la iveală : 

/ în defensivă, 
ales la contraatacul ad-

cei

for- 
apă- 

cu

ieșit din 
Simion a 
în meciul 
(13 goluri, din 

care 7 în meciul cu Cuba) si

Moiceanu au jucat dezinvolt, 
fără complexe. Răducanu — 
in vizibilă creștere. Gordan, 
Costrăș și Fejer s-au dovedit 
foarte utili. Ș. Popescu, E. lo- 
nescu, D. Cristian și L. Garo- 
feanu au muncit mult, dar 
fără prea mare eficiență. Sub 
nivelul turneului — II. Nită și 
Gh. Ilie.

— Care vor fi următoarele 
teste ?

— în luna iunie : un turneu 
Ia Varna și două meciuri la 
București, cu echipa U.R.S.S. 
Pină atunci, însă, antrenamen
te și iar antrenamente. Jucă
torii trebuie să se călească din 
punct de vedere fizic, să se 
întărească și din punct de ve
dere psihic, convinși fiind că 
pot juca de la egal Ia egal cu 
echipe dintre cele mai puter
nice.

ATLETISM Q La Banska Bis- 
trica sportiva cehoslovacă Jărmila 
Martohvilova a fost cronometrată 
în proba de 200 m cu timpul dc 
22,50 (cea m$î bună performanță 
mondială a anului).

CICLISM • Prima etapă a 
Turului Angliei pentru amatori, 
Brighton și Bournemouth — 
420 km), a revenit lui S. Joughin 
(Anglia) înregistrat cu timpul de 
4 h 00:07. în clasamentul general 
conduce Joughin. • A început 
„Criteriul Dauphine Libere'*. Etapa 
„prolog** la Grenoble con trac rono- 
metrului (3 km) a revenit olan
dezului Van de Velde. El a fost 
Înregistrat cu timpul de 3:50,78.

HANDBAL • La Osaka, în ca
drul unui turneu internațional

• TELEX • 
masculin R.D. Germană a învins 
cu 35—17 (17—10) echipa secundă 
a Japoniei, iar Japonia a dispus 
cu 25—17 (13—8) de echipa R.P. 
Chineze.

RUGBY • Echipa Angliei a în- 
tîlnit la Mar del Plata selecțio
nata de sud a Argentinei. Rug- 
biștii englezi au terminat învin
gători cu 47—3. Sîmbătă la Bue
nos Aires echipa Angliei va 
în compania reprezentativei 
gentinei.

ȘAH • După 8 runde 
turneul de la Amsterdam pe . 
mul loc în clasament se află Ti
mman cu S p și o partidă în-

juca
Ar

în 
pri

lata cele 25 de finale de pînă acum : 
1956 Paris :

Madrid : 
Bruxelles 
Stuttgart 
Glasgow 
Berna : 
Amsterdam : Benfica 
Londra : 
Vienq : 
Milano : 
Bruxelles : 
Lisabona : 
Londra : 
Madrid : 
Milano : 
Londra : 
Rotterdam 
Belgrad : 
Bruxelles :

1957 
1950
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

1975
1976
1977
1978
1979
1980

Paris : 
Glasgow : 
Roma : 
Londra : 
Miinchen : 
Madrid :

Real 
Real
Real
Real 
Real 
Benfica

Madrid 
Madrid 
Madrid 
Madrid
Madrid

— Reims
— Fiorentina
— Milan
— Reims
— Eintracht Fr. Main
— C.F. Barcelona
— Real Madrid
— Benfica
— Real Madrid
— Benfica
— Pa rbi za n B e Ig ra d
— Internazionale
— Benfica
— Ajax Amsterdam
— Celtic Glasgow
— Pa na th inaikos
— Internazionale
— Juventus
— Atletico Madrid

Milan
Internazionale 
Internazionale 
Real Madrid 
Celtic Glasgow 
Manchester Utd.
Milan 
Feyenoord 
Ajax 
Ajax 
Ajax
Bayern Miinchen
La rejucare cîștigâ Bayern cu 4-0 
Bayern Miinchen 
Bayern Miinchen 
F.C. Liverpool 
F.C. Liverpool 
Nottingham 
Nottingham

— Leeds United
— St. Etienne
— Borussia Monch.
— F.C. Bruges
— Malmo F.F.
— Hamburger S.V.

