
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN UNITĂȚI INDUSTRIALE 
DIN CAPITALĂ

I Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintei*  
Republicii Socialiste România, 
a efectuat miercuri o vizită de 
lucru in unități ale industriei 
constructoare de mașini din 
Capitală.

In această vizită secretarul 
general al partidului a fost în
soțit de tovarășii Gheorghe 
Oprea. Gheorghe Pană și Nicu 
Ceaușescu, secretar al C.C. al 
U.T.C.

înscriindu-se în stilul de 
muncă de mare dinamism al 
secretarului general al partidu
lui, noul dialog cu făuritorii 
bunurilor materiale a eviden
țiat, o dată mai mult, preocu
parea constantă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru exa
minarea Ia fata locului a mo
dului cum sînt transpuse în 
viață programele complexe de 
.dezvoltare și optimizare a eco
nomiei naționale elaborate de 
cel de-a! XII-lea Congres al 
partidului, menite să asigure 
propulsarea României socialiste 
pe orbita unei civilizații su
perioare. Au fost examinate, 
temeinic, impreună cu munci
torii, inginerii și tehnicienii 
unităților vizitate, cu cadre de 
conducere și specialiștii cen
tralelor și ministerului de re
sort, probleme privind moder
nizarea și diversificarea pro
ducției, întărirea disciplinei în 
muncă, și utilizarea cit mai 
rațională a spațiilor de pro
ducție, mai buna colaborare 
între furnizori și beneficiari, 
creșterea continuă a producti
vității muncii și reducerea con
sumurilor materiale și de ener
gie. onorarea contractelor la ex
port in condiții calitative sporite.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a început la între

prinderea „Automecanica" și a 
continuat la întreprinderea „23 
August", întreprinderea de 
mașini-unelte și agregate Bucu

rești, la marea platformă a 
electronicii românești de Ia 
Pipera, la Întreprinderea Elec
tronica", întreprindere*  de ci
nescoape. întreprinderea de pie
se radio șl semiconductor! Bă
noasa. Ultimul obiectiv vizitat 
a fost Centrul de cercetări 
științifice și inginerie tehnolo
gică pentru semiconductoare.

Pe întregul traseu al vizitei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost înconjurat cu deosebită 
dragoste, cu entuziasm, de către 
oamenii muncii care au dat 
glas, și cu acest prilej, simță- 
mintelor de recunoștință și 
adine respect pe care întregul 
popor le nutrește față de con
ducătorul partidului și statului 
nostru.

Extrem de bogată in învăță
minte, vizita s-a constituit în- 
tr-o elocventă mărturie a mo
dului in care secretarul gene
ral al partidului veghează asu
pra destinului luminos al pa
triei noastre — România so
cialistă.

Pretutindeni, in halele de pro
ducție. în atelierele și labora
toarele vizitate, muncitori, in
gineri cercetători și tehnicieni 
l-au ovaționat îndelung pe cel 
mai iubit fru al națiunii noas
tre, dăruindu-i buchete de flori, 
într-o spontană și emoționantă 
manifestare a unității de ne
zdruncinat a clasei noastre mun
citoare, a întregului popor în 
jurul partidului,- al secretaru
lui său general. Toate acestea 
s-au constituit, de asemenea, în 
dovezi grăitoare ale hotărîrii 
colectivelor de oameni ai mun
cii din unitățile vizitate de a 
da viată indicațiilor și recoman
dărilor secretarului general al 
partidului, care reprezintă un 
insuflețitor și mobilizator pro
gram de acțiune în vederea în
deplinirii exemplare a preve
derilor actualului cincinal, a 
înfăptuirii obiectivelor Congre
sului al XII-lea al P.C.R.
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Sezonul de concursuri din a- 
nul trecut a evidențiat cu pregnanță .... - - .
foarte 
time 
dintre 
înscris 
durilor naționale ale seniori
lor. Anul trecut, la Galați, 
o pistă 
trecut 
la 2.27 
timetru 
ber —
/ Pentru evoluția sa _____
bună și pentru perspectiva pe 
care o reprezintă, Sorin Ma
tei a fost selecționat, ca încu
rajare. în lotul oKmplc al țării 
noastre. . In concursul olimpic 

ț de calificare, în care a obținut 
standardul de 2,21 m, a sim-

rezultațele unui atlet 
tînăr, săritorul în înăl- 

Sorin Matei, singurul 
juniorii noștri care și-țu 
numele pe tabela recor-

. . . pe
de zgură. Sorin Matei a 
peste ștacheta ridicată 
m. întrecind cu 1 cen- 
recordul — în aer II- 

al lui Adrian Proteasa.
constant

nuntat să încerce mai sus. A 
urmat, la 29 august. recordul 
de 2.27 m și apoi tot mai pu
ține concursuri, mai ales în a- 
ceastă iarnă si în primăvară. 
Durerile l-au ținut Pe Sorin 
Matei departe de ștachetă, dar 
în tot acest timp antrenoarea 
Elisabeta Stănescu 1-a asigurat 
o foarte atentă pregătire fizică 
generală, iar medicii specialiști 
de la Centrul de medicină spor- - 
tivă „23 August", în special dr. 
Stavrache. l-au cercetat cu 
minuțiozitate Si i-au' asigurat 
tratamentul corespunzător, 
mod firesc, traumatismul__
vindecat, deși Sorin mai acu
ză încă, in mod obiectiv (dar

In 
s-a

tit o durere în articulația coxo- 
femuraiă a piciorului de bă
taie. stîngul. Poate și din a- 
ceșt motiv. în concursul pro- 
priu-zis el n-a mai reușit decît 
un rezultat de 2,18 m, cu care 
s-a clasat pe locnl 13. dintre 
cei 16 competitori la săritura 
în înălțime.

Ulterior a devenit campion 
balcanic de juniori, la Salonic, 
cu 2.25 m — record al com
petiției — și a ciștigat puterni
cul „Concurs prietenia", în 
Cuba, cu o performantă de 2.20 
m. Resimțind însă durerea. So
rin Matei n-a efectuat decît 
trei sărituri în tot concursul si. 
odată asigurată victoria, a re

mai ales subiectiv !), unele du
reri. In ciuda acestei situații, 
pregătirea sa ,sportivă se des
fășoară destul de bine. în pa
ralel cu cea școlară. Anul aces
ta este pentru tînărul atlet 
bucurestean foarte important. 
Sorin Matei va fi prezent, la 
sfîrșitul lunii iulie, la întrece
rile celei de a Xl-a Universia
de. după care. în august, va 
evolua, cu mari șanse, la cam
pionatele europene de juniori 
de la Utrecht. Apropo de C.E. 
ale juniorilor. In 1980 Sorin 
a fost juniorul cel mai bun 
din lume !

Deci, iată cîteva dintre exa
menele care-1 așteaptă pe So-

•?ec* Tarf .
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lefi, în preliminariile C.M. de fotbal, România - Norvegia 1-0 [0-0]

DOUĂ PUNCTE MARI ÎN CURSA PENTRU CALIFICARE
Reprezentativa noastră trebuie, Insă, să-și consolideze mult organizarea Jocului olcnslv

1—0 in minutul 67 al partidei, autorul golului : Țicleanu 
Foto : D. NEAGU

Să recunoaștem, nu ne aștep
tam să fie ușor, dar nici nu

„.Ce greu a fost ! Cu cită 
trudă, cu cite eforturi și cu 
cit conspm nervos (înregistrat 
fidel și pe contorul de tensiune 
al tribunelor...) a obținut echi
pa noastră victoria și cele două 
puncte, necesare ca aerul in 
cursa pentru menținerea pozi
ției ei — avantajoase — în ex
traordinara bătălie care se du
ce. iată, meci' de meci, în 
grupa a IV-a preliminară a 
C.M. I

credeam că o să fie atît de 
greu.

Analizindu-1 „la rece" și cău- 
tind să înțelegem acest meci 
și dificultățile lui. am vrea să 
spunem că o bună parte din
tre ele derivă, după opini» 
noastră, din... situația avanta
joasă creată echipei noastre de 
rezultatul meciului Elveția — 
Anglia (2—1), disputat simbăta 
trecută. A fost clar că după

r»

rin și pe cațe, sîntem con
vinși. le va absolvi cu... no
tele cele mai mari ! Sorin Ma
tei are tăria morală și voința 
de a realiza. în primul rînd 
la Universiadă, o comportare pe 
măsura marilor sale eforturi 
de zi cu zi *

Romeo V1LARA

această partidă mulți iubitori 
ai fotbalului nostru și mulți 
tehnicieni au judecat in ALT 
FEL lupta pentru calificare la 
El Mondialul spaniol. Socotită 
prin atît de frecvent pomeni
tele „calcule ale hîrtiei" în
tr-o poziție de favorită (alături 
de echipa Ungariei), după me
ciul de simbătă, echipei noastre 
i s-au adunat aproape din 
oficiu cele 6 puncte „de aca
să" in cele 3 meciuri pe care 
le avea de disputat pe propriul 
teren. 'Or, jocul de ieri ne-a 
DEMONOTRAT, intr-o măsură 
in stare să convingă pe orice 
văzător, că pînă să ajungă cele 
8 puncte „acasă", pînă să fie 
ale noastre adică, este o cale

lungă și plină de obstacole. 
Este dar că aicest drum nu 
seamănă nici pe departe ca 
autostrada lină șt comodă pe 
care o întrezăreau euforicii 
care au sărit în sus după vic
toria elvețienilor (contra An
gliei) la Basci șl au strigat: 
„Gata, ne-am calificat

Va trebui să se reconsidere 
în fondul ei problema și va 
trebui să se muncească din 
greu pentru a ee ajunge la 
limanul dorit care se numește 
calificare..

CLASAMENTUL GRUPEI A
IV-A

1. ROMÂNIA
2. Anglia
3. Ungaria
4. Elveția
5. Norvegia

5 22 1 4—34
52128-55 
32105-35
4 112 6-73
51134-93

XWWWWW’S

Va trebui să se muncească din 
greu mai ales în DOMENIUL 
ORGANIZĂRII JOCULUI O- 
FENSIV, organizare care ierta 
fo<st adeseori în suferință- După 
un început în trombă, în car*  
s-au ratat cîteva situații fa-
vorabile (prin Bălăci, prin 
Răducanu), după ratarea golu
lui timpuriu care ar fi adus, 
probabil, descătușarea nervoasă 
a echipei și a spectatorilor, 
după acest debut ineficient, cei 
mai mulți dintre jucătorii noș
tri au căutat să rezolve totul 
„pe cont propriu".. Iar acțiunile 
personale au murit de regulă 
— mai greu sau mai ușor — 
în fața unui bloc defensiv al
cătuit aproape permanent din 
9—8 oameni. în consecință, „ce
tatea norvegiană" a rezistat

Marius POPESCU

(Continuare în pag 2-3)

Ieri, penultima etapă In campionatul de rugby

DUELUL STEAUA (31-3 cu Sportul studențesc), 
DINAMO (9-3 cu P. T. T. la Arad) CONTINUĂ...

Penultima etapă a campio
natului a prilejuit rugbyștilor 
de la Steaua și Dinamo — sin
gurele echipe care aspiră la 
titlu — noi victorii, care ami
nă decizia pe duminică.

