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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut, vineri, 5 iunie, o vi
zită de lucru în județul Olt. 

împreună cu conducătorul 
partidului și statului nostru 
s-au aflat tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Emil Bobu 
și Constantin Dăscălescu.

Desfășurată a doua zi după 
- Consfătuirea de lucru de la

C.C. al P.C.R. cu primii secre
tari și secretari ai Co
mitetelor județene de par
tid — în cadrul căreia a 
fost analizai stadiul îndeplinirii 
planului in industrie, agricul
tură investiții și în domeniul 
comerțului exterior —, vizita a 
relevat din nou, cu pregnantă 
preocuparea statornică a tova
rășului Nicolae Ceaușescu dea 
cunoaște nemijlocit realitățile 
tării, mersul construcției socia
liste. munca și viata oameni
lor, de a purta un dialog di
rect. permanent, cu făuritorii de 
bunuri materiale și spirituale, 
asupra modului cum se înfăp
tuiesc programele de dezvolta
re accelerată a patriei, de ri
dicare a României pe trepte 
tot mai înalte de progres și 
civilizație. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a intilnit cu re- 

J prezentanti ai organelor locale 
de partid și de stat, cu cadre 
de* conducere din ministere,, cu 
muncitori și specialiști, a exa
minat împreună cu ei succe
sele dobîndite pe primele cinci 
luni ale anului, precum și lip
surile care mai există, indicînd 
direcțiile principale în care tre- 
buie să se acționeze pentru ob
ținerea unor rezultate tot mai 
bune, pentru îndeplinirea inte
grală a importantelor sarcini 
ce revin județului din planul 
pe anul 1981, din prevederile 
actualului cincinal, din hotăriri- 
le Congresului al XII-lea al 
partidului.'

Unul din obiectivele înscrise 
pe traseul vizitei a fost comu
na Scornicești. Sînt vizitate 
casa părintească a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. obiective 
economice și comerciale, pre
cum și citeva terenuri ale 
C.A.P. din localitate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au îndreptat apoi spre cimi
tirul comunei, unde sint 
înmormintati Andruța și Alexan
dra Ceaușescu. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu depun cite o 
coroană de flori, păstrînd, după 
datina străbună un moment de 
reculegere.

Au mai fost vizitate : C.A.P. 
Vișina, complexul de îngrășare 
a tineretului taurin Vișina, al 
întreprinderii agricole de stat 
Corabia, complexul de irigații 
Sadova-Corabia, întreprinderea 
de aluminiu, întreprinderea de 

utilaj alimentar și întreprinde
rea textilă din Slatina.

Vizita a constituit pentru lo
cuitorii județului un nou șl fe
ricit prilej de a-și reafirma 
dragostea fierbinte, profunda 
stimă șl recunoștința față, de 
conducătorul iubit al partidu
lui și statului nostru, pentru 
activitatea neobosită pe care o 
consacră bunăstării și fericirii 
poporului, creșterii prestigiului 
și rolului României socialiste 
în lume.

In piața Casei de cultură a 
sindicatelor din Slatina, in în
cheierea vizitei de lucru a to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
județul Olt, a avut loe o mare 
adunare populară Ia care au 
participat peste 50 000 de oa
meni ai muncii din municipiu 
și din așezările învecinate.

Apariția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu la balconul Casei de 
cultură a sindicatelor este sa
lutată de cei prezenți cu urale 
și aplauze puternice. Se scan
dează cu însuflețire „Ceaușescu
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“

Exprimind dorința unanimă a 
participanților Ia această mare 
adunare populară primul se
cretar al Comitetului județean 
de partid adresează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu rugămintea 
de a lua cuvîntul. Este o at
mosferă vibrantă, de puternic 
entuziasm. Se scandează neîn
trerupt „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“

Intimpinat cu ovații ți urale, 
ia cuvintul secretarul general al 
partidului, președintele Republi
cii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost urmărită cu 
deosebit interes și subliniată in 
repetate rînduri de aplauze pu
ternice, ovații și urale. Cei 
prezenți și-au manifestat și în 
acest mod hotărîrea fermă de 
a înfăptui neabătut indicațiile 
secretarului general al partidu
lui, de a munci în continuare 
eu devotament pentru realiza
rea sarcinilor ce le revin la 
locul de muncă pentru trans
punerea în viață a hotăririlor 
Congresului al XII-lea al parti
dului.

Adunarea ia sfîrșit într-o at
mosferă sărbătorească Dragos
tea fierbinte și prețuirea față 
de secretarul general al parti
dului sînt exprimate de zecile 
de mii de participant! prin în
delungi aplauze, prin ovații și 
urale puternice. Cei prezenți 
aclamă îndelung pentru partid 
și secretarul său general. se 
scandează din nou „Ceaușescu
— P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu șl tovarășa Elena 
Ceaușescu răspund cu căldură 
manifestărilor de simpatie adre
sate de ■ miile de oameni ai 
muncii.
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București ’81
ARENA DE LA PROGRESUL VA DEVENI
0 BIJUTERIE PENTRU „SPORTUL ALB"

Se va juca tenis pe 10 terenuri, atit sportivii, cit și spectatorii beneficiind de cele mai bune condiții
După ce în urmă cu 9 ani 

„bătrina" arenă de tenis din 
parcul sportiv Progresul a forf 
supusă unei prime întineriri (să 
ne amintim că atunci s-a con
struit tribuna de aproape 7 000 
de locuri jur-împrejurul tere
nului central), iată că acum 
frumoasele courts-url bucu- 
reștene trec printr-o nouă pre

Terenul central de tenis din parcul sportiv bucureștean Pro
gresul va aștepta oaspeții Universiadei avind o înfățișare^ plă
cută și elegantă Foto : Vasile ‘ ‘ ~BAGEAC
facere impusă de faptul că ele 
vor găzdui întrecerile „sportului 
alb" din cadrul Universiadei.

Miercuri dimineață întreaga 
bază era un mare șantier. Co
coțați pe o macara gigant mai 
mulți muncitori începuseră 
vopsirea exterioară a tribune
lor „centralului" mare ; în in
teriorul arenei fiecare gradenă 
a fost verificată și, unde a fost 
cazul, 1 s-au adus îmbunătăți
rile necesare ; concomitent, o 
echipă de muncitori și tehni
cieni ridicau cablurile și co
nectau la rețeaua centrală cele 
18 posturi telefonice, iar teie- 
xiștii își vedeau de treabă în 

camera de secretariat, în cî- 
teva zile teleimprimatoarele ur- 
mind a fi puse în funcțiune.