4- 3
2-0

3-2 d .;
2-0 

7-3 
3-2
5- 3 
2-1
3- 1 
1-0 
2-1 
2-1
4- 1 
4-1 
2-1 
2-0 
2-0 
1-0 
1-1

2-0
1-0
3-1
1-0
1-0
1-0

P-
uv 
a.

d.p.
d.p.

d.p.
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HOCHEIUL iȘI MODIFICĂ SISTEMUL DE
DESFĂȘURARE A C.M. fi)

■J

în timp ce în imensa sală 
„Scandinavium" din Goteborg, 
hocheiștii Iși disputau cu în
verșunare, zilele trecute, titlul 
mondial pe anul 1981, într-o 
altă sală, forul international al 
hocheiului punea la punct for
mula de desfășurare a viitoarei 
ediții a campionatului lumii 
(grupa „A"), total diferită de 
cea a ultimelor ediții ale com
petiției. După cum se știe, de 
mai mulți ani, campionatul 
mondial de hochei se desfă
șoară în două faze : prima, în 
cadrul a două grupe de cite 4 
echipe (fiecare joacă cu fie
care) și a doua, în cadrul a 
două turnee finale, pentru locu
rile 1—4 și 5—8. Avind în ve
dere valoarea de ansamblu a 
formațiilor angajate în între
cere, se constată că turneul 
1—4 a reunit mereu aceleași 
echipe : U.R.S.S., Suedia, Ceho
slovacia și Canada.

Am făcut această precizare 
pentru a putea înțelege mai 
bine substratul propunerii Fe-

„...PRIMA FAVORITA
VA FI, DESIGUR, ROMANIA

Maxi Gnauck (R. D. Germana)

gimnastă Maxi 
aparate, nu a

Este aproape de necrezut, dar adevărat. Cunoscuta 
Gnauck, multiplă campioană olimpică și mondială pe 
cîștigat pină la campionatele europene de la Madrid nici un titlu la 
individual compus, la un concurs 
„Spartachiada copiilor" din R.D. 
s-a afirmat treptat-treptat pe plan

de mare anvergură. Descoperită la 
Germană în 1977, micuța sportivă 
internațional.

cii 
în- 

pri- 
să

derației de hochei din Finlanda, 
de a se modifica sistemul de 
desfășurare a întregii compe
tiții, adică : să se renunțe la 
cele două serii preliminare și 
în cadrul unei grupe Unice, de 
8 echipe, fiecare să joace 
fiecare cite un meci. La 
cheierea acestei dispute, 
mele 4 clasate ar urma
mai susțină un turneu-final, 
la capătul căruia — abia — să 
fie cunoscută campioana lumii.

Propunerea finlandeză a fost 
primită cu interes și acceptată 
în unanimitate. Acceptată însă, 
în principiu, doar pentru o 
singură ediție, cea de anul vii
tor, care se va desfășura in... 
Finlanda ! Propunerea este însă, 
oricum, justă și ea răspunde 
cel mai bine intereselor propa
gandistice și mai ales mate
riale ale unei echipe din 
„grupa a doua", cum este cea 
a Finlandei, gazdă a competi
ției mondiale în 1982, pentru 
că altfel publicul local n-ar 
mai fi atras la jocuri !

Și mai este ceva nou în 
propunerea finlandeză, recent 
adoptată la Giiteborg. La în
cheierea disputelor primului 
tur, formația europeană clasa- 

urmează să 
de campioană

tă cel mai bine 
primească titlul 
continentală !

Noua formulă 
după cum am 
pentru ediția din 
landa, a campionatului ____
dial. Dacă va fi menținută sau 
nu. o hotărire va fi luată la 
viitorul Congres al Federației 
internaționale.

V. BENKOVSCHI

este valabilă, 
arătat, doar 

1982, din Fin- 
mon-

— Cum consideri că ai evoluat 
la C.E. de la Madrid ?

— La antrenamente m-am aco
modat bine cu aparatele și, pînă 
la urmă, totul a ieșit cum mi-am 
dorit... N-am făcut greșeli foarte 
mari. Dar, indiferent de succesul 
repurtat, cred că în viitor trebuie 
să fiu măi sigură în executarea 
exercițiilor.

— Cum ai urmărit concursul ?
— Din cînd în cîrid m-am uitat 

la adversare, dar, în principal, 
m-am preocupat de mine : să
fiu cît mai concentrată în con
curs. Consider că este o greșeală, 
să ții socotelile adversarelor. în 
asemenea cazuri poți deveni ner
voasă, să comiți greșeli.