STEAUA — R.C. SPORTUL 
STUDENȚESC 31—3 (12—0).
Victorie categorică a liderului 
campionatului, impulsionată de 
înaintași puternici și cu mari 
disponibilități, care-și fac jo
cul pe tot terenul (Murariu, 
Munteanu, ei doi mai ales, dar 
și Rădulescu sau C. Florea 
dintre cei tineri), decisă însă 
de astă-dată de aplombul li
niei de treisferturi, a cărei 
„primă vioară" a fost Adrian 
Lungu, autor a trei eseuri. Cu 
toată această superioritate ma
terializată pe tabela de mar
caj, le-au trebuit rugbyștilor 
militari 34 de minute pînă la 
prima încercare a lui Lungu 
(atac rapid pe lîngă grămadă 
Suciu, apoi Murariu — Mun- 
teanu, pasă pe treisferturi — 
Zafiescu, pasă „peste" direct 
la arioă și eseu !): Codoi trans
formă șl 6—0. Aici*  începe o 
ploaie torențială, spectacolul 
(bun) se mai strică, dar Steaua 
urcă scorul: Suciu, eseu ;
Alexandra transformă (min. 
40), 12—0. Patru minute după 
reluare, Zafiescu urmărește

inspirat un balon și îl ajunge 
în butul Studenților, - eseu 1 
Codoi (in zi bună) nu greșește 
ținta și 18—0. In min, 50 
Lungu este beneficiarul unui 
nou eseu (care-i are însă 
drept coautori pe Rădulescu — 
Murariu și Zafiescu) : 22—0
(transformarea e ratată). Spor
tul revine periculos In atac 
(ratează două l.p.), dar Steaua

pune tează prin Alexandru Lp. 
(min. 65) : 25—0. Studenții am
bițioși totuși încearcă... impo
sibilul prin Andrei Hariton, 
Atanasiu și Gurămare (fru- — 
moașe perspective !) dar nu 
izbutesc dgcît punctele de o- 
noare din l.p. prin Paraschl-

(Continuare în pag a 4-a)

C. Hariton încearcă să-l stopeze pe Enache (cu balonul). Fazi 
din meciul Steaua — R.C. Sportul ftudenteic Foto : Vasile BAGEAO
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CULTURA, EDUCAȚIA SI SĂNĂTATEA -
„DARURI"

In documentele elaborate de 
partidul și statul nostru referi
tor la domeniul mișcării spor
tive, turismul (de masă și com- 
petițional) a constituit mereu 
una dintre problemele impor
tante, el fiind o componentă de 
bază a culturii fizice. Era, deci, 
firesc, ca la lucrările Simpo
zionului național „Daciada", 
problema dezvoltării și diversi
ficării turismului să constituie 
un subiect de largi dezbateri.

Despre necesitatea folosirii 
timpului liber al elevilor prin 
organizarea de excursii a vor
bit în comunicarea sa prof. E- 
milia Zissu, de la Școala gene
rală 156 București, iar colegul 
său, prof. Vasile Piscutean, de 
la Școala generală Sebiș, din 
județul Bistrita-Năsăud. des
pre aplicarea — pentru prima 
oară în școlile din județul său — 
■ „Jocurilor de orientare turis
tică", în cadrul activității spor- 
tiv-turistice a pionierilor și 
școlarilor. Sucevenii, al căror 
județ are prin excelentă obiec
tive turistice și culturale deo
sebit de valoroase, au prezentat 
două comunicări bine documen
tate. Prof. Sorin Onciul a rea
lizat o anchetă turistică la 
școlile din municipiul Suceava 
și, prin numeroase tabele și de
sene, a înfățișat traseele alese 
de elevi, mijloacele preferate 
pentru deplasare (pe primul 
plan fiind... drumeția și bicicle
ta, iar pe ultimul — trenul). 
6-a vorbit despre activitatea 
cercurilor turistice, despre ne
cesitatea înființării unei tabere 
naționale de pregătire a secre
tarilor acestor cercuri, despre 
preferința pentru turismul 
montan. S-au remarcat însă și 
unele .lipsuri : nu toate școlile

TINERII JUCĂTORI DE TENIS DE MASĂ

LA STARTUL FINALELOR „DACIĂDEI"
O nouă finală de performanță 

în cadrul marii competiții națio
nale „Daciada* *,  cea a juniorilor 
la tenis de masă, programată la 
sfîrșitul acestei săptămfni — vi

neri, sîmbătă, duminică — în 
Sala sporturilor din IașL Iată un 
prilej de a aduce în prim- 
plan dîteva aspecte privind acti
vitatea la nivelul acestui eșalon.

argint, 3 bronz). De aceea, tre
buie să evidențiem eforturile de
puse de • serie de antrenori ti
neri: V. Filimon (C.S.Ș. Con
stanța), V. Dumitrescu (M.E.F.M.C. 
București), Florentina Hentz 
(Spartac București), P. Arnăutu 
(C.S.Ș. Slatina), care muncesc cu 
entuziasm pentru descoperirea de 
Md șl noi talente, precum și 
preocupările în acest sens ce se 
manifestă la CSuj-Napoca, Hm. 
Vflcea, Bistrița, București, Lugoj, 
cum de evidențiat este și iniția
tiva C.JJLFJS. Prahova care or
ganizează tradiționala competiție 
„Paleta de argint*, întrecere 
care constituie o permanentă 
trambulină de lansare a~. speran
țelor. Dtacă există cluburi șl aso
ciații în care munca cu juniorii 
constituie o preocupare de prim 
ordin, nu același lucru se în
tâmplă însă în altele, care așteap-

- CERINȚE DE PRIM ORDIN
• fac. altele nu prea. Două din
tre cele care pun în prim-planul 
activității aceste cerințe și care 
obțin rezultate frumoase vl le 
prezentăm ta rtadurile urmă
toare :

INFRAJIREA TG. MUREȘ

Conțin utod tradiția asociației 
Comerțul, unde s-au format' lu- 
dllh Borbely si Olga Nemeș, ca
re activează acum la C.S. Arad, ÎN
FRĂȚIREA TlRGU MUREȘ se 
află, prin munca neobosită a 
unul «n pasionat, Ioan Lohr, 
printre cele mal productive cen
tre ale tenisului de masă femi
nin. aid inltlindu-se si formln- 
du-se • serie de tinere talente. 
Desfășurtnd • continuă muncă 
de «elecție, antrenorul * reușit 
să aducă în prtm-plan alte ju
cătoare care promit mult — Kln- 
ra Lohr Si Gabriela Balint —. 
dar in cadrul secției se pregă
tesc și alți copil ta care se pun 
speranțe. O dovadă • constituie 
modul cum s-au prezentat repre
zentanții acestei asociații la re
centele finale ale campionatului 
republican de Juniori n si ale 
concursului republican al copiilor, 
unde s-au aflat printre fruntașii 
Întrecerii. Este o dovadă a fap
tului că la Tg. Mureș există un 
izvor de talente care trebuie va
lorificat ta folosul dezvoltării 
continue a acestei discipline.

Dar trebuie să spunem că nu
mărul de asociații- care se evi
dențiază ta promovarea si în
curajarea Junioarelor este mai 
mare decit ta cazul băieților. De 
aceea, alături de înfrățirea Tg. 
Mureș, pentru modul cum se lu
crează, trebuie menționate si Glo
ria Buzău (antrenor Em. Băclo- 
lu). C.SJȘ. Rm. VUcea (Tr. An- 
cufa). M.E.F.C.M. București (V. 
Dumitrescu) ș,a.

JUNIORII - „CHEIA*  VIITOARELOR SUCCESE

Pentru a se încerca revitaliza- 
rea tenisului de masă, S-A PUS 
ACCENTUL, IN VREMEA DIN 
URMA, PE EȘALOANELE DE 
JUNIORI Șl JUNIOARE, pentru 
selecționarea unor tineri capa
bili să facă față exigențelor și 
nivelului atins pe plan interna
țional de tenisul de masă.

Că aceasta este direcția ce tre
buie urmată, ne-au dovedit-*  e- 
Jecvent recentele campionate mon
diale, unde echipa feminină a-a 
afirmat cu pregnanță, deși în 
©componența sa se aflau, alături 
de Eva Ferenczi (abia trecută 
peste pragul „senioratulul"), două 
junioare: Olga Nemeș și Maria 
Alboiu. Primele speranțe, că dis
punem de o generație capabilă 
•A răspundă exigențelor, au apă
rut la C.E. de juniori de anuS 
trecut, unde reprezentanții noștri 
•-au aflat printre medaliațl (1

DEPISTAREA Șl PROMOVAREA
Activitatea de selecție, instrui

rea la un înalt nivel șl promo? 
varea tinerelor talente trebuie să 
constituie preocuparea de bază a 
tuturor cluburilor și asociațiilor 
eu secții de tenis de masă. Uneia

UNIVERSITATEA CRAIOVA

Fără îndoială, prin rezultatele 
realizate în activitatea cu băieții, 
aecțla de tenis de masă de la 
UNIVERSITATEA CRAIOVA ae 
detașează de restul secțiilor. Aici, 
pasiunea și dăruirea antrenorului 
virgil Bălan a făcut să rodească 
• serie de talente — Marin FI- 
r&nescu, Mlhai Colțescu, Mihai 
Bobeclcă, Marta Păun ba. din 
generațiile mal vechi. Eugen Flo- 
rescu, Mtreea Nlcorescu, Paul 
Hal dan, Vasile Fierea etc. din 
generațiile din urmă —, ©are 
s-eu impus ta arena tenisului 
de masă de la noi. Reușitele soi*  
tren or u lui V. Bălan sînt urmarea " 
•nel munci active de selecție 
Care un prețios sprijin șl ta fos
tul său elev M. Bobocică) șl de 
promovare a talentelor, prin a- 
tr ager ea spre tenisul de masă a 
copiilor care frecventează Casa 
pionierilor și șoimilor patriei din 
Craiova. Nu este lipsit de interes 
să artăm că, în urma activității 
desfășurate, la Casa pionierilor, 
s-a reușit crearea unei frumoase 
pepiniere, acum clubul „Pionie
rul" fiind printre •cele mai 
bune in întrecerile mici
lor mînuitori de palete. Dar 
revenind la Universitatea, să 
menționăm șl sprijinul acordat 
permanent de conducerea clubu
lui. Rezultatele .sînt mal mult 
decît bune. Din păcate, condițiile 
de pregătire nu sînt, totuși, pe 
măsura succeselor înregistrate, 
craiovenli suplinind prin muncă 
și pasiune lipsurile existente, 
hiînd-o înaintea altor cluburi si 
asociații care au aproape totul, 
dar dau puțin sau deloc.

ESENȚIALE ALE
testate au un cerc de turism, 
nu toți elevii școlilor sînt cu
prinși în majoritatea excursii
lor și — atenție ! — elevii sînt 
solicitați mai puțin 'în timpul 
vacanțelor și mai des în tim
pul cursurilor.

în cadrul discuțiilor s-a ac
centuat pe ideea promovării 
„turismului cultural", cea mai 
utilă dintre formele de turism 
de masă, practicat de elevi, de 
oamenii muncii din întreprin
deri. Traseele alese au îmbinat 
frumosul cu utilul, purtîndu-i 
pe aceștia la obiectivele istori
ce, la muzee, în parcuri natu
rale, în rezervații de floră, la 
obiective industriale, la monu
mente ale naturii.

Multi vorbitori au accentuat 
tendința elevilor și a oamenilor 
muncii de a-și organiza singuri 
excursiile, fiecare membru al 
„expedițiilor" dorind să ia par
te activă la fixarea traseelor, a 
etapelor de odihnă, la echipa
rea și alimentarea pe parcurs. 
Profesorul sau secretarul cer
cului turistic ar avea, în acest 
caz, doar rolul de îndrumător, 
de om cu experiență în dome
niul turismului. „Un rol deose
bit îl are turismul, după cum 
a accentuat dr. Șerban Avră- 
moiu (Craiova), în educarea ti
neretului. El insuflă calm, ho- 
tărire. îndrăzneală și curaj, 
propulsează inițiative în rezol
varea unor probleme dificile i- 
vite pe parcurs și, în același 
timp, dezvoltă spiritul de ca
maraderie, de atașament față 
de colectiv, de „bun tovarăș" 
în momentele grele, de întra
jutorare. în caz de accident sau 
boală. De aceea, trebuie să ac
ționăm astfel ca turismul să

TURISMULUI
devină o puternică pîrghie în 
munca de educație".