Echipat pentru muncă, vice
președintele clubului Progresul, 
I'laviu Filip — care lucra cot 
la cot cu cîtiva muncitori la 
trasarea contururilor a trei te
renuri de joc — ne-a oferit 
citeva explicații asupra stadiu

unele lu- 
întindere. 

angajați
lui în care se află 
crări de o mai mare 
„Deocamdată sîntem 
cu toate forțele la terminarea 
tribunelor pentru terenurile 8, 
9 și 10. La amenajarea uneia 
dintre acestea se cere excavată 
o mare cantitate de pămint, 
dar avem la indcmînă tot ce ne 
trebuie". Pe tehnicienii topo- 
metriști Victor Șmilovici și 
Ion Albuș, mari iubitori ai te-

Miine, etapa a 30-a a campionatului Diviziei „A“ de fotbal

Simbătă 6 iunie 1981

nisuiui, i-am găsit notînd co
tele reieșitei din măsurătorile 
făcute cu teodolitul. Primul 
ne spunea : „Știu ce înseamnă 
pentru un teren de tenis chiar 
și un centimetru de suprafață 
mai mult sau mai puțin. Ju
cătorii simt perfect dacă di
mensiunea terenului este sau 
nu regulamentară fără a face 
măsurători, ci numai trimițind
o minge spre linia de fund sau 
spre extremități. De aceea noi 
verificăm acum toate suprafe
țele de joc, concomitent ur
mărind să excludem orice de
nivelare". Sub tribunele „cen
tralului" mare s-a terminat a- 
menajarea a 6 din cele 10 ves
tiare ce vor ti puse la dispo
ziția jucătorilor, ele fiind do
tate cu absolut toate cele ne
cesare...

în fiecare zi. cîte 300—400 de 
sportivi și tehnicieni ai clubu
lui prestează muncă patriotică 
dorind și ei prin aceasta să 
contribuie Ia terminarea mai 
grabnică a lucrărilor

Se știe de pe acum că între
cerile de tenis vor avea loc 
concomitent pe 10 terenuri. în 
citeva zile urmează să fie a- 
duși stîlpii și fileurile. după
care se cere împrăștierea zgu- 
rei. în această privință este 
necesar un efort în plus din 
partea furnizorului — punctul 
de exploatare Șotînga. iudetul 
Dîmbovița — care, în momen
tul de față, este rămas in ur
mă față de graficul de livrări 
stabilit cu mult timp în urmă. 
In sfîrșit, notăm faptul că sînt 
în curs de terminare cele 200 
de locuri rezervate presei, în- 
trucît se apreciază că și la 
jocurile de tenis-ziariștii vor fi 
prezenți în număr mare.

Ion GAVRILESCU

A

Finalele „Daciadei‘‘ la tenis de masă (juniori)

PRIMII CAMPIONI: DUBLUL OLGA NEMEȘ-PAUL HALDAN
IAȘI, 5 (prin telefon). Spe

ranțele tenisului de masă și-au 
dat întîlnire în ospitaliera Sală 
a sporturilor din localitate pen
tru a-și disputa întîietatea în 
finala competiției naționale 
„Daciada". La startul întrece
rilor s-au prezentat cei n>ai 
buni juniori și' junioare din 22 
de județe, printre ei aflîndu-se 
sportivi care au devenit cunos- 
cuți publicului datorită evolu
țiilor bune la campionatele eu
ropene de anul trecut sau la 
campionatele mondiale din Iu
goslavia. Printre ei Maria Al- 
boiu, Olga Nemeș, Eugen Flo- 
rescu, Andraș Fejer ș.a. Timp 
de trei zile, iubitorii tenisului 
de masă din Iași au posibili
tatea să asiste la dispute de 
simplu si dublu (masculin, fe
minin. mixt). Vineri dimineață, 
la cele 8 mese de concurs și-au 
început disputele 64 perechi 
mixte. Fiecare întîlnire a fost 
viu disputată. însă favoriții 
și-au creat, conform așteptă
rilor. drum spre vîrful ierar
hiei. „Cuplul nr. 1" pe lista fa- 
voritilor a fost Maria Albeiu 
(C.S.Ș. Slatina) — A. Fejer 
(C.S.Ș. Odorheiu Secuiesc). La 
canatul unor evoluții sigure ei 
au învins pe rînd cu 2—0 pe 
Antonela Copaci — A. Hreoreț 
(C.S.S. Rm. Vîlcea), cu 2—0 
pe Anca Geier 'M.E.F M.C. 
Buc.) — S. Cotoi (înfrățirea 
Tg. Mureș), cu 2—0 pe Adriana 
Balamiuc (C.S.M. Iași) — C.

Bădoi (,.U“ Craiova) și cu 2—0 
Pe Agnes Koncz — Gh. Peptă- 
nar (C.S.Ș. Bistrița), ajungînd 
astfel în semifinale. Partida, 
susținută în compania cuplului 
Judith Borbely (C. S. Arad) — 
EL Florescu („U“ Craiova) a

fost foarte echilibrată, menți- 
nînd atenția pînă la ultimul 
schimb de mingi. Au cîștigat

Emanuel FANTANEANU
(Continuare in pag 2-3)

SÂPTĂMÎNA VIITOARE, FINALELE 
LA SCRIMĂ ÎN PROBELE INDIVIDUALE
între 9 și 14 iunie. Capitala 

va găzdui un important serial 
de scrimă, punctul de atrac
ție constituindu-l finalele pe 
țară ale „DACIADEI" în probele 
individuale. Ca loc de desfășu
rare a fost aleasă sala din ca
drul complexului sportiv „23 
August" unde. în luna iulie, se 
vor desfășura întrecerile de 
scrimă ale marii competiții in
ternaționale Universiada.

Primele finale ale probelor 
individuale se vor desfășura 
marți 9 iunie. începînd de la 
ora 14, pe planșe evoluînd flo- 
retiștii (S. Roca. N. Iile. T 
Petruș, C. Niculescu, FI. Nico
lae, Z Husti, P Kuki. A 
Marcvart, G. Oancea, L. Bu- 
zan, Gh. Pordea și E. Roșu) șt 
sabrerii (I. Pop, M Frunză, M 
Mustață, G. Duția. D. Costin. 
D. Marin, L Stanciu, A. Chi-

culiță, E. Oancea, E. Nuță, S 
Vlad, I. Pantelimonescu). La 
10 și 11 iunie vor avea loc 
meciurile din cadrul Diviziilor 
„A” și .,B“ la aceste două ar
me. Vineri 12 vor intra pe 
planșe, pentru desemnarea ti
tlurilor de campioni ai „Dacia- 
dei". floretistele (N. Creinieea- 
nu, V. Țurcan M. Moldovan, 
A. Dan, C. Ruparcsics, R. Oros, 
C. Docan E. Stahl, C. Chelaru, 
E. Gugzanu, R. Lazăr) și spa
dasinii (R. Szabo, A. Pongracz. 
M. Popa, I. Sîrbu, L. Angeles- 
cu, I. Dima, O. Zidaru. N. Do
boș, M. Bodoczi. D. Cimpcanu, 
C Bărăgan. F. Nicolae).

Slmbăta și duminica viitoare 
întrecerile vor fi încheiate prin 
etapa a doua a Diviziilor „A" 
și „B“ la floretă feminin și 
spadă.