— Nu ți-a fost frică de ultima 
probă, cea de la bîrnă ?

treruptă. Urmează Smistov, Hort, 
Portisch și Karpov cu cite 5 p. 
în runda a 8-a, Timman a între
rupt cu Polugaevski, Hort a re
mizat cu Mlles, iar Smîslov a 
cîștigat la Langeweg, iar Karpov 
a remizat cu Portisch.

TENIS • Turneul feminin din 
Berlinul Occidental s-a încheiat 
cu desfășurarea probei de dublu. 
Victoria a revenit perechii Ro
salyn Fairbank, Tanya Harford 
care a învins cu 8—3, 6—4 pe 
Sue Barker șl Renata Tomanova. 
• La Miinchen în finala de sim
plu masculin, victoria a revenit 
lui Chris Lewis (Noua Zeelandă) 
care l-a învins cu 4—6, 6—2, 2—6, 
6—1, 6—1 pe francezul Christophe 
Roger Vasselin.

ia

a
campionatele

CONCURS ATLETIC LA ROMA
— Desigur, dacă nu reușeam 

acest aparat îmi stricam nota 
nu mai deveneam campioană 
continentului. La , ' '
naționale de la Cottbus am evo
luat slab la bîrnă. La Madrid an
trenorul meu Jiirgen Ileritz mi-a. 
atras atenția spunîndu-mi : fii 
cît mai calmă. Astfel el mi-a in
suflat încredere...

— Acum ești o sportivă de 
mare popularitate. Cum te pri
vești în chip de „vedetă** ?

— Vreau să fiu cit mai modes
tă, să mă antrenez mult și conș
tiincios. După Olimpiadă am pri
mit 5000 de scrisori. N-am avut 
timp să le răspund personal. A- 
ceasta a fost însă preocuparea 
părinților mei. Eu n-am făcut alt
ceva decît să le semnez.

— Este adevărat că și fratele 
tău este sportiv ?

— Da. îl cheamă Dick șl nu de 
mult a împlinit 17 ani ! Este at
let. Practică marșul la clubul de 
performanță Dynamo Berlin. Dar 
pînă să se afirme va trebui de
sigur să parcurgă încă multe mii 
de kilometri.

— Ce părere ai despre gimnas
tele -românce ?

— M-a impresionat în mod deo
sebit Cristina Grigoraș, un ta
lent de excepție pentru cei 15 
ani ai săi. La C.M. de la ~~ 
va fi, cred, la 
toare ca Emilia 
Are mult calm, 
ranță. Lupta pe 
va fi foarte strinsă. Protagoniste 
sînt selecționatele României, R.D. 
Germane și U.R.S.S. Dacă va 
concura Nadia, prima favorită va 
fi, desigur, România l

ROMA, 26 (Agerpres). — La 
Roma s-a disputat meciul de 
atletism dintre selecționatele 
U.R.S.S.. Italiei. Spaniei si Gre
ciei. întîlnirea a fost cîștigată 
de reprezentativa U.R.S.S. care 
a învins cu 123.5—90,5 echipa 
Italiei, cu 130—84 pe cea a Spa
niei și cu 133—71 formația Gre
ciei. Celelalte rezultate : Italia
— Spania 127—89 ; Italia — Gre
cia 125—80 ; Spania — Grecia 
105.5—99,5 puncte.

Rezultate' mai importante : 
ciocan : Iuri Sedîh (U.R.S.S.) — 
78,40 m ; 110 mg : Moracho (Spa
nia) — 13,91 ; 200 m : Zuliani 
(Italia) — 20.80 : 800 m : Paez 
(Spania) — 1:47.73 : greutate : 
Santis (Italia) — 19,83 m : 
înălțime : Graenkov (U.R.S.S.)
— 2,24 m.

fel de
Eberle, 
grație 
echipe

Moscova 
străluci- 
în 1979. 

și sigu- 
la C.M.

TURUL CICLIST AL ITALIEI
A 

liei 
km) 
nul 
4.43:07.0. Liderul cursei Saror.ni 
(Italia) a sosit cu o întîrziere 
de 51 sec. El își menține totuși 
primul loc în clasamentul ge
neral fiind urmat de compatrio- 
ții săi Claudio Bertolotto și 
Baronchelli la 12 sec. și respec
tiv 31 sec.

10-a etapă a Turului It..- 
(Roma — Cascia — 166
a fost cîștigată de italia- 

Gianbattista Baronchelli —