Expunerea doctă, însoțită de 
planșe, pliante și alte materiale 
de propagandă, făcută de cu
noscutul orientarist Dezideriu 
Heintz din Sibiu, — unul din 
artizanii recordului mondial de
ținut de sibieni în ceea ce pri
vește participarea la o activita
te de orientare, — a pledat 
pentru „sportul pădurilor", in 
care stadionul este natura, iar 
participanții — oameni de orice 
vîrstă. „Acest sport, spunea 
vorbitorul, este, pe bună drep
tate, cel care conferă direct și 
imediat sănătate, vigoare și pu
tere fizică, pină la adinei bă- 
trlnețe. Performanța încetează 
la 30—40 de ani, dar turismul 
competițional — niciodată".

Desigur, s-ar putea spune 
multe despre activitatea turis
tică și importantul său rol în 
„Daciadă". Un fapt este cert : 
„Daciada" are in această ramu
ră de sport capacitatea de a 
cuprinde mase largi de oameni 
ai muncii, realizind acea con
tinuitate mult dorită in practi
carea exercițiului fizic, turis
mul puțind fi practicat pe orice 
timp și în orice anotimp. La 
rindul său, activitatea turistică 
conferă adepților săi sănătate, 
posibilitatea lărgirii cercului de 
cunoștințe și, totodată, mode
larea sufletului uman, educarea 
tineretului și a oamenilor 
muncii în spiritul dragostei 
față de patrie și față de co
lectivul în care muncesc și cu 
care pornesc la drum, în cău
tarea frumuseților dăruite de 
natură sau făurite de mina o- 
mului.

Sever NORAN

tă totul de-a gata. Este cazul 
formațiilor divizionare „A" din 
București Progresul, Locomotiva, 
Politehnica, precum șl Tractorul 
Brașov, ale căror rezultate vor
besc de la sine despre ce înseam
nă să nu te îngrijești de propria 
pepinieră. Desigur, Insă, Bata mi 
este Închisă...

Există • serie de jucători fa
ianțați — Olga “Nemeș, Era Fe
renczi, Marfa Alboiu, Beatrice 
Pap, Judith Borbely, Lorena Ml- 
bal, Eugen Florescu, Andrfa Fe- 
hăr. Paul Haitian, Vasile Fierea 
ș.a. — dar numărul ier ar putea 
fi ta creștere dacă pretutindeni 
s-ar acorda aceeași atenție 
„schimbului de mttae“.

Apropiatele finale ale „Dada- 
dei*  ta tente de masă, rezervate 
Juniorilor, oferă a excelentă po
sibilitate de depistare șl promo
vare a sportivilor cane dovedesc 
calități, care se anunță a fi au
tentice talente. De asemenea, În
trecerile de ta lași trebuie să 
constituie și a tribună a schim
bului de experiență, pentru că 
numai prlnlr-o conlucrare activă 
Intre toți antrenorii se poate a- 
tinge scopul comun, acela de a 
tace din tenisul de masă un 
sport care să se afle ta pluto
nul fruntaș european șl mondial, 
în această direcție juniorii re
prezintă, indubitabil, „cheta" suc
ceselor viitoare...

Emanuel FANTANEANU

BOGATĂ AGENDĂ
A ATLETISMULUI

• Un sfîrșlt de săptămtaă cu 
• activitate atletică competițlo- 
nală foarte diversă. Cel mal 
mulți competitori ver C reuniți 
La Craiova, pe stadionul Central, 
de campionatele republicane șco
lare, unul dintre cele mal Im
portante concursuri ale sezonu
lui. Vor fl prezențl Anlșoara 
Cușmir, Nlcoleta Lla, Silvia Co- 
mărniceanu, Marleta Hcu, Alina 
Green, Ltviu Glurglan, Viorel 
Popescu, Mihai Bran. Aurei Aști- 
lean, Stellcă Turbă, Ion Bulac sl 
împreună cu ei toți elevil-atlețl, 
cel mal buni. Se așteaptă rezul
tate pe măsura evenimentului.
• Pe Stadionul Republicii, Clu

bul atletic universitar organi
zează • Interesantă competiție, 
dotată cu „Cupa C.A.U.", care 
promite întreceri interesante șl 
unele rezultate de valoare ta 
perspectiva Universiadei din îu-

• 1, X, Z... Pentru a ©feri
participanțUor la concursul Pro
nosport de duminică 7 Iunie 1981 
© sursă suplimentară de inspi
rație, redăm pronosticurile lui 
Eftimie Ion eseu, redactor de 
specialitate la ziarul „Sportul" : 
I. Tractorul — C.S. Tîrgovlște 
1, X ; ii. Pandurii — Petrolul 
X, 2 ; m. Unirea Focșani — 
F.c. Constanța 1 : IV. Mecanică 
fină — Metalul ;ac. 1, X, 2 ; V. 
Genoa — Catania 1 ; VL Lane-

AU iMPi

Alexandru Ghinea, un autentic talent, care a învățat să vlsleasci 
cu doi ani in urmă Foto : Vasile BAGEAC

„Noul val" al canotorilor promite

DBELUL GHINtA - BADEA Șl DEVIRIMEA'IUL AKĂDANCELOR
50 de fete și 80 de băieți re- 

prezentînd ÎS secții din 9 centre 
ale țârii : iată bilanțul de start 
la recentul concurs republican 
de canotaj pe ambarcațiuni mici 
rezervat juniorilor. Printre aceș
tia, clțiva canotori pe care l-am 
urmărit vîslind și anul trecut, 
pe lacul Snagov, dar și mulți, 
foarte mulți debutanți. Este un 
prim semn că mica familie a 
tehnicienilor din Arad. Timișoa
ra, Bacău și rilunicipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej, din Orșova, Tg. 
Mureș, Deva, Constanța șl, fi
rește, București caută continuu 
noi talente, tinere și tineri do
tați cu calități fizice de excepție, 
dornici să pășească pe drumul 
atît de greu al performanței.

Cu puțin timp în urmă sub
liniam La rubrica noastră „explo
zia" în această primăvară a unui 
schlfist de certă valoare. Era 
vorba de Ion Badea, elev la li
ceul „D. Bolintineanu" din Ca
pitală, descoperit și pregătit de 
Doina Bălașa, la C.S.Ș. nr. 1 
București. La primul său concurs 
de ^amploare. Badea reușise să 
întreacă schitiiști cu pretenții 
mult mai mari, sosind pe locul 
doi în... cursa seniorilor. Cum 
era firesc, victoria sa la juniori 
nu era pusă la îndoială de ni
meni. Și totuși... Badea a- fost 
învins de un ‘alt tînăr canotor 
talentat, Alexandru Ghinea 
(C.S.Ș. Steaua). Acesta are 18 
ani, 1,90 m și 85 kg și este elev 
în clasa a Xl-a la liceul indus
trial „Unirea" din București. A 
fost atras spre sportul vîslelor in

LECȚIA DE PE... BANCĂ SPECTATORILOR
Printre finalistele pe țară ale 

„Daciadei" la baschet băieți, 
14—19 ani, care au evoluat, da 
curlnd, la Galați, a fost prezen
tă și reprezentativa Bucureștiulul 
— calificată. în zonă — echipa Li
ceului „Spiru Haret*.  O echipă 
formată din băieți veseli șl e- 
xemplar de corecți pe terenul de 
joc, conduși de un am în vîrstă, 
un veteran al dăscăllmli sportive 
din țara noastră, prof. Victor Ti
bacu (de unde ©are atfta rigoare 
și prospețime ta acest eon scund, 
cu priviriile-i pline de neastâm
păr, electrizate, parcă, la vede
rea echipei ta joc). Formația a 
fost alcătuită șl „crescută" dear 
ta acest an („Echipa mare, echi
pa mea, am predat-o clubului 
sportiv școlar clnd am Ieșit la 
pensie — spunea, prof. Tibacu — 
dar n-am putut b& mă despart 
de școală și-1 cresc, acum, pe 
copiii ăștia*).  Eâ a ocupat locul 
3 pe țară. Nu despre acest lu
cru vrem să vorbim însă. Spor
tivii de la „Spiru Haret*  au ju
cat foarte frumos în compania 
cellei mal bune echipe, reprezen
tativa Liceului „Al. I. Cu za" din 
Focșani. Prof. Tibacu își încu
raja, firește, elevii săi, dar cei 
din jurul lui au putut vedea pe 

Campioana țării la heptatlon, Corina Țifrea, ia startul 
in „Cupa C.A.U."

he. de la București. Concursul 
are loc sîmbătă — de la ora 16,30 
gd duminică — de la ora 9,30.

<1 Așa cum am mal anunțat, 
unii dintre fruntașii atletismului 

ADMINISTRAȚIA DE SEAT LOTO PRONOSPORT INTORMEAZl
rossi — Foggia X ; VIL Lazto — 
Cesena 1, X ; vm. Palermo — 
Verona 1 ; IX. Pescara — Lecca 
1 ; X. Rbntai — Milan 1, X : 
XL Spăl — Atalanta X ; XIL 
Taranto — Pisa 1, X ; XHL Va
rese — Sampdorta X.
• ÎN ATENȚIA CÂȘTIGĂTO

RILOR 1 TntrucJt, conform regu
lamentului, raza I (obișnuita) a 

urmă cu doi ani de Carol Vereș 
șl pregătit în ultima vreme de 
George Mereuță (care-1 antrenea
ză și pe Emilian Curteanu. sosit 
al treilea în cursa de simplu). 
Anul trecut, Ghinea a făcut par
te din barca de 4 vîsle a C.S.Ș. 
Steaua, campioană națională. A 
progresat spectaculos în această 
primăvară, devenind primul vlslaș 
al „noului val". Oricum, duelul 
Ghinea — Badea are toate șan
sele să ne ofere într-un viitor 
apropiat cel puțin un schifist de 
certă valoare internațională.

In absența Adrianei Chclariu, 
aflată la regata internațională de 
la Praga, cursă fetelor a fost do
minată de trei ară dance : Renate 
Dăgău. Emilia Cîndea si Marga
reta Mattel (pregătite de Rodica 
Herbci și Petre Las au) urcate pe 
podium în această ordine. Toate 
trei au încă mari rezerve și po
sibilități certe de progres pentru 
a intra în vizorul selecționerilor. 
.Să fie oare semnul unui reviri
ment în centrul nautic de pe 
malul Mureșului care cu mai 
multi ani în urmă a dat țării 
canotoare de mare valoare cum 
au fost Felicia Poruțiu-urziceanu, 
Elsa Ochsenfeld. Georgeta Floro- 
lu-Fulop sau Irina Csik ?... în 
fine, merită a fi subliniate șl ce
le două tinere ramere de Ja O- 
limpia, Ecaterina Tudorică șl.Ti
tian a Iftimie. pregătite de Geor
geta Clomîrian și neaua Pavel, 
două junioare care bat puternic 
la porțile lotului reprezentativ.

Adrian VASILIU

Dacă Steaua 
academie a 
este, într-ad*  
Brașov, perf 
nostru femini 
realizat event 
ei*  — campioi 
mumul unei 
De ani și ani 
pornesc spre 
numeroase tal*  
euforia gloriei 
unde au făcu 
handbal. Iată, 
ca acest puter 
mească răspla 
activității proc 
ani, ca D. Po 
Pik cum îi £ 
handbalului, 
cu mingea mi 
sul împlinit.