IN PRIM PLAN, MECIURILE BUCURESTENE
1

CLASAMENTUL• Dinamo e favorită, dar Spor
tul studențesc (cu minus 2 in 
„clasamentul adevărului") i-a 
pus întotdeauna mari probleme
• Steaua joacă pentru... Cupa
U.E.F.A., Progresul Vulcan, pen
tru... Divizia „A“ O La Timi
șoara, „Poli” nu are un meci 
atit de ușor cum pare 0 La 
Craiova, Universitatea s-a mai 
„fript" odată cu echipa lui 
N. Proca, pierzînd un campio
nat care părea gata ciștigat— 
0 Pigulea sau Lucescu ? Meci 
foarte echilibrat, de „1, X, 2", 
la Rm. Vilcea 0 Staicu sau
Halagian ? Sau Cimpeanu II contra Radu II la Cluj-Napoca 0 
La Bacău, Politehnica lași joacă penultima carte pe care scrie 
— ‘ ‘ Favorită la Galați: F.C. Olt 0 La Baia Mare,

A.S.A. vizează cel puțin un punct

PROGRAMUL MECIURILOR

1. UNIV. cv.
2. Dinamo
3. F.C. Argeș
4. Steaua
5. S.C. Bacâu
6. F.C.M. Brașov
7. „U- Cluj-Nap.
8. „Poli- Tim.
9. Corvinul Huned. 

10. Chimia Rm. V.
Sportul stud. 
Jiul Petroșani 
F.C. Olt 
A.S.A. Tg. M. 
Prog.-Vulcan

16. Polit. lași
17. F.C. Baia M.
18. F.C.M. Galați

11.
12.
13.
14.
15.

29 
29 
29
29 
29
29
29
29

18
16
15
12
13
13
13 4 12 39-44 39

30
29
29
28
21
2t
28
27

3 8 54-25 39
5 8
3 11
7 10
5 11
5 11

«7-27 37
44-32 33
44-37 31
39-36 31
31-30 31

13 4 12 29-35 
29 13 3 13 51-41
29 13 3 13 42-49
29 13 2 14 38-33
29 13 2 14 37-34
29 11 6 12 33-37
29 12 4 13 45-51
29 11 5 13 37-47
29 10 6 13 38-42 26
29 I 5 16 27-46 21
29 6 4 19 31-60 16

Divizia „A"

Timișoara: 
Craiova : 
Rm. Vîlcea : 
Bacău :

I
i

I

Cluj-Napoca
București :

Galați :
București :

Baia Mare :
Cu excepția 

partide încep la era 18.

POLITEHNICA 
UNIVERSITATEA 
CHIMIA 
SPORT CLUB

(meci televizat de

UNIVERSITATEA 
PROGRESUL VULCAN - STEAUA

(stadionul Progresul)
F.C.M. - F.C. OLT
DINAMO - SPORTUL STUD.

(stadionul Dinamo)
FOTBAL CLUB - A.S.A. TG. MUREȘ
meciului S.C. Bacău — Politehnica Iași, celelalte

- JIUL PETROȘANI
- F.C.M. BRAȘOV
- CORVINUL
- POLITEHNICA IAȘI 

la ora 16)
- F.C. ARGEȘ
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ATLETISM

Simpozionul național „Dacia- 
da“, desfășurat în Capitală. a 
prilejuit o largă și utilă dezba
tere pentru perfecționarea ca
drului organizatoric necesar ridi
cării la cote superioare a activi
tății sportive de masă și de 
performanță. Și. cum ori de cite 
cri se discută problemele pri
vind dezvoltarea mișcării spor
tive. baza materială constituie 
un subiect important, cele 17 
teme “ prezentate în acest dome
niu în cadrul comunicărilor efec
tuate în secțiunea respectivă au - 
reliefat pregnant preocupările 
necontenite ale unor minunați 
•ameni pentru ca semenii lor să 
se bucure de condiții tot mai 
bune în practicarea exercițiilor 

■fizice și a sportului. Să exem
plificăm.
• Profesorul de educație fi

ii că Emanuel Obogeanu este au
torul unui aparat 
în atelierul 
aparataj" (Z„ --------
recuperată si deșeuri de

confecționat
ul liceului ..Electro
din Capitală, din teavă 

fontă

FINALELE DE TENIS DE MASĂ
(Urmare din pag. i)

Alboiu — Fejer cu 2—0 (22. 18), 
căpătînd astfel dreptul de a 
disputa în finală titlul de cam
pioni ai „D'aciadei".

Pe partea cealaltă a tablou
lui, favoritii nr. 2, Olga Nemeș 
(C.S. Arad) și Paul Haldan 
(„U“ Craiova), au depășit în 
drumul spre finală cu 2—0 pe 
Daniela Gheorghiță (C.S.Ș, Rm. 
Vîlcea) — D. Bălută („U" Cra
iova). cu 2—0 pe Gabriela An- 
ghelescu (M.E.F.C.M.) — Al. 
Dănilă (Metalurgistul Cugir), 
cu 2—1 pe Doina Dehelean 
(C.S. Arad) — Z. Kiss (C.S.Ș. 
Odorheiu Secuiesc) si cu 2—0 
pe Zita Ferenczy (C.S.M. Cluj- 
Napoca) — C. Toma (Construc
torul Tg. Mureș), pentru ca în 
semifinală să depășească cu 
2—0 (17. 16) pe Beatrice Pop 
(Gloria Buzău) — V. Florea 
(,.U“ Craiova).

Finala (Nemeș, Haldan — 
Alboiu. Fejer) a dat naștere la 
o luptă s.trînsă. în care cei pa
tru tineri sportivi au căutat 
să-si pună în valoare întreaga 
gamă de cunoștințe tehnico- 
tactice. Mai proaspeți în partea 
a doua a meciului, Nemes și 
Haldan își adjudecă victoria cu 
2—1 (—11, 12. 17) intrînd în
posesia titlului. CLASAMENT : 
1. O. Nemeș — P. Haldan, 
M. Alboiu — A. Fejer. S—4. J. 
Borbely — E. Florescu si B. 
Pop — V. Florea.

înaintea reuniunii de după- 
amiază (care a programat pri
mele meciuri de simplu. întîl- 
nirile urmînd să se încheie 
duminică seara) a avut loc o 
foarte frumoasă festivitate de 
deschidere In fata unei săli 
arhipline, entuziaste.

retopite. Demonstrația făcută în 
fața auditorilor a dovedit că 
folosirea aparatului asigură o 
activitate independentă in prac
ticarea exercițiului fizic. Apara
tul — servind la menținerea e- 
chilibrului — este util si în pro
cesul de instruire a performeri
lor.