Actul de ju: 
Rulmentul Bra 
sele fete din n 
brașoveană și 
sul, harnicul i 
fesor-antrenor 
cu. Echipa de 
n-are prea mu 
cepție (doar I 
a fost selecție 
presz en tail v d*  
nate, însă, la 
spre • anume 
vinse fiă munc*  
aceste fete au 
iul nostru, reu 
țini credeau : 
Bacău acasă, j 
sard șl pe ter- 
tige „Cupa Ro 
cheie campion;. 
Adică, totul. 
Rulmentului dti 
se extind pînă 
lot eterogen, c 
gănesMfsK, știu 
aceiași numitoa 
insuflîndu-le < 
autodepăși șl, 
du-le roluri în 
citatea lor fizi» 
tică. Irene Oai 
longevitate, da: 
a devenit crete 
tea limpede", -c 
ordoneze — ch 
de inter — ac 
de la care înc< 
care se reia 
prin care se î 
Ritm — uneori 
care, alergare 
llcitat tinerelor 
Manuela Neică, 
tin, Marla Fur

acest om de mare suflet aplau- 
dtad în picioare fazele frumoase 
realizate de adversari. „Excep
țional, băieți î“. între cele două 
reprize l-am auzit vorbind cu 
elevii: „Nu-i nimic, copiii mei, 
dacă pierdem. Învățăm... Și sta- 
tem corecți...*.  în următorul meci 
al vrîncenilor l-am văzut pe e- 
levil prof. Tibacu strînși cior
chine în jurul profesorului lor, 
pe o bancă a spectatorilor. „Ur
măriți jocul numărului 11. Pătrun
dere rapidă, corectă și finaliza
tă. la, ultați-vă, ce cîriig !*.  Bă
ieții îșl dădeau cu părerea, co
mentau flecare fază ca la o lec
ție de cfiasă. Era o lecție care 
valora mal mult decît un șir de 
antrenamente. Pentru că elevii 
de la „Spiru Haret" © tratau cu 
aceeași seriozitate ca pe © lec
ție de matematică. Aceasta pen
tru că prof. Tibacu l-a învățat 
să fie așa. Și. la sflrșltul întfl- 
nlrii care-1 desemna pe vrînceni 
campioni ai „Daciadei", prof. 
Tibacu l-a sărutat pe cel mal 
bun jucător, numărul 11.' Sorin 
Anastaslu, ca un îndemn pentru 
elevii săi de a-i urma exemplul.

Viprel TONCEANU

Trei dintre juc 
la dreapta, EI 
Oancea — la...
r........... .......«a

BOX
ZILELE TREC’ 

la Tuilcea, intre 
14-â ed ‘i a ce 
tijce „Centura 
fiind prezențl Fî 
de secții. Iată c
— 51 kg : A. lor 
M kg : N. Șerb 
cin) ; 57 kg : G 
Iul Galați) ; 63,5( 
(Voința Măcln) ; 
des cu (C.S.S. B 
MSță (Voința Mî 
Custură (Oțelul
— 45 kg : G. S 
c±n) ; 48 kg : » 
Tulcea) ; 51 kg
SJnirea Focșani) 

prea, 67 kg : 
structorul Buzău 

63,5 kg : N. Stoc 
Lăți) ; 67 kg : V 
Buzău) ; 75 kg : 
rea Focșani), 
coresp.).

nostru se vor afla ta întreceri in
ternaționale peste hotare. în Bul
garia și în Cehoslovacia. Evident, 
șl performanțele lor le așteptăm 
cu legitim Interes. / 

LUPTE

LA DEVA au 
concursului repu 
riloc Sl școlarilor 
ta care au fost 
ehlpe. Iată cfasr 
NIORI MICI : 1. 
Brașov — < vlcto 
tați 3 v, 3. C"s.Ș 
JUNIORI MARI : 
— < victorii. 3.
3 ▼, 3. A.S. Con: 
doara 1 v ; clas 
școlari (Juniori 1 
L Steagul roșu I 
Galați. 3. C.S.S. 
tre cancurenți a 
N. Hîncu (48 kg) 
nu (74 kg) șl 
(+1W kg) - de 
Boroș (48 kg) — 
torul Hunedoara, 
kg) șl M. Iile (& 
Steagul roșu Bra

tragerilor speciale Pronoexpres 
beneficiata de eventualele repor
turi provenite de la tragerea e- 
bfanuitâ anterioară sl transmite 
eventuale reporturi tragerii obiș
nuite imediat următoare, etțtl- 
gurHe tragerii speciale Pronoex
pres din 31 mal ae vor etnologa 
luni 3 Iunie șl vor fi publicate 
marți » Iunie mi ; ffin aceeași

cauză, câștigurile 
nulte Pronoexpres 
vor omologa mien 
var fi publicate 
1S81.
• NUMERELE 

TRAGEREA PRON 
3 IUNIE 1381. EX 
41 • 33 20 3 ; extr 
« 13 M fi 1« Sl. 
eSștfauirt : 1.144.023
249.818 let, report.
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lor de generație. Și le-a mai 
fost antrenorul un neprețuit În
drumător in timpul jocului. 
Ochiul său ager a intuit cu re
peziciune punctele vulnerabile 
ale adversarului și mijloacele 
necesare echipei sale pentru a 
contracara atu urile ----- 
Avînd pregătite numeroase va
riante, el a indicat cu precizie 
— chiar din primele minute ale 
meciurilor — modul cum 
buie acționat, 
cuitîndu-1 cu încredere • 
bită.

partenerei.

modul cum tre
elev ele sale as- 

doose-

I
I
I

(Urmare din pag. I)
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RulmentuluiEvident, meritele 
încep cu cele ale antrenorului 
Remus Drăgănescuv 
ale căpitanului, și sufletului e- 
chipei, Irene Oancca,.. dar înainte 
de a ajunge la „plutonul co
echipierelor" fac popas în drep
tul portăriței Elena Oprea-Dră- 

păzitor" al 
Abnegația

continuă cu

îl
n
1- 
te 
Ir

it»
1- 
1- 
ta 
r-
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a- 
UC- 
de 
ie, 
n- 
50- 
cul 
ea 
la 

;ri, 
.ie. 
U- 
40- 
ță, 
m- 
Jor

gănescu, „îngerul 
buturilor brașovene. .
acestei sportive a adus mari be
neficii campioanei.

O mare și firească bucurie a 
cuprins familia sportului brașo
vean. Ea trebuie însă întregită 
eu o pregătire a echipei la cei 
mai înalt nivel in vederea par
ticipării la Cupa campionilor eu
ropeni. Aceasta Dentru că, se 
știe, orice performanță pe plan 
național * * "
valorică 
ționale.

Știința 
să-și predea 
cupa, nici . .
mai află în vitrina cu trofee bă
căuană. Este firesc. Echipa din 
campionatul .
fost nici cea de 
urmă și s-a aflat 
.4**-  aceea care a 
surpriză de acum 
gătirea fizică și 
biția jucătoarelor ..
dent, ajungînd sub co,ta admisi
bilă. Or, se vede din nou, viața 
nu iartă. Prilej de învă.țăîhinte 
pentru antrenorul Eugen Bartha 
și handbalistele de la, Știința 
Bacău, chiar dacă — din păca
te — el se află p-e fondul a- 
mărăciunii băcăuanilor, adică” a 
acelora ‘ care au susținut moral 
și material această echipă.

în rest, cu 
TEROM Iași 
Ion Haraga), 
cumpănă sau..

își găsește confirmarea 
în întrecerile intema-

Bacău a fost obligată 
prerogativele. Nici 

campionatul nu se

1980/1981 n-a mai 
cu un an în 
foarte departe 

produs plăcuta 
doi ani. Pre- 

mai ales am- 
au scăzut evi-

excepția echipei 
(antrenor : prof,
formații aflate in 
descuimpănite.
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Hristache NAUM

jozd ale Rulmentului de la stingă 
‘răgănescu, Adriana Pătruț și Irene 
echipei * Foto : Dragoș NEAGU

eiat. 
le a 
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start 
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teâua 
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Din- 
ire at : 
idula- 
reanu 

M. 
struc- 

(52 
le la 
Undea

oblș- 
nie se 
_n.be și 

iunie

E LA 
5 DIN
I : 14 
H-a : 

tal de 
i care 
jy’la 1.

eroic 67 de minute unor atacuri 
în valuri, unor șarje de mare 
angajament fizic, lipsite însă 
de lumină, de limpezime, de 
organizare. A contat mult, fără 
îndoială, lipsa lui Iordănescu, 
unul din cele două 
tactice" ale echipei, 
motor cu asemenea 
Beldeanu, zbătîndu-se 
tot terenul, uneori cu 
alteori părind depășit de obli- 
gațiiie-i copleșitoare. Ceea ce 
ni s-a părut însă evident a 
fost faptul că ÎNTREGUL ME
CANISM AL ECHIPEI (nefiind 
deci vorba numai de un jucă
tor sau de altul) NU ESTE 
REGLAT PE UN JOC OFEN
SIV TEMEINIC ORGANIZAT. 
Atacurile au purtat prea ade
sea pecetea ofensivei „pentru 
că jucăm acasă, pe teren pro
priu", și prea puțin însemnele 
acțiunilor 
construite.

Esențial 
că echipa 
și a obținut 2 puncte mari in

„motoare 
celalalt 
sarcină, 

mult pe 
folos.

bane învățate. bine

este, firește, faptul 
noastră a învins ieri

grupă, dar tot esențial este ca 
pînă la 23 septembrie (data 
meciului cu echipa Ungariei) — 
deci într-o perioadă de aproa
pe patru luni — să se învețe 
lecțiile ofensivei. Să se învețe 
organizarea ei- Este de așteptat 
ca meciul cu Ungaria să fie 
mai greu decît cel de ieri. 
Acest meci trebuie, credem, mai 
bine pregătit !

Dorim din toată inima ca în 
seara zilei de 23 septembrie să 
putem spune că experiența 
partidei atît de grele cu Nor
vegia nc-a fost folositoare.

Cu punctele a... ieșit 
ieri, jocul 
consolidat, 
calificarea 
prezintă o 
tențioasă în care nimic 
trebuie neglijat și totul trebuie 
pregătit cu chibzuință și ma
ximă răspundere.

Sintem în cursă, avem șanse 
reale de calificare, iar acestui 
«cop major al fotbalului româ
nesc trebuie să i se subordo
neze totul și în prițnul rînd o 
activitate sporită, cit mai bine

Yusuf Namoglu (toți dip Tur
cia), a condus bine următoarele 
formații ; ROMANIA : Cristian
— NEGRILA, Sameș, ȘTEFANES- 
CU, Munteanu 
BELDEANU, 
Țălnar) — 
taru (min.

II — ȚICLEANU. 
Bălăci (min. 63 
CRIȘAN, Cămă- 
89 M. Sandu),

M. Răducanu ; NORVEGIA : A- 
MUNDSEN — Pedersen, KOR- 
DAHL, AAS, Grondalen —. Han
sen, Giske (min. 75 Brandhaug). 
Mathifisen. — Berntsen, Okland 
(min. 43 Davidsen), Dokken.

Mihai IONESCU

MINUTUL 91
vestiare. . ȚICLEANU 

„Sini foarte fe-

bine 
multîrusă trebuie

După cum Se vede, 
pentru Madrid re- 

campanie foarte pre- 
nu

activitate sporită, 
orientată !