© Pe fostul învățător Acațiu 
Fejer, acum harnic profesor de 
educație fizică la școală gene
rală din Sf. Gheorghe, îl cunoș
team de cînd lucra în comuna 
Micfalău din județul Covasna. 
unde a amenajat cu elevii săi 
un frumos complex sportiv. La 
simpozion a prezentat, cu schițe 
și machete, baze sportive simple, 
dar multifuncționale. „Că n-a
vem destule terenuri — ne-a ex
plicat, într-o pauză. vechea 
noastră cunoștință — este un fel 
de a spune. După mine, totul 
este cu ce ochi privești în jur, 
cu ce răspundere acționezi șî 
pui în valoare ce ai. Pe scurt, 
ne dimensiunea unui dreptunghi 
de volei se pot suprapune tere
nuri de badminton sau minibas- 
chet, iar cel de handbal se poate 
folosi și pentru tenis, baschet 
sau minifotbal. Dacă in fiecare 
an vom amenaja un singur te
ren de acest fel, gîndiți-vă că în 
5—6 ani putem transforma 
curțile școlilor în adevărate 
complexe sportive".

O „Pistele sănătății" — o idee 
mai veche, pe care prof. Istvân 
Haller (Grupul școlar M.I.U. Tg. 
Mureș) a prezentat-o cu unele 
îmbunătățiri, în sensul că oa
menii de diverse vîrste șl pro
fesii nu trebuie să uite exerci
țiul fizic nici în diferite depla
sări de la domiciliu. Vorbitorul 
a redat Imaginea unei suite de 
amenajări în parcuri, păduri sau 
alte zone de agrement.

® Fostul jucător divizionar de 
volei Ion Iacob, asistent la Uni
versitatea din Iași, a ridicat o

problemă extrem de actuală : 
creșterea eficienței economice a 
materialelor didactice prin re
valorificare, cu referire specială 
la utilizarea mingilor care, de 
regulă, nu ajung să fie folosite 
pină la uzupa fizică totală, deoa
rece li se defectează cu ușurin
ță supapele. Sprijinit de ingine
rul Gheorghe Bendescu, de la 
atelierul didactic al Universității, 
s-au confecționat două matrițe, 
după care se pot turna din 
cauciuc crud noi supape. Aces
tea se introduc în supapele de
fecte, care devin garnituri ale 
noilor supape. Metoda, aplicată 
de A.B.S. Iași, prezintă urmă
toarele avantaje : noua supapă 
și montarea ei costă numai circa 
10 lei, iar mingilor recondiționa
te 11 se prelungește substanțial 
„viața".

Ar fi multe de spus în aceas
tă privință despre strădaniile 
care se depun pentru găsirea 
de noi soluții. „Catalogul — te
renuri și amenajări pentru spor
tul de masă" al arhitectului Teo
dor Danciu, de la I.P.C.T. Bucu
rești, „Probleme privind amena
jarea spațiilor și terenurilor de 
joacă cu implicații instructiv- 
educative pentru pionieri și 
șoimii patriei", referat aparținînd 
lectorilor Claudiu Atanasiu
Mircea Stănculescu de 
trul de perfecționare a 
care muncesc cu 
„Complexul sportiv de 
Mureșul — important _______
social-edllitar și sanogenetic 
prin factori naturali pentru 
populația municipiului Tg. Mu
reș", comunicare a lectorului dr. 
Oliviu Marcu de la I.I.S. Tg. 
Mureș și celelalte teme conțin 
la rîn-dul lor multe Idei noi refe
ritoare la dezvoltarea bazei ma
teriale a sportului de masă, idei 
care trebuie puse cît mal curînd 
în practică.

Troian IOANIȚESCU

Si 
la Cen- 
cadrelor 

pionierii, 
agrement 

obiectiv

• REZULTATE din etapa de zonă 
a campionatului republican al 
juniorilor III, competiție înscrisă 
în „Daciadă". ARAD — stadion 
Gloria, 180 concurenți din 6 jude
țe. Fete: 80 m: C. Corofor (Me
diaș) 10,3; 2000 m: T. West (De
va) 6:55,7; 80 mg: G. Plămadă
(Timiș.) 12,3; 200 mg: Plămadă
31,4; lungime: G. Butum (Timiș.) 
5,12 m; înălțime: L. Ciucan (Me
diaș) 1,50 m; greutate: M. Mo- 
ghioroșan (Deva) 12,73 m; disc: 
Moghioroșan 33,03 m; suliță: R. 
Popa (Arad) 31,60 m; băieți: 80 
m: C. Pană (Timiș.) 9,5; 600 m: 
A. Ungureanu (Timiș.) 1:28,3; 
3000 m: D. Dobre (Deva) 9:19,1; 
1000 m obst.: D. Vasiloae (Alba 
lulia) 2:51,5; 90 mg: A. Radu (Re
șița) 13,4; 200 mg: Radu 28,9; lun
gime: R. Toma (Mediaș) 6,05 m; 
înălțime : M. Țuțuian (Reșița) 1,70 
m; greutate: I. Vereb (Arad) 12,15 
m; disc: B. Mathe (Mediaș) 50,22 
m; suliță: E. Cozeria (Mediaș) 
50,53 m ; ciocan: Mathe 50,60 m (I. 
IOANA — coresp.). • La Craio
va are loc etapa finală a cam
pionatelor republicane școlare, 
astăzi după-amiază șl mîine di
mineață • în Capitală, tot astăzi 
și mîine, este programată compe
tiția „Cupa C.A.U.-.

CĂLĂRIE

2.

in actualitatea

„Daciada“ la sfirșit de săptămină

ACȚIUNI JUDEȚENE $1 Pt
„Daciada" de vară deschisă 

sportului de masă are la 
acest sfirșit de săptămînă, pe 
agenda sa, multe competiții 
județene sau pe ramuri de 
producție.

Astfel, județul Dîmbovița, 
cunoscut pentru bunele rezul
tate la sporturile tehnico-apli- 
cative, cu precădere la aero- 
modelism, va ține, în frumoa
sa stațiune Pucioasa, tradi
ționalul concurs dotat cu 
„Trofeul Henri Coandă“. Tot 
într-o stațiune — este vorba 
de data aceasta de Slănic 
Moldova — sportivii județului 
Bacău vor lua parte la „Fes
tivalul sportului muncitoresc", 
• competiție îndrăgită nu nu
mai de sportivii băcăuani, ci 
și de cei din județele megieșe. 
Șl iarăși într-o stațiune, a 
treia, Poiana Brașov, se va 
desfășura Dinamoviada la at
letism, o competiție tradițio
nală, la care vor lua parte

handbalistică

TURNEELE DE CALIFICARE PENTRU
DIVIZIILE „A" Șl ;,r

m\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

ta sibiu sc dcslâșoară turneul iinal
« campionatului rcpuDlicon al Juniorilor I

Cel mal mulți dintre handbalist! 
»-au liniștit acum. Aflați în con
cediu, ei se odihnesc la munte 
•au la mare — șl merită din pitn 
această perioadă de relaxare — 
acumulînd forțe pentru viitoarea 
ediție a campionatului. Dar nu 
toți cel care au terminat campio
natul și-au pus echipamentul la 
păstrare. Au rămas în activitate
— și încă într-una febrilă — 
handballștil șl handbalistele din 
Diviziile „A" șl „B* ale căror 
echipe au ocupat fie ultimele 
două locuri (,,A“). fie locul n 
(,,B“) In clasamentele finale. Ei 
•înt chemați la turnee de baraj, 
acolo unde urmează să se hotă
rască în care anume eșalon va
loric vor activa din toamnă.

îh sala Floreasca. începînd de 
Juni șl pînă miercuri, se va dis
puta turneul de baraj pentru 
Divizia „A". Iubitorii handbalului 
vor vedea. întreeîndu-se forma
țiile : Universitatea Cradova,
C.S.M. Borzești (locurile 9 șl 10 
tn „A"), Nitramonia Făgăraș și 
Constructorul C.S.U. Oradea (lo
cul 2 în cele două serii de „B")
— la masculin ; Textila Buhuși 
Vi Constructorul Timișoara, res-
gectiv Confecția București șl 

.F.u, Craiova — la feminin. E- 
chipele vor forma cite o serie de 
4. urmînd să-și dispute meciuri 
după sistemul „flecare cu li
căre4. Formațiile clasate pe pri
mele două locuri in aceste 
nee vor evolua. La viitoarea 
ție a campionatului,

Turneul de calificare pentru 
Divizia „B“ este programat tot

fie-

tur- 
edi- 

în Divizia

ta Capitală (întrecerea echipelor 
feminine a început ieri șl se În
cheie mîine. iar formațiile 
masculine vor juca între 12 și 14 
iunie), meciurile urmînd a 
avea loc șl în aer liber, pe te
renul Voința (suprafață de bi
tum). In zilele anunțate meciurile 
încep la ora 12,15. Alături de e- 
chipele ocupante ale locurilor 9 
și 10 în cele două serii (Univer
sitatea București, A.S.A. Tg. Mu
reș. Timișul Lugoj și Minerul 
Moldova Nouă — la masculin -: 
Textila Ploiești, Voința Galați, 
Chimistul Arad și Voința Sighi
șoara — la feminin) vor concu
ra și formațiile clasate pe locuri
le 2—3 In cele 4 serii ale tur
neelor finale ale campionatului 
de calificare ak seniorilor (în to
tal cîte 12 echipe). Se vor forma 
3 serii a cîte 4 echipe fiecare, ' 
ocupantele primelor două locuri 
din serii urmînd să activeze, la 
viitoarea ediție a campionatului, 
In Divizia „B", iar ocupantele 
locurilor 3—4 în aceste turnee vor 
evolua în campionatele județene 
respective.

în aceste zile se desfășoară și 
campionatul republican (băieți și 
fete) pentru juniori I. Turneul 
final are loc la Sibiu, si sînt 
prezente echipele : C.S.Ș. „Mihai 
Eminescu" iași, C.S.Ș. Constan
ța, C.S.Ș. Steaua București, 
C.S.Ș. Dinamo Brașov, C.S.Ș. Pe
troșani, C.S.Ș. Viitorul Cluj-Na
poca — la băieți : C.S.Ș. Vaslui, 
C.S.Ș. „Dobrogeanu-Gherea" Plo
iești, C.S.Ș. Craiova, C.S.Ș. Dina
mo Brașov. C.S.Ș. Sibiu si C.S.Ș. 
Banatul Timișoara — la fete.

ty.~

RAMURI DE PRODUCȚIE
sportivi din Ministerul de in
terne.

Dar nu numai stațiunile bal- 
neo-climatice sînt gazde ale 
unor acțiuni sportive de ma
să din cadrul „Daciadei". La 
Alba lulia, Craiova și Bucu
rești se desfășoară trei com
petiții pe ramuri de produc
ție. între 5 și 7 iunie, la Alba 
lulia se va disputa „Cupa Mi
nisterului Economiei Forestie
re" la box, în timp ce la Cra
iova se va desfășura Campio
natul liceelor și școlilor pro
fesionale ale Ministerului 
Transporturilor, la fotbal. Du
minică, în București, vom pu
tea vedea tradiționalul „Marș 
al factorilor poștali".

Cum se știe, „Daciada" nu 
înseamnă numai finale și ac
țiuni mari. Ea 
din mii și mii 
se desfășoară în 
tive, în zilele 
de săptămînă.

„CUPA FEDERAȚIEI" 
nit. pe baza hipică din 
organizarea excelentă a 
reprezentanții a 8 cluburi — 
Steaua, Dinamo, Olimpia, C.S.M. 
Sibiu. Petrolul Ploiești, -------
Cluj-Napoca, Bucovină 
C.S.M. Iași — călăreți 
cu un bogat palmares ___
și international. întrecerile, __ 
mărite de un numeros public, au 
oferit dispute strînse, evoluții 
bune ale majorității sportivilor, 
în prima zi de concurs au fost 
programate două probe. în cea 
de categorie ușoară am asistat 
la cîteva reușite ale unor călă
reți. dintre toți detașîndu-se 
Mircea Neagu (Steaua) cu Spul
ber 0 p. (63,5 s). Mariana Moi
sei (Dinamo) cu Beladona 0 p 
(70,2 s) și Mihai Aluneanu (O- 
limpia) cu Port Said 0 p (79 s). 
Cea de a doua probă, de dificul
tate semimijlocie, a reținut și 
mai mult atenția spectatorilor 
datorită sistemului de desfășura
re (parcurs american). Abia du
pă evoluția ultimului călăreț a 
putut fi stabilit clasamentul : 
Dania Popescu 
hoiu 39 p (82,6 
mion (Dinamo) 
(85,5 s). ‘3.
(C.S.M. Sibiu) 
(81,6 s), Z-_____  ___ __
ua) cif Jan 38 p (82,0 s). între
cerile continuă sîmbătă de la 
ora 17 și duminică de la era 9,30. 
(Em. F.).

a reu- 
Iași (în
C.S.M.)

A.S.A. 
Rădăuți, 
fruntași 
național 

ur-

1.
(Steaua) cu Ne

st. 3. Marian Sl- 
cu Belami 39 p 
Aurel Lăpăduș 

cu Ghlaur 38 p 
4. Dumitru Velea (Stea-

POPICE

se compune 
de acțiuni „ ce 
asociații spor- 
acestui sfirșit

CAMPIONATUL Diviziei „A" se 
apropie de sfirșit. Azi șl mîine 
se dispută ultima etapă din re
tur, cu jocuri în cele patru se
rii, după care primele patru cla
sate, în fiecare serie, vor parti
cipa la turneul final pentru de
semnarea echipelor campioane, 
iar ultimele două clasate vor re
trograda. Printre formațiile care 
se vor întrece în turneul final se 
numără: Voința Galați, Petrolul

ÎNCEPE CAMPIONATUL DE VITEZA IA MOTOCICLISM
• După cîteva concursuri 

de verificare a stadiul ud pre
gătirilor efectuate. alergătorii 
de viteză se vor alinia mîine 
la startul campionatului de 
motocidism, ediția 1981. Pri
ma etapă a competiției va a- 
vea loc la Timișoara. La cele 
9 dase din program și-au a- 
nunțat participarea 135 de 
motocicliști, printre 
curenții de la clasa 50 cmc 
juniori și seniori numărîn- 
du-se și mai multe fete. Pri
mul start se va da la ora 10.