FILMUL JOCULUI
Echipa noastră a avut un 

Început de partidă deosebit de 
promițător. Două șuturi ' foarte 
periculoase, expediate chiar . în 
primul minut de Bălăci și Mun
te anu 
tale 
ne-au 
putea __ ____
Dar, după aproximativ un sfert 
de eră, în care atacurile re
prezentativei noastre au curs 
neîntrerupt, formația oaspete a 
închis ceva mai bine culoare
le din apărare, a trecut la un 
marcaj aspru în Jumătatea pro- 

căutînd să echilibreze

II și respinse cu dificul- 
de portarul Amundsen, 
lăsat impresia că ne vom 
impune încă din • start.

prie, ----------—
raportul de forțe pe calea tem
porizării șl a jocului pe con-

Surpj^nsă oarecum de

a norvegienilor, echipa

traatac. f .
replica, din ce în ce mai agre
sivă., _ ___ - ” . ■“ “
noastră nu a găsit cele mai bu
ne soluții de a-și crea breșe prin 
dispozitivul defensiv advers, ac- 
ționînd precipitat, fătră clari
tate în zona de construcție de 
la mijlocul terenului, fără su
ficientă decizie tn. fazele de poar
tă. Și, totuși, chiar și tn aceste 
condiții, am avut clteva bune 
ocazii de a înscrie pe parcur
sul primei reprize. In min. 18 
o acțiune prelungită de atac a 
tricolorilor este însă destrăma
tă, cu relativă ușurință, de sto
perul Aas la marginea careului 
de 16 m. In min. 20 un frumos 
„un-doi*  Bălăci — Răducanu li 
oferă acestuia din. urmă posi
bilitatea de a trage, dintr-o 
celentă poziție, la poartă, 
Amundsen iese inspirat și 
rează la timp. In min. 27 
șut precis și puternic al

CAMPIONATE - COMPETIȚII
(C.S.Ș. Petroșani). (I. SIMION — 
coresp.).

LA constanta, s-au reunit 
cei mal buni 504 copii practicanțl 
ai luptelor greco-romane. cu oca
zia Concursului republican re
zervat acestei categorii de virată. 
Iată cîștigătorii, în ordinea cate
goriilor (copii mici) : FI. 
canu . (Unirea Iași). Șt. 
(C.S.Ș.' Lugoj), L. Jușcă 
Gloria Arad), D. Crăciun 
2 Constanța), V. Gherase 
Galati). P. Lăcanu (C.S.Ș. 
șani), L. Marian (Gloria 
ța), C. Mreană (C.S.Ș. Botoșani), 
Șt. Vlad (Steagul .roșu Brașov), 
I. Barbu (C.S.Ș. Craiova). A. 
VIlcu (Dacia Pitești), A. Bulaxca 
(C.S.Ș. Steagul roșu Brașov), M. 
Mavrodin (C.S.Ș. 2 Constanța), 
S. Cucu (C.S.Ș. Bacău), * 
lășcuță (C.S.Ș. St. r. 1 
Clasament pe județe : 1. 
S3 p, 2. Brașov 29 p. 3. 
29 p, 4. Constanța 27 pt 
ment pe echipe : 1. C.S.Ș.
lap 29 p. 2. C.S.Ș. 2 Constanța 
29 p. 3. C.S.Ș. Steagul roșu Bra
șov 19 p.

Iată învingătorii, tn ordinea ca
tegoriilor, la copii marl : C. Pur- 
ghei (C.S.Ș. Galați), Gh. Nagy 
(C.S.Ș. Lugoj). C. Tudose (C.S.Ș. 
Viitorul Pitești). L Caralman 
(C.S.Ș. 2 Constanța), C. Glscă 
(C.S.Ș. 2 Constanța), C. Alexan- 
drache (Dinamo Buc.), D. Opln- 
caru (Ceahlăul P. Neamț). G. 
Goriclcă (Dunărea Galați), 
Stoicescu (C.S.Ș. 2 Constanța). D. 
Clucu (C.S.Ș. Lugoj), C. -----
(C.S.Ș. Arad), A. Dan 
Gloria Arad). I. Grapă 
Bacău). Clasament pe efihipi 
C.S.Ș. Galați 29 p, 2. C.S.

Mo- 
Naghl 
(C.S.Ș. 
(C.s.ș. 
(C.S.Ș.

Foc- 
Bistrl-

I. Bă- 
Brașov). 

Argeș 
Galați 
Clasa- 

Ga-

D.
Bun 

(C.S.Ș. 
(C.S.Ș. 
_>e : 1.

____ _____ rT, .S.Ș. 2 
Constanța__ 22 d. 3. C.S.Ș. Steagul
roșu’ Brașov 19 p. Clasament —
județe : 1. Argeș 33 - --
29 p. 3 Galați 29 p. 
coresp.).
VOLEI
TURNEUL 

lor pentru 
Divizia „A" 
miercuri în 
debutat cu 
București a 
—4, 13) pe _
chipă care nu a cunoscut înfrin- 
gerea în seria din care a făcut 
parte alături de învingătoare. 
Partida a avut o desfășurare dra-

I.

pe
p, 2. Brașov 
(C. POPA —

al candidate-FINAL
cele două locuri în 

feminină, început 
sala C.S.S. Sibiu, a 
o surpriză : Spartac 
învins cu 3—2 (—-7, 5, 
Voința București, e-

din nou pe 
să intervină 

cu dtficul- 
miin. 31 M.

...Drumul spre
• îmbrățișat de toți : ..
rîcit, atît pot să vă spun. E primul 
meu gol la națională!" SAMEȘ mo
nologhează : „Am obținut două 
puncte, asta contează!" BELDEANU e 
nervos : „Golul a căzut tîrziu, ceea 
ce ne-a enervat. Ocazii am avut. Un 
meci de calificare se 
puncte, ceea ce a cam 
cui de la care așteptam 
Sus, în vestiarul echipei 
aade vocea baritonală a
TIN STĂNESCU : „Puteam cîștiga cu
4~6, câ am avut atîtea ocazii I... A
fost un meci de calificare in care
am obținut douâ puncte grele ți
sîntem in fruntea grupei. Ceea ce 
înseamnă câ avem o vară liniștita in 
care putem lucra temeinic pentru... 
Spania*,  ȘTEFAN COVACI, vicepreșe
dintele federației, sintetizează : „Am 
Fost foarte precaut înaintea acestui 
joc. Intilnirile de acasă sînt foarte 
grele. Trebuie să incerpi mai multe 
variante, să vezi cum răspunde ad
versarul. Am dominat, am avut multe 
țuturi, dar n-am 
șl norvegienii au 
mi s-a părut cel

joacă pe 
uitat publi- 
mai mult", 
noastre, se 
lui VALEN-

ex- 
dar 
pă
un 
lui

*
nxatica și după lfl<5 minute de joc. 
a cîștigat echipa mal tînără — 
Spar tac. în cel de-al doilea joc 
s-au întDnbt Calculatorul Bucu
rești șl Universitatea Timișoara. 
Au cîștigat studentele cu 3—2 
(14, -^3, —16, 9, 7).

In ultimul meci al primei reu
niuni s-au întâlnit C.S.IVI. Liber
tatea Sibiu și C.S. Zalău. Scor : 
3—0 (10, 3, 8) pentru sibience.

Joi, înccpînd de la orele 14, se 
vor desfășura jocurile : Voința 
— C.S. Zalău, Universitatea — 
C.S.M. Libertatea*  și Spartac — 
Calculatorul. (Iile IONESCU — 

’’coresp.).
TURNEELE PENTRU PRO

MOVARE IN JJ-. S-au înche
iat turneele. finale^ ale campio
natelor de calificare pemfaru Di
vizia „B*  de tineret la volei. In 
sala C.S.S. din Sibiu a-au între
cut echipele masculine (6), din
tre care Metalul Suceava (neîn
vinsă), Metalul Bistrița și Voin
ța Beiuș, clasate în această or
dine pe primele trei locuri, au 
promovat în divizia secundă- In 
sala din Caransebeș, în întrece
rea finalistelor feminine, pro
movarea au realizat- o formații
le CJSJ3. Sănătatea Caransebeș, 
«.Metal 33“ București șl CJP.B. 
(Corespondenți : L Ionescu și 
N. Magda).

Beldeanu îl obligă 
portarul norvegian 
salutar, respingînd 
taie în corner. în ___  __
Răducanu este iarăși aproape de 
deschiderea scorului, dar 
gea, trimisă spre colțul 
al porții adverse, nu-și 
ținta.

Și a venit repriza a doua, în 
care, cu toate că jocul echipei 
noastre nu a cîștigat în clari
tate și precizie, frecvența ac
țiunilor de atac a crescut con
siderabil și, proporțional, număr 
rul ocaziilor de. gol. In min. 49 
Sameș a reluat cu capul pe lin
gă bară. In miin 52 M. Rădu
canu i-a încercat vigilența lui 
Amundsen cu un șut de la 20 m, 
fără a reuși însă să-1 surprindă. 
In min.- 61, la © lovitură de cap 
a lui Beldeanu, Aas a respins în 
ultimul moment balonul care se 
îndrepta spre plasă. A uirmat o 
nouă ratare a lui M. Răducanu 
în min. 62, după care a venit, în 
sfîrșit, golul victoriei (min.
Beldeanu a trimis lung spre 
șan, care s-a îndreptat 
poarta adversă. Intrînd în 
reu, a pasat Iui Cămătaru, 
n-a reușit, Insă, să valorifice 
pasa de gol. Mingea, respinsă de 
portarul norvegian, a ajuns la 
Țălnăr, a cărui intervenție 
a fșst nîci ea mai inspirată, ba
lonul fiind din nou respins, de 
astă dată de Aas, spre margi
nea careului mare, la ȚICLEANU. 
Acesta nu mai greșește, șutul 
său cu ușoară boltă surprin- 
xîndu-1 pe Amundsen, care nu 
mai poate evita' golul. Dominăm 
In continuare, avem chiar po
sibilitatea majorării scorului, prin 
Țicleanu, în min. 74, al cărui 
șut a șters bara laterală a por
ții lui Amundsen, și prin M. Ră
ducanu, in min. 85, care a șutat 
de aproape în portar. Avem în
să șl emoții', în final, cînd oas
peții, nemaiavînd ce pierde, au 
apărut de câteva ori amenință
tori la poarta lui Cristian, fcn- 
cercînd egalarea. Fără succes.

Arbitrul Erkan Gdksel, ajutat 
la linie de Cumhur Demlr gi

ARBITRII

marcat din plecare 
prins curaj. Negrilâ 
mai bun jucâtor al

* *

min- 
lung 

atinge

67) : 
Cri- 
spre 

ca- 
care

nu

ERKAN GOKSEL (arbitrul întîlnirii) : 
„Am condus un joc corect, extrem 
de disputat, dar In limitele sportivi
tății. Echipa Norvegiei m-a impre
sionat prin tenacitatea cu ca<re s-a 
apărat. Românii au fost superiori la 
oapîtolul tehn-ico-tactic și pînă la 
urmă era firesc să obțină victoria. 
Cel mai bun jucător de pe teren — 
portarul Amundsen, care a avut cî- 
teva intervenții senzaționale. Din 
echipa română, Ștefânescu, Cri șan 
și Câmătâru ml s-au părut cei mai 
buni".

TOR ROSTE--FOSSEN (ântrenoFu! 
echipei Norvegiei) : „Am pierdut în 
fața -unei echipe mai bune. Nouă 
ne-au lipsit trei titulari, dar celor 
din teren nu le pot reproșa nimic 
căci au făcut totul — conform in
dicațiilor — să nu primească gol. A 

- fost un meoi de uzură, dar disputat 
în limitele fair-play-ului. Din echipa 
României 
de mult, 
mai 
sen, 
Giske".

toți mi-ou plăcut la fel 
iar dintre ai noștri, cei 

buoi au fost portarul Amund- 
fimdașul Acs șl mijlocașul

. AAS (căpitanul
„De multă vreme ___ ___ __
solicitat ca în meciul cu România I

echipei Norvegiei) : 
n-am fost atît de

R.D. GERMANĂ-ROMÂNIA
(tineret) 1-1 (0 0)

Ieri, la Gdrlitz, tn meci ami
cal, s-au întUnit
vele de tineret ale R.D. 
mane și României,
încheiat cu rezultatul de

Gazdele au deschis

reprezentati-
Ger- 

B-a 
1—1 

(b—0). Gazdele au deschis sco
rul In min. 79, etnd Ia e minge 
trimisă „acasă", Speriatu, în loc 
să degajeze, a deviat balonul In 
propria-i poartă. Egalat ea a sur
venit în min. 90, prin golul 
marcat de Geolgău.

Meciul

ETAPEI DE DUMINICA A DIVIZIEI ,,A“
Politehnica

R. Petrescu ; 
din Brașov) 
dorhei).

Univ. „ Craiova 
șov : V. Topan

Timișoara — Jiul: 
“ Ghiță (ambii 

Z. Czavar (O-
c. 
și

- F.C.M. Bra- 
(Cluj-Naipoca) ; 

Gh. Jucan (Mediaș) și Fr. Ke- 
restes (Tg. Mureș).

Chimia Rm.' Vîlcea — Corvinul: 
G. Dragomir ;
din București) 
(Ploiești).

S.C. Bacău — 
Cr. Teodor eseu

A. Ianuș (ambii 
și M. Moraru

Deleanu ; N. Georgescu și M. 
Stoenescu (toți din București).

Dinamo — Sportul studențesc ;
C. Jurja ; Gh. Retezan și D. 
Petrescu (toți din București).

F.C. Baia Mare — A.s.A.' Tg. 
Mureș : L Igna ; A. Forwirth și
D. Buciumau (toți din Timișoa
ra).

Politehnica Iași:
__________ ; S. Nocșulescu 

(ambii din Tîrgoviște) sl M. Fe- 
diuc (Suceava).

„U- CluJ-Napoca — F.C. Ar
geș : V. Clocilteu ; R. Șerban . 
(ambii din Craiova) jl O. Ander- 
co (Satu Mare).

Progresul Vulcan — Steaua: 
M. Salomir (Cluj-Napeca) ; L 
Pop și C. Mateescu (ambii din 
București).

F.CJW. Galați F.C. Olt : A.

IUNIE 1961
Tragere excepfionnlo

avama/e 
sjponte 
pentru 
obținere. 
He mari" 
CiStiqun

Și dv. vă puteți .număra 
printre marii cîștigători !

FORMULA TEHNICA 
VANTAJOASA : 5 extrageri
fei 2 faze, cu un total de 42 
de numere ! ORICINE JOACĂ 
POATE OBȚINE : • Autotu
risme „Dacâa, 1300“ și „Sko- 
da 120 L“ • Mari premii în 
bani (sume variabile și fixe) 
© Excursii în U.R.S.S. său 
R.D. Gejmană.

CONSULTAȚI PROSPECTUL 
TRAGERII ȘI JUCAȚI DIN 
VREME NUMERELE PREFE
RATE !

U.R.S.S.

A-

Mai multe bilete — mai 
multe șanse de frumoase 
satisfacții ! ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE — sîmbătă 6 
iunie 1981.

echipei noastre. A fost peste tot. 
L-a urmat Beldeanu, un bun distri
buitor". NEGRILA nu aude frumoa
sele cuvinte ale lui Ștefan Covaci, 
Spune că meciul a fost foarte greu, 
pentru că „norvegienii ne-au „în
chis" la mijloc. Importanta este vic
toria, care pentru mine are -.i sim
bolul unui cadou pe care îl tac as
tăzi fetiței mele, cu ocazia împli 
nirii a cinci ani!**.  Lingă el, CRIȘAN: 
„Nu mâ așteptam la o asemenea 
rezistențâ c»n partea norvegienilor*.  
MARCEL RZOUCANU remarcă și el 
forța adverb ului : „In repriza 
ll-a am jucvt bine și puteam 
tiga la scor. Ratările, portarul 
vegian și Aas s-au opus insă T 
MĂTARU e cam abătut: „Nu mâ 
teptam ca publicu*  să mă „trateze*  
cum a fâcut-o. Adversarul meu de 

azi, Aas, e unul dintre cei mai buni 
fundași intîlniti în carieră". Căpitanul 
tricolorilor, COSTICA ȘTEFĂNESCU. 
spune că se aștepta ca norvegienii să-și 
vindă scump pielea. Și moi adaugă cu 
gîndul în viitor : „Pentru meciul Cu 
Ungaria, trebuie să jucăm cu mai 
mult calm, fără atîtea 
fără atîtea ratări".

ciș- 
nor- 
CA- 
aș-

pase laterale,

câ este un 
n-am crezut

Auzisem de Câmâtcru 
jucâtor incomod, dar 
câ poate fi atît de insistent. Doresc 
jucătorilor români — care azi ne-au 
fost net superiori — succes 
tatîva lor de calificare la 
Spania".

MIHAILO 
F.I.F.A.) : 
campionat, 
părerea meu, superiori cu 
dar ce păcat că ei n-au 
chiar și din poziții din < 
se poate rata I Arbitrajul, 
rol, bun".

in ten-
C.M. din

ANDREJEVICI 
„Meci greu,

(delegatul 
tipic de 

Românii au fast, după 
meu, superiori cu o clasa, 

ei n-au marcat 
care... nu 

in gene-

Mircea M. IONESCU
Gheorghe NERTEA

ETAPA A II-a A TURNEU-
DE JUNIORI. Asuzi, de la .

18, sînt programate, la Ba- 
partidele etapei a n-a a

• 
LUI
ora 
cău, ________ __ __  _
turneului final al campionatului 
republican de juniori. Cele patru 
meciuri se vor dispnta astfel : 
C.S.Ș. Timișoara — C.S.Ș. Bra- 
șovia (teren Libertății), „U“ Cluj- 
Napoca — Corvinul (teren Par
tizanul), Luceafărul — Metalul 
București (teren Letea) și Poli
tehnica Iași — C.S. Tîrgoviște 
(teren C.S.Ș. Bacău).

• SELECȚII LA PROGRESUL- 
VULCAN. în vacanța de vară a 
elevilor, pe terenurile din str. 
dr. Staic-ovici-, vor avea loc se
lecții pentru copii născuți în anii 
1969, 1970 și 1971. " *
vor desfășura zilnic, 
îmtre orele 8 și 10, 
amiaza între 14,30

Selecțiile ee 
dimineața 

iar după- 
și 16,30.

• F.C. CONSTANȚA — DINA
MO BUCUREȘTI 2—1 (0—0). Oas
peții au deschis scorul în pri
ma repriză prin Custov (min. 
28), dar constănțenii au avut un 
final bun, înscriind două goluri,' 
în min. 85 și 87. prin 
fin eseu și Mănăilă. (C. 
coresp.).

Ca_istan-
Popa —

$ MECIURILE DE 
„A“ DIN CAPITALA, 
avea loc duminică, se __ _
fășura astfel : stadionul Dinamo: 
Dinamo — Sportul studențesc ; 
stadionul Progresul : Progresul
Vulcan — Steaua, Ambele par
tide vor începe la ora 18.

ANUNȚ

DIVIZIA 
cafe vor 
vor des-

Clubul sportiv școlar nr. 6 „PAJURA" selecționează, pentru 
anul școlar 1981/1982, elevi la secțiile de fotbal, natație, rugby,
Pentru secția de fotbal sîpt admiși copii nelegitimați născuți 

între anii 1964—1971, din toate județele țării, iar copil legiti
mați numai din județele: Ialomița, Dîmbovița și sectorul agri
col Ilfov.

Hlevii vor fi școlarizați astfel:
— clasele V—VIU — Școala generală nr.
— clasele IX—XII — Liceul Industrial D.
înscrierile pentru clasele V—IX se f^c în perioada dl 

nle a.c.
Probele de aptitudini au loc în perioada

Pentru clasa a Xl-a se fac înscrieri în perioada iu iunie—2 
iulie, iar probele de aptitudini au loc în perioada 2—7 Iulie. 
Cei admiși vor susține concursul pentru treapta a n-a de 
liceu in perioada 10—14 iulie a.c.

Elevilor din provincie li se asigură, în limita posibilităților, 
la internatul clubului, cazare și masă contra cost. Pe perioa
da școlarizării elevii pot beneficia de burse, conform normelor 
în vigoare.

Pentru secțiile de natație și rugby, sînt admiși elevi din mu
nicipiul București, născuți într.e anii 1968—1973 (natație) șl anii 
1964—1970 (rugby). Concursul va avea loc în ziua de 23 și 24 
iunie- a.c.

176 ; 
Petrescu.

5—_8 iu-

21—22 iunie a.c.

de 23 și 24

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE :
Clasele V—VIII :

— cerere de înscriere aprobată de școala de unde
— adeverință medicală cu rezultatul pulmonar, 

cardiovascular.
Clasele IX—XII :

— fișă tip de înscriere;
— fișă medicală tip I.P. Buletinul Oficial 181062;
— aviz epidemiologie, dovadă vaccinare-revaccinare;
— probele hepatice și cardiovasculare (adeverință medicală tip

Ministerul Sănătății 50). M
Relații suplimentare la secretariatul clubului, telefon 65.29.30.

vine elevul; 
hepatic și



TURNEUL DE TENIS

ia turneul de tenis de Ia „Ro
land Garros" ne apropiem tot 
mai mult de deciziile finale. In 
sferturile de finală. Victor Pecci 
l-a învins cu 3—6, 6—4, 6—4, 6—4 
pc Noah, care In turul anterior 
îl eliminase *pe  Vilas. In semifi
nale, pecci il va IntîMl pe Bjorn 
Borg, principalul favorit al tur
neului. care, în „sferturi", a dis
pus de Balazs Taroczy cu 6—3, 
6—3, 6—2. Un alt favorit, Jimmy 
Connors, a părăsit concursul. în
vins CU 4—6, 6—2, 4—6, 7—5, 6—0 
de Jose Luis Clerc. In turneul 
feminin, Sylvia Hanika a reușit 
să' o elimine, tot In sferturi, cu 
6—2, 6—4 pe Martina Navratilova, 
favorita nr. 2 a probei.

DE LA „ROLAND GARROS

DORESC SA-MI REÎNNOIESC
TITLUL

LA MERANO : MECIUL
KARPOV KORCINOI

AMSTERDAM (Agerpres). — 
De la secretariatul Federației 
internaționale de șah se a- 
nunță că meciul pentru titlul 
mondial de șah dintre actualul 
campion Anatoli Karpov și șa- 
langerul său marele maestru 
Viktor Korcinoi va începe la 
19 septembrie în localitatea 
italiană Merano. în fiecare săp- 
tămînâ se vor disputa trei 
partide. învingător fiind declar 
rat șahistul care va obține pri
mul șase victorii. După cum 
se știe, în primul meci dintre 
cei doi mari maeștri, disputat 
la Baguio (Filipine), Karpov a 
obținut 6 victorii față de 5 ale 
lui Korcinoi la capătul a 32 de 
partide.

O discuție cu studwitul con- 
stănțean Ion Draica este întot
deauna agreabilă. Simpatic, in
teligent. Ion Draica nu este 
numai un luptător valoros, ci 
și un student fruntaș la învăță
tură. Zilele 
nit din nou 
ment, acolo 
vețe acest 
pășit prima.
9 anj 1

— Pentru 
Ion Draica ?