• în al 26-lea an de acti-

cam-

con-
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vitale, secția moto Energia 
Cîmpina va avea reprezen
tanți la majoritatea claselor 
din programul noului 
pionat. Alături de cunoscuții
motocicliști Niculița Frîncu 
(campioană a țării), Ion Dia
conii, Nicolae Bondoc, Ion 
Tel eg eseu, Dorel Mocanu, vor 
apere la start și cîteva nume 
noL Ion Olaru, Ion Anton, 
Constantin Andricș și Ga
briel Bratn fiind tineri care 
inspiră multă încredere an
trenorului viteziștilor cîmpd- 
nend, Ion Comănescu.

DE LA BISTRIȚA, IN ETERUL PLANETEI PĂMÎNT
Cine a recepționat nu cu 

multă vreme în urmă „buleti
nul de știri" al Radioclubului 
central, transmis în fiecare du
minică dimineața, pe benzile 
rezervate radioamatorilor (fru
moasă si lăudabilă acțiune) a 
putut afla, printre altele, că la 
Campionatul international de 
unde scurte al României, junio
rul Mircea Crișan — Y05CBX 
— din Bistrița a cucerit locul 
I. iar statia de club Y05KDP a 
Casei pionierilor si șoimilor 
patriei din același oraș năsău- 
dean s-a situat pe locul III 
echipe (seniori). Știrea ni 
pare pliră de semnificații, 
atît mai mult cu cit aceasta 
este un succes singular al 
bitorilor sporturilor tehnice
pe aceste meleaguri. Fiii lucră

pe 
se 
cu 
nu 
iu
de

torilor de pe platformele indus
triale ale Bistriței pătrund cu 
pricepere Si măiestrie tainele 
unor sporturi tehnice, vehicu
lează. prin aparatele realizate 
de ei. mesaje,prin spațiu, peste 
paralelele si meridianele Pă- 
mîntului. Și tinerii radioama
tori din Bistrița răspund cu 
cinste condițiilor ce le sînt 
create pentru a se afirma în 
lume. Cîteva argumente în spri
jinul acestei afirmații, perfor
mante realizate în competițiile 
anului trecut : la concursul re
publican de unde ultrascurte, 
organizat de F.R.R. și revista 
„Tehnium". au cîștigat un loc 
I prin Lucian Galățan ; la 
concursul republican de unde 
scurte. „Pionierii anului 2000“. 
stația de club Y’05KDP s-a

Eăicoi. Voința București, Voința 
Tg. Mures — actuala campioană, 
Voința Timișoara, Eleclromureș 
Tg. Mureș — în campionatul fe
minin, Gloria București — cam
pioana țării, Rulmentul Bra
șov, Voința București, Olimpia 
București, Aurul Baia Mare — 
isingura echipă neînvinsă de-a 
lungul celor 17 etape, Electro- 
mureș Tg. Mureș și Metalul Hu
nedoara — în campionatul mas
culin. Celelalte echipe finaliste vor 
fi cunoscute după jocurile de azi 
șl mîine. în schimb, sînt cunos
cute formațiile care părăsesc Di
vizia „A“: Cărpați Sinaia și Ce
tatea Giurgiu — femei — seria 
Sud,, Voința Craiova și Voința 
Cluj-Napoca — femei — seria 
Nord, Rafinorul Ploiești și Flacă
ra Brașov — bărbați — seria Sud, 
C.F.R. Timișoara și Victoria 
ban Timișoara — bărbați — 
ria N-ord.

Dintre jocurile penultimei 
pe, cele mai interesante sînt: 
ința Ploiești — Laromet E 
rești, Voința Galați
Băicoi, Olimpia București — Vo
ința București, Voința Oradea — 
Voința Timișoara, Hidromecanica 
Brașov — C.S.M. Reșița — la fe
mei, Eleclromureș Tg. Mureș — 
Aurul Baia Mare și Voința Tg. 
Mureș — Progresul Oradea — la 
bărbați.

în meciuri restante: Voința Tg. 
Mureș — Voința Cluj-Napoca 
2330—2113 p.d., Voința Tg. Mureș 
— Electromureș Tg. Mureș 2357— 
2320 (f), Voința Tg. Mureș — E- 
lectromureș Tg. Mureș 4877—4917, 
Voința Tg Mureș — C.F.R. Timi- .— chimpex

Brașov 
din e-

runda a 2-a. îi 
duce Bischoff c 
Manouck 2V2. G 
reanu, Stanciu, 
(T. NICOARA).

VOLEI

Gu-
se-

eta-
Vo-

Bucu- 
Petrolul

șoara 4986—4555 (m),
Constanța — Flacăra 
4804—4540 — joc devansat 
tapa a 18-a. z

ȘAH
de la 
rundă

TURNEUL internațional 
Sa tu Mare a programat o 
(a 3-a) de mare luptă In care s-a 
înregistrat o singură remiză: 
Stanciu — Ghițescu. Celelalte 5 
partide decise: Bischoff a cîști- 
gat la Tratatovicl, înscriind a 
treia victorie consecutivă, Oster
man la Ștefanov, Ungureanu la 
Lengyel, Manouck la Urzică și 
Grilnberg la Szabo. Manouck a 
cîștigat întrerupta cu Szabo din

ZIUA A TE 
pentru calificare 
de volei (femini 
flășoară în sa 

a debutat cu 
echipele bucureș 
rul și Voința, 
toate capitolele, 
la Calculatorul £ 
șor decît era de 
3—0 (10, 6, 12).
prezentat o ectii 
bun, foarte moi 
(de la Calculate 
Stanciu, Cristina 
nica Susman, 
Aurica_ Buta_si & 
nu ; “
ța).

In 
cală 
obținut a treia 
(10, 11, 8), în fa 
tac din Bucureșl 
cele au 
biencelor doar 1 
cind au
(6—5, 11—10). Cu 
în zi excelentă, 
de Angela Hila ? 
sibiencele —• sub 
nei Răceanu — t 
important spre D 
tru bucureștence. 
re doar Măriei E 
Dumitrașcu.

„U" Timișoara 
de-al treilea me 
C.S.M. Zalău cu 
O remaycă sped; 
na Popescu, hlă.t 
evoluat bine Mai 
tina Cosma și A 
la învinse le-am 
Lenuța Ardelean 
nuțiu. Arbitraj i 
de S. Popescu 
Ududec (Suceava) 
(Cluj-Napoca) si 
(Brașov).