— Am o 
grea. Peste 
turneul internațional de la Bra
șov, competiție care constituie 
principalul criteriu de selecție 
a echipei pentru Universiadă. 
Si, firește, nu vreau să pierd 
prilejul de a-mi apăra titlul 
de campion mondial universi
tar cucerit la Sofia. In altă 
ordine de idei, sesiunea de 
examene bate la ușă. Și, aricit 
de mult iubesc acest sport, în
vățătura este pe primul plan. 
Nu pot face rabat la pregătirea 
pentru profesia pe care mi-am 
ales-o. De aceea vă spuneam 
că traversez o' perioadă mai 
grea, mai încărcată, Fac însă 
eforturi să rezolv cu bine am
bele probleme : învățătura și 
antrenamentul. Dealtfel, in

trecute l-am întîl- 
în sala de antrena- 
unde. dorind să în- 
sport bărbătesc, a 
oară la virata de

ce te pregătești,

perioadă foarte 
citeva zile începe

CAMPIONATUL EUROPEAN DE BASCHET
FRAGA, 3 (Agerpres). — La 

Praga, a continuat turneul fi
nal al campionatului european 
masculin de baschet. în turneul 
pentru locurile 1—6 echipa Ce- • 
hoslovaciei a învins cu 100—83 
(53—35) selecționata Italiei. Cel 
mai eficace jucător al gazdelor 
a fost Brabenek (38). în altă 
partidă echipa U.R.S.S. a în-

trecut cu 110—101 (59—53) re
prezentativa Spaniei.

în clasament conduce echiipa 
U.R.S.S. cu 8 puncte urmată de 
formațiile Spaniei 7 p, Ceho
slovaciei 6 p, Iugoslaviei 5 p, 
Italiei 4 p și Israelului 3 p. 
Meciuri pentru turneul 7—12 : 
R.F. Germania — Anglia 65—58; 
Polonia — Franța 102—93.

PENULTIMA ETAPĂ IN CAMPIONATUL DE RUGBY
(Urmare din pag. 1)

vcscu (min. 78), 25—3. Sportul 
mai 
dar Murariu 
din propriul „22 m' 
pină spre 
Sportului, 
Lungu, el 
care, pe 
transformă

Th. Witting a copdus bine. 
STEAUA : Codoi — FuiCU, E- 
nache, Zafiescu, Lungu — Ale
xandru, Suciu (Țața, min. 50)
— Murariu, Radulescu, C. Flo
rea — Gheorghiosu, M. Iones- 
cu — Pojar (Benguș. min. 65), 
Munteanu, Cornelia. SPORTUL 
STUDENȚESC: Cojocaru (Chi- 
ciu, min. 70) — Vintilă, A. 
Hariton, C. Hariton, Ilie (Co
jocaru, min. 70) — Paraschi- 
vescu, Solomon (Ilie, min. 70)
— Atanasiu, Gurămare, Miha- 
lache — Galanda, Covaci — D. 
Căinaru (Măciucă, min. 55), 
Bosenmaier, Șt. Căinaru.

Dimitrie CALL1MACHI

are „benzină" să preseze, 
întoarce o fază 

i“ și o duce 
terenul de țintă al 
pasîndu-i insă lui 
culcă a treia încer
care Alexandru o 
și 31—3.

luat inițiativa, Năstase egalînd 
(din l.p.) în min. 17, tot el 
mărind diferența, în min. 30, 
și 36, din același procedeu. 
Pentru ca în finalul reprizei 
Capmare să încheie prin eseu 
(transformat de Năstase) o ex
celentă fază inițiată de Can- 
toneru. După pauză, jocul s-a 
mai -echilibrat, Aurel Ion și 
Ștefan Constantin (Știința) au 
creat acțiuni remarcabile, dar 
de punctat au punctat tot 
bucureștenii £ Niță — eseu in 
min. 64 și același inspirat Năs
tase — l.p. în min. 78. ,

Geo RAEȚCHI

Sportivii lumii se pregătesc pentru Universiadă

POLONIA VA PREZENTA 
0 ECHIPĂ PUTERNICĂ

• Se
aceeași situație se găsesc argint
ceilalți sportivi studenți care
vor participa la Universiadă.

— Aprop<», cu ce gînduri aș- Cea
tepți întrecerile de lupte din rilor 1
cadrul Universiadei 7

— Ca orice sportiv care 
tră intr-un concurs, gindesc si 
ciștig.
titlul 
Sofia.

in

Doresc să-mi reînnoiesc 
de campion cucerii

BREVIAR

ia

• Marți, încă două tărl
trimis pe adresa Comitetului__
țlonal de organizare confirmările 
de participare la Universiada de 
vară : Grecia (cu o delegație de 
71 de persoane) și Pakistanul 
(cu 2 sportivi șl 3 oficiali). Nu
mărul total al țărilor înscrise 
pină ta momentul de tată este 
de 73, cu un total de 4566 de 
participant!.
• Au sosit ta capitala tării 

noastre Edes Lăszlo și Borzsel 
Jănos, membri al Consiliului 
sportului școlar șl universitar 
din Ungaria, care vor efectua 
vizite la bazele sportive de an
trenament și de concurs, la Sa
tul Universiadei, precum și la 
Comitetul național de organizare.
• Cei 134 de sportivi din dele

gația studențească a Bulgariei 
(al cărei total se ridică lâ 163 de 
persoane) vor participa la toate 
cele W discipline din programul 
Universiadei : 16 la atletism, 24 
la baschet (m-j-f), 11 ia gimnas
tică. 12 la taot, 13 la lupte. 13 la 
polo. 5 la sărituri ta apă, 8 la 
scrimă. > la tenis, 24 la volei.
• 22 de ziariști din Republica 

Populară Chineză au solicitat a- 
cre di tarea la Jocurile Mondiale 
Universitare. Dintre aceștia, 11 
vor reprezenta agenția de știri 
„China nouă". 9 — posturile de 
radi» șl televiziune, iar 2 — tort 
atîtea publicații sportive.
• Iată lista arbitrilor străini

care vor oficia la Întrecerile fe
minine și masculine de gimnas
tică : Yolanda Vega (Cuba),
Yukio Endo și Ginko Ghiba (Ja
ponia), Zou Lixing si Xie San- 
xiang (R.P. Chineză), Lute 
Frischkom (R.D. Germană), 
Vladimir Smolensk! și Lidia Iva
nova (Uniunea Sovietică). Tally 
Francis și Eugene Oryschyn 
(Canada), Charlie Held (R.F. 
Germania), Dong In Dok (R.P.D. 
Coreeană). Emo Szakăly (Unga
ria)

au
na-

contează in primul rind pe crtleți * Sabrerii medaliați cu 
la l.O. concurează la București O Baschetbalistele luptă 

medaliipentruv
i de-a XI-a ediție a Jocu- 
Mondiale Universitare, pe 

care o va găzdui Bucureștiul. 
este considerată de iubitorii 
sportului dit} Polonia drept u- 
nul din cele mai importante e- 
venimente înscrise in calenda
rul sportiv internațional pe 
1981. Desigur, vom prezenta la 

. Universiadă o echipă cit mai 
puternică, continuînd succesele 
poloneze de la trecutele ediții, 
in care studenții noștri au cu
cerit în total 74 medalii, dintre 
care 21 de aur. Cea mai 
zultativă pentru noi a fost 
ma ediție (Torino, 1959). 
care au fost obținute 14 
dalii.

Lotul reprezentativ al Polo
niei pentru starturile de la 
București a fost constituit. în 
linii mari, încă de anul trecut 
si cuprinde aproximativ 150 de 

* sportivi. Pentru aceștia s-a 
elaborat un program special 
de pregătire, ceea ce își are im
portanta sa, dat fiind că în lot 
sint incluși sportivi din dife
rite cluburi de pe întreg cu
prinsul tării. Pentru fiecare 
disciplină in parte au fost for
mate grupuri de antrenori — 
majoritatea din cadrul cluburi
lor Studențești — care vor avea 
sarcina de a conduce antrena
mentele comune în perioada 1- 
mediat premergătoare Univer
siadei.

Deși mai sint citeva săptămtai 
pină la data deschiderii marii 
competiții, pot fi deja numiU 
doar citiva dintre cei care vor 
reprezenta culorile poloneza. 
Pentru majoritatea discipline- 

’ lor. ca de obicei, dificultatea 
rezidă în suprapunerea de date 
în calendar, care a dat din nou 
bătăi de cap responsabililor 
sportivi ai F.I.S.U. Oricum, pu
tem preciza că Polonia va tri
mite la București o delegație 
de 100 studentl sportivi, care 
vor concura în cadrul a șapte 
discipline.

Reprezentativa noastră va 
conta în primul rind pe atlețL 
Va fi grupul cel mai numeros 
— aproximativ 45 de concu-

Stop-eadru

re- 
pri- 

La 
me-

renti. Alte preciziuni ne lip
sesc insă pină la ora actuală 
si ele vor fi cunoscute doar în 
preajma deplasării, căci, să nu 
uităm, atletii polonezi iau 
startul în acest an și la Cupa 
Europei și la Cupa Mondială. 
Polonia va fi reprezentată la 
toate probele competiției de 
scrimă (20 concurenți). Vor 
veni în România cei mai buni 
scrimerl ai noștri, în frunte cu 
echipa de sabie, medaliată cu 
argint la Olimpiadă : 
Swornowski. Andrzej 
domir Chronowski și 
Strzalka. Alte puncte 
echipei, în care sperăm : Ag
nieszka Dubrawska (floretă fe
mei) si Leszek Marteicz (flo
retă bărbați). în competițiile pe 
echipe vom fi reprezentat! la 
baschet feminin si volei mas
culin. Baschetbalistele au bune 
șanse la medalii, ele fiind re
comandate si de „argintul" cam
pionatelor europene de la 
Banja Luka, pe care-1 dețin e- 
chipierele de bază : Teresa Ko-: 
morowska, Grazyna Jaworska,’ 
Halina Kosinska si Wleslawa 
Konwent Voleibaliștii noștri 
au ca prim obiectiv, ta î 
an. calnpionatele europene. Dar. 
vor veni si la București dti- 
va dintre cei mal bunL jucă
tori de la cluburile studențești 
din Varșovia. Olsztyn si Czes
tochowa (din prima si a doua 
divizie). La natatie. Polonia 
urmează să prezinte 10 înotă
tori — nenominalizatl pină în 
prezent — precum si pe cel 
mai bun săritor de la trambu
lină, Roman GodzinskL In 
sflrsit. luptele. Cinci luptători 
polonezi vor" evolua la Bucu
rești. în cadrul competiției da 
libere. Numele lor le vom cu
noaște in luna iunie.

Tot atunci vor a rezolvate 
st celelalte „necunoscute*  ale 
reprezentativei Poloniei. care 
se pregătește pentru Univer
siada de la București.