în clasament : 
bertatea Sibiu, 2- 
și „U" Timișoara 
Buc. și Spartac, 
lău. (Mihail VESă

Geta Toad<

al doilea m
C.S.M. Lib

pus ceț

condus

MECIUL FARUL-STEAUA [
MÎINE, CAMPIOANA LA Rl

lată-ne la numai 24 de ore îna
intea momentului aflării noii cam
pioane naționale de rugby. Va fi 
Steaua ? Va fi Dinamo ? Cuvîn- 
tul hotărîtor îl are însă... Farul ! 
Tripla laureată de acum cîțlva 
ani întUnește mîine, pe propriul 
teren (ora 9,30), pe Steaua. Fie
care echipă are atuurile și gîn- 
durile sale. Constănțenii formea
ză un 15 aflat la ora reconstruc
ției, dar, oricum, redutabil, Mi
hai Naca avînd la dispoziție ju
cători binecunoscuți, ca Dumitru, 
Motrescu, Bucos, Mușat, Holban, 
Văxzaru, îh plină cursă pentru 
locul trei. De partea cealaltă, 
Munteanu, Murariu, Rădulescu, 
Fui cu, Corneliu, Lungu (dar ar 
trebui să amintim întreaga echi
pă !); ei au remontat spectacu
lar diferența față de Dinamo și 
sînt acum la un pas de titlu, 
grație excepționalului punctave- 
raj general: 10®0—162. Așadar, 
toate premisele pentru un meci 
de mare angajament, dar șl de 
calitate.

Celelalte partide ale etapei: 
R.C. Sportul studențesc —- Rapid 
(astăzi, stadion Parcul copilului, 
ora 14), Universitatea Timișoara 
— B.C. Grivița Roșie, P.T.T. A- 
rad — Politehnica Iași, Știința 
Petroșani —• C.S.M. Sibiu, Con
structorul Constanța — Știința 
CEMIN Baia Mare.

Dacă problema campioanei va 
fi rezolvată duminică, ocupanta 
locului 3 și cealaltă retrogradată 
(alături de Constructorul) vor fi 
cunoscute abia după restanțele 
de marți (R.C. Grivița Roșie — 
Farul, stadion Parcul copilului, 
ora 17) și miercuri (Rapid — Ști
ința CEMIN Baia Mare, stadion

clasat pe locul I (splendidă 
victorie), echipa de seniori s-a 
clasat pe locul II la Cupa 
F.R.R. de telefonie. $i enume
rarea ar putea continua. Men
torul radioamatorismului bis- 
tritean este șeful radioclubului, 
un inimos om care de peste 20 
de ani îsi consacră priceperea 
și pasiunea acestui sport : Emil 
E. Pap — Y05DC. Incontesta
bil, de numele lui se leagă or
ganizarea activității de radio
amatorism a radioclubului ju
dețean (în cadrul C. S. Glo
ria). la Casa pionierilor si șoi
milor patriei din Bistrița, din 
Năsăud, Sîngeorz Băi. Am nota 
Si faptul că C.J.E.F.S. (prim- 
vicepreședinte Constantin Săn- 
dută) se preocupă îndeaproape 
de soarta si succesele radioama
torismului bistritean.

Viorel TONCEANU

Giulești, ora 10), ( 
— de asemenea, i 
ță — jocul B.C. S 
țese — Știința Pet 
Parcul copilului, o,

• Ieri dimineața 
derea ultimei etap 
tulul, Dinamo a îi 
tul Birlad. Au dșt 
nil cu 27—6 (13—0), 
nui meci de lu 
inexistența vreunei 
căldura sufocantă 
pe măsură ce 
scurgeau, la așezar 
tr-un tipar prestat 
atacau, oaspeții se 
lot mal puțină con 
în genere, ia sfirși 
Au marcat: CâJrie< 
Marghescu, Nica, C 
seuri; Nica — drop 
respectiv Tarcan — 
tr. A arbitrat bin 
(D.C.).

• ECHIPA FRANC 
efectuează un tun 
noastră, urmînd 
luni pe Dinamo, la 
joi, la Constanța, p

• TURNEUL FIN 
PIONATULUI M.T 
școlar Căi Ferate 
obținut locul 1: K 
cu Gr. Șc. P.Tc. Ba 
da pentru locul 3: ( 
Lie. Aurei Vlaicu B 
C.F. Galați 20—3. îi 
tîlniri pentru stabili 
tului final: Gr.șc. A 
Gr. șc. C.F. Craio^ 
Electrotehnic Baia 
șc. M.M.R. duj-Nap

Prof es orul-ins tructi 
rinică de la Casa 
șoimilor patriei din 
Une un palmares c 
peste 800 de copii, 
cut — începînd din 
prin „clasa" sa de 
astăzi conducători-ai 
niști. tehnicieni mec 
ingineri !

Cifra este impres: 
te gîndești că a fc 
doar cu trei „mași 
cum, cea de a patra 
bancul de 
școală al 
paranteză 
poziție.

Bucuria ______ ___
bilă producție a 
instructor din Cîmp. 
și mai mare, dacă 
izbit, ani la rînd, 
neajuns, legat de 
cauciucurilor și anvi 
schimb. Matrițele pi 
Florești-Prahova au 
ferate la București, 
na"; ce s-a înlîmpL 
parte, nimeni n-a f 
sură să descopere. Ș 
de karting din Cîm 
nevoit să lucreze cu 
reduse, spre lnsatisfa 
tot mai multi, care 
pur și simplu. ace's 
cerc sportiv aplicativ

fabricație, 
„Casei", c 
fie amtnt

pentru ac
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TURNEUL FINAL AL 
CAMPIONATULUI DE JUNIORI
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ASTAZI
VOM CUNOAȘTE 

FINALISTELE
BACAU, 5 (prin telefon). 

Marti și joi. s-au disputat 8 
din cele 12 meciuri ale turneu
lui final al campionatului re
publican de juniori. Au fost 
partide echilibrate, fără favo
rite sau echipe învinse dinainte, 
unele deosebit de interesanle 
prin evoluția scorului și. mai 
ales, prin fotbalul practicat, 
cursiv, ofensiv. Semnificativă, 
în acest sens, este afirmația 
prof. Angelo Niculescu, prezent 
la meciuri : 
sebită mi-a
competiției, echipa Luceafărul. 
Ea joacă gindit. Se apără exact 
și iese la atac pe trasee învă
țate, exersate, construind inge
nios prin grupul de 
fiecare 
bucură, 
niere a 
cu atît 
toamnă, 
nia la- startul 
european de juniori II. într-o 
grupă preliminară foarte pu
ternică. Dar, despre Luceafărul 
și obligațiile ei vom mai avea 
prilejul să scriem.