Leszeta 
Lis, Lu- 

Mariusi 
tari alei

I 
KRZYSTOF ZORSKl 

„Przeglad Sportowy" — 
Varșovia

• TELEX o

VIKTOR RIBAKOV - RASEAJATUE 
PREMIILOR DE FRUMUSEȚE PUGILISTICĂ

RAPID — ȘTIINȚA PETRO
ȘANI 22—3 (15—3). „A fost un 
meci foarte bun", iată cum ar 
suna, telegrafic... cronica aces
tui meci. Și ce să mai adaugi 
cînd aprecierea vine din par
tea unui reprezentant al rug- 
byului 
cînd el 
lia lui 
condus, 
cuvine 
studenții din Valea Jiului au 
prezentat o formație cu destu
le noutăți, ei rămînînd în mi
nutul 30 și fără internaționa
lul Bucan. accidentat (mai a- 
poi a părăsit terenul, în ace
eași situație, Florentin Ion).' 
Ceea ce nu scade din meritele 
feroviarilor I Ei au început, 
practic, partida de la... 0—3,
Nedelcu reușind un drop la 
foarte puțin timp de la înce
pere. Treptat, Rapidul a pre

galez, mai cu seamă 
este un arbitru de ta- 
Alun Richards (care a 
ireproșabil, jocul) ? Se 

precizat, oricum, că

C.S.M. SIBIU — R.C. GIHVIȚA 
ROȘIE 4—9 (0—6). Victorie deci
să de jocul mai sigur al înain
tării bucureștene. Au înscris 
Stroe — încercare transformată 
de Stancu, ' Tudor Radu — Lp. 
pentru Învingători, respectiv Fe- 
raru — Încerc. A arbitrat C. Po
pescu. (I. BOȚOCAN, coresp.).

POLITEHNICA IAȘI — CON
STRUCTORUL CONSTANȚA 32—3 
(14—0). Au marcat : Băietu. Ne- 
mesniciuc — cîte 2, Doroftel, 
Nistor, Manea — încercări, două 
transformate de Benedek șl An
drei, respectiv Neagu (Lp.). A 
condus R. Chiriac. (D. DIACO- 
NESCU, coresp.).

-------  ’ RAD — DINAMO 3—9. 
Victorie obținută de bucureștenii 
cTT*?hulte  emoții !

ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE 
— „U“ TIMIȘOARA 13—6 (4—6!). 
Realizatori : Gligor

' drop. " 
mată
Radu 
Peter. _ _____ ____  _________
(V. SASARANU, coresp.).--

In clasament. Steaua și Dina
mo — în frunte, cu cîte 71 p. 
In ultima etapă : mîtae (stadion 
Olimpia, ora 10) Dinamo joacă 
cu Rulmentul Biriad, iar dumi
nică, la Constanța : Farul — 
Steaua, meciul derby 1

P.T.T.

încerc, șl 
Varga — încerc, transfor- 
de Gomoescu, respectiv 
— încerc, transformată de 
A arbitrat Gh. CăWăraru. 

coresp.)

Face parte din specia , tot 
mal rară a boxerilor care — 
învinși sau învingători — te 
farmecă prin eleganța stilului 
și prin ' 
acestei 
„scrimă 
„nobila 
In 1978, 
diale de La Belgrad, deși eli
minat pretimpuriu de un pu
ternic outsider local, a figu
rat pe locul secund ta anche
ta presei privind cel mal bun 
boxer al competiției 1 Dealt
fel, el se poate considera un 
răsfățat al premiilor ,.de fru
musețe" pugilistică : figurea
ză de trei ori la rind (record 
unic I) ta palmaresul „Cupei 
N.A. Niklforov-Denisov" (du
pă numele fostului președinte 
al A.I.B.A.), trofeu ce se a- 
cordă celui mai tehnic par
ticipant la campionatele eu
ropene șl care l-a revenit ta 
1977 (deși învins !). în 1979 
și 1981.

Victor Rîbakov s-a născut 
în 1956, la Magadan, un port 
la marea Ohotsk, ta nord-es- 
tul R.S.F.S. Ruse. Băiatul cu 
păr castaniu șl ochi Căprui 
luminoși se distinge repede 
printre corzile ringului și ta 
1974 devine campion european 
de juniori. Peste un singur

harurile care au adus 
discipline porecla de 
a pumnilor" sau 

artă a autoapărării", 
la campionatele mon-

an. în 1975, șl la aceeași ca
tegorie, cocoș, cucerește și 
titlul continental al seniorilor. 
Este Insă mal puțin norocos 
in arena olimpică : doar... 
medalii de bronz la Mont
real șd la Moscova. Dar în 
sfera europeană n-are egaL 
împarte medaliile de bronz 
cu Ti ti Tudor în 1977, dar 
revine la titluri în 1979 șl 
1981, adăugind însă, de fie
care dată, cîte • categorie : 
pană la Kăln și apoi seml- 
ușoară la Tampere. Cu trei 
titluri La trei categorii dife- ■ 
rite, Ribakov ^nu are in Eu
ropa decît un singur înain
taș : polonezul Zbignidw
Pietrzykowski (campion con
tinental la cat mijlocie mică 
— 1955, mijlocie — 1957 fi
semigrea — 1959 și 1963).

Ceea ce-1 deosebește pe Rî
bakov de mulțl boxeri este' 
mănunchiul de calități armo
nios reunite într-un singur 
sportiv : putere (victorii prin 
k.o.) și rezistență, viteză 
mare de execuție și reflexe 
excepționale, de 
bună orientare 
ring.

Victoria sa la Tampere este 
încununarea unei frumoase 
cariere sportive, La 25 de ani.

unde si ■ 
tactică ta

ATLETISM O MarLbor : lun
gime — Steklci 8,01 m, Înălțime
— Thraenhard 2,24 m, triplu — 
Stredovlcl 16,54 m, greuitatc — 
ObdfLdd 21,59 m, 
(lug.) 46,07, M.
• WDchita (Kansas) 
Pam Spencer, 1,96 m
— record al S.U.A.

CICLISM • Turul 
pa a 18-a (Borna —______ __
dl Sole, 127 km) a fost cîștigaită 
de spantotlul Lașa tn 3.3’9:08 
derul cursei este, în contr e, 
SBvano Conțin! (Prim — 
este la 59 s) | Turul Angliei 
pentru amatori, etapa a 8-a 
(York — Scarborough, 120 km). 
Sovieticul Vedernikov a ciștigat 
tn 2,58:48. în clasamentul gene
ral conduce polonezul Szcze.pow- 
skl, urmat la 2:05 de Vedernikov.

îIALTERE o Concurs interna-' 
țional la Tatabanya, dotat cu 
„Cupa Panonța*.  Cîștigători : 
■cat. 60 kg — Boleslav Manolov 
(Bulgaria) 290 kg ; cat. 67,5 kg
— Jaroslav Rutter {Cehoslovacia^ 
307,5 kg.

SCRIMA • Congresul Federa
ției internaționale a hotărît, în 
principiu, ca C.M. din 1982 să 
aibă loc in Mexbc. C.M. de ti
neret vor avea loc în Argenti
na, iar ,.europenele“ în Austria.

TENIS 0 în turneul de La S*>-  
fla, Laurențiu Bucur a fost în
vins de italianul Clautl cu 6—0, 
7—e.

400 m — Nace»
Prundeanu 48,40

— Slender 
la Înălțime
Italiei, eta- 
Dimaro val

CAMPIONATE 0 CUPE

r FARUL : 3 MECIURI -
3 VICTORII iN ITALIA

s-aEchipa Farul Constanța
Înapoiat ieri din turneul între
prins ta Italia, unde a obținut 

. următoarele rezultate : 19—9 cu 
. A.s.R. Milano, 40—o cu Selecțio

nata Piemont, 42—12 cu e com
binată C.U.S. Padova-Petrarca 
(această din urmă echipă fiind 

.. -.......... Eviden-
Naca

Holbau.

9 Campionatul Franței a fost 
ciștigat de St. Etienne (57 p).
care ta ultima etapă a dispus cu 
2—1 de Bordeaux. Următoarea 
clasată Nantes (55 p) a terminat 
la egalitate(l—1) pe teren pro
priu cu Nimes. Pe locul 3 : 
Bordeaux 49 p. Alte rezultate 
mal importante : Monaco — 
Nancy 1—0 ; St. Germain Paris — 
Angers 2—2 ; Strasbourg — Lille 

— Tours 2—o ; Leans 
5—1; Valenciennes —

Real Madrid a pierdut pe teren 
propriu, cu 2—3, in fata forma
ției Sporting Gijon, fiind elimi
nată din competiție. In primul 
joc scorul a fost egal : 1—1. Alte 
rezultate țn jocurile retur : 
Barcelona — Vallecano 3—1 
tur 3—0) ; Burgos

vicecampioana Italiei), 
țiațil antrenorului Mihal 
au fost Gh. Florea, 
Grigore, Opriș.

3—2 ; Laval
— Sochaux , ____________
Lyon g—1 ; Nisa — Metz 2—0 ; 
Auxerre — Bastia 0—0. Pe ulti
mele trei locuri s-au clasat : 
Tours, Nîmes și Angers.
• „Cupa Tunisiei44 a fost cîș- 

tigată de echipa Etoile Sportive 
Sahel, care a dispus în finală 
cu 3—1 de Stade Tunîsienne.
• tn meci retur pentru sferturile 

de finală ale „Cupei Spaniel44,

F.c.
(in 

Sevilla 0—6 
(ta tur 1—4) ; Atletico Bilbao — 
Salamanca 2—0 (in tur 1—2).

® Campionatul Portugaliei a 
fost ciștigat de Benfieă (50 p),
urmată de Porto . 48 p. Sporting 
37 p. In ultima etapă ; Espinhs 
— Benfica 2—0 ; Guimaraes — 
F.C. Porte 0—0 ; Sporting — 
Academico Coimbra 3—0 ; Boa- 
vista — F.C. Braga 1—1 : Setu- 
bal — Portimonense 0—1.
• In campionatul! Argentinei, 

Boca Juniors a Învins cu 3—2 pe 
Muracan. Alte rezultate mal im
portante : River Plata — Argen
tines Juniors 6—1 ; Est li di antes — 
Independiente 1—2 ; Colon Santa

F.E. — Newell’s Old Boys 1—2; 
Ferrocarrll Oeste — San Lorenzs 
2—1 ; Rosario Central — Union
2— 0. In clasament pe primul loc 
se află Boca Juniors cu 31 p ur
mată de Ferrocarril cu 28 p.

© In turneul de la Tokio. In- 
temazionale Milano a învins cu 
1—0 echipa japoneză Mitsubishi, 
iar' la Tokushima, echipele Ja
poniei șl R.P. chineze au ter
minat la egalitate : 0—0.
• In etapa a 28-a din campio

natul Cehoslovaciei : Bohemians 
Praga — Dukla Praga 3—2 ; Slo
van Bratislava — Sparta Praga
3— 0 ; Dukla Banska Bystrica — 
Spartak Tmava 2—0 ; Tatran 
Presov — Zbrojovka Brn« 6—0 ; 
Spartak Hradec Kralove — Plas- 
tika Titra 1—0 ; Ruda Hvezda 
Cheb — Banlk Ostrava 1—0 ; 
Lokomotiv I'osice — ZTS Kosice 
3—1. Clasament : 1. Banik — 38 
p ; 2.' Dukla Praga — 35 p '.

R.F. GERMANIA A CIȘTIGAT 
C.E. DE JUNIORI

Xn finala cam pio na tulul euro
pean de fotbal rezervat juniori
lor s-au lntîtnit ieri, la Dilssel- 
dorf (56 000 spectatori), repre
zentativele R.F. Germania șl Po
lon ieL^Vic to ria a revenit echipe! 
vest-germane cu 1—0 (0—0) prin 
golul inserts de Anthes în 
min. 53.

IERI IN PRELIMINARIILE C.M.
La Copenhaga, în gr. a V*a : 

Danemarca — Italia 3—1 (0—0).
La Stockholm, în gr. a Vl-a : 

Suedia — Irlanda de Nord 1—0 
(0-0).

Alte amănunte în ziarul de 
mUme.
• In C.E. (tineret) : Danemar

ca — Italia 2—0 (1—0). A mar
cat Jansen, ambele din penalty !
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