Revenind la turneul băcăuan, 
cel care va desemna finalistele 
competiției, să prezentăm cla
samentele celor 
înaintea ultimei 
a vedea care 
formații mai au 
ajunge să-și dispute, în 
direct, titlul în partida finală: 

SERIA I
Brașovia 2 1

2 1
2 0 
2 0

,,O impresie deo- 
produs mezina

jucători 
acțiune ofensivă". Ne 
desigur, această subli- 
cunoscutului tehnician, 
mai mult cu cit, la 
Luceafărul se va ali- 

campionatului

două 
etape, 
dintre 
șanse

grupe, 
pentru 
cele 8 
de a 

mod

C.S.Ș.
„U“ Cj.-Nap.
C.S.Ș. Tim.
Corvin ul

SERIA
Metalul Buc.
C.S. T-viște

3. Luceafărul
4. Polit. Iași

Mîine (n.r. azi) 
clarificărilor. In seria 
lista va fi decisă de 
directă C.S.Ș. Brașovia 
Cluj-Napoca. Mai complicate 
se prezintă lucrurile în seria a 
Il-a, în care toate echipele au 
șanse, inclusiv Politehnica Iași, 
dacă va învinge la scor pe 
Metalul București, iar C.S. Tîr- 
goviște și Luceafărul vor ter
mina la egalitate. Rămîne de 
văzut...

1.
2.
3.
4.

1.
2.

A

0 2—0 3
0
1
1

1
1
1
1

II-A 
2 
2 
2 
2
este

11
1 0 
0 2 
0 1

5—4
1—2
3—5

3
1
1

0
1
0
1

1—0 
4—3 
1—1
3—5

3
2
2
1

etapa 
fina-I, 

partida 
— „U"

La Gorlitz: 
DOUA REPRIZE 

DISTINCTE
La G&rlitz, în fața a 5 000 

de spectatori, pe o căldură ca
niculară (35 grade), echipele de 
tineret ale României șl R.D. Ger
mane au terminat la egalitate, 
1—1 (0—0). Partida a avut două 
«prize distincte. In prima par
te inițiativa aparțintnd ta între
gime echipei României (care a 
avut patru mari ocazii de a În
scrie, toate. Insă, ratate : mta. 
4 — Vlâtânescu, 23 — Cîmpeanu, 
38 — Klein șl 40 — Gabor, din 
lovitură liberă), cea de a doua 
parte aparțintad echipei gazdă. 
Scorul, însă, a fost deschis 
printr-un autogol „antologic" al 
portarului Sperlatu care, ta min. 
79. avînd mingea ta mină șl 
vrînd să o degajeze, a trimis-o 
ta propria poartă, tacerctad. 
Inutil, de două ori, s-o ajungă 
pînă pe linia porții 1 A egalat 
Geolgău ta min. 90, consemnln- 
du-se un rezultat echitabil.

Echipa României a avut urmă
toare componență : Speriatu
(min. 79 Alexa) — Vlad. IOR- 
GULESCU, lovan: REDNIC — L. 
Moldovan, Vlătănescu (min. 80 
Geolgău), KLEIN — Solman 
(min. 75 Turcu), Cîmpeanu H, 
GABOR.

ȚIE“ FĂRĂ PRECEDENT!
X-
61

B-

at 
o- 
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In 
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a- 
d- 
fi 
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re 
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la 

is- 
ia- 
ie- 
lă- 
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□St 
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Ce se va întîmpla în viitor ? 
Se pare că lucrurile merg pe un 
făgaș bun, deoarece Baza de a- 
provizionare pentru produse chi
mice din București, cu sediul 
In șoseaua Viilor, dispune în 
prezent de circa 2 000 de 
cauciucuri și anvelope pentru cei 
interesați. O veste bună care — 
sîntem siguri — va fi primită cu 
mult interes și de miniautomobi- 
liștil din alte centre din țară I 
(T.S.).

HI PISM
Apreciate ca principalele probe 

ale zilei, obișnuitele hituri de 
joi au avut ca deznodămînt, de 
această dată. doi cîștigători : 
Macrou (primul hit), respectiv 
Stilat, Pornit cu o scurtă ezitare, 
Macrou și-a adjudecat alergarea 
„întinzîndu-se** practic numai 
într-o scurtă bucată, pe la mij
locul distantei (a parcurs 1660 
metri) și apoi în linia dreaptă 
spre sosire, cînd și-a înșirat ad
versarii, lăsîndu-i în final la 
mare distanță. în hitul al doilea 
Macrou, ezitînd din nou la ple-

ȚICLEANU

Divizia etapa a 30-a

LflE DOUA MARI
OBIECTIVE AIE CRAIOVENIIOR

ULTIMELE VEȘTI DE
0 „POLI" TIMIȘOARA s-a 

reîntors joi din Italia, unde a 
susținut un turneu încheiat cu 
următoarele rezultate : 2—2 cu 
Avelino și 1—2 cu Como. Nici 
un jucător accidentat. Nu va 
juca Șerbănoiu, suspendat pen
tru cartonașe galbene. 0 JIUL 
are două indisponibilități în lo
tul său : Stoica și Focșeneanu.

0 UNIVERSITATEA CRA
IOVA are întregul lot apt 
pentru joc. Antrenorii I. Oble- 
menco și C. Oțet au acordat 
o mare atenție refacerii și 
pregătirii jucătorilor din lotul 
național 0 La F.C.M. BRAȘOV 
nu vor juda Papuc și Balazs, 
accidentați. Va lipsi, de ase
menea, Șuleâ, care a acumulat 
două cartonașe galbene.

0 CHIMIA RM. VÎLCEA a- 
nuhță următoarele indisponibi
lități: Carabageac, Savu și Le- 
pădatu, de mai mult timp sau 
mai de curînd accidentați. Vîl- 
cenii au jucat marți cu divi
zionara „C“ Minerul Horezu 
(3—1) șl joi cu juniorii Qoc- 
școală). 0 CORVINUL nu 
poate conta pe Dumitriu IV 
(ruptură musculară). Petcu, 
Văetuș și Alexa (ultima etapă 
de suspendare). Sub semnul
întrebării, prezența 
briei, accidentat la 
nament.

0 S. C. BACAU. 
cidentări ale. lui Ursachi, 
Solomon. Lunca sînt actuale și 
în etapa aceasta. Intre timp, 
la meciul cu F.C. Baia Mare, 
s-a accidentat și mijlocașul 
Șoșu. O POLITEHNICA IAȘI, 
întreg lotul este valid. Este po
sibilă titularizarea atacantului 
central M. Radu.

0 „U“ CLUJ-NAPOCA a 
susținut, marți, un amical la 
Sebeș cu formația C.P.L., de 
care a dispus cu 7—2. N-a ju
cat Cîmpeanu II, plecat cu lo
tul de tineret în R.D.G. . Pro-

LA CELE 18 ECHIPE
SINT MADRIDU1 Șl CAMPIONATUL

lui I. Ga
um antre-

Vechile, ac- 
C.

blema clujenilor o reprezintă 
portarul: Moldovan este gripat, 
Lăzăreanu are o luxație la u- 
măr. Se încearcă recuperarea 
ambilor. • F.C. ARGEȘ s-a 
oprit, în drum spre Cluj-Napo
ca, la Bistrița, unde a jucat cu 
Gloria. Scor 2—2. Au marcat 
Ignat (2). respectiv Beroeanu 
și Moga.

• La PROGRESUL-VUL- 
CAN, întreg lotul este apt de 
joc și după toate probabilită
țile va fi folosită echipa din 
meciul cu „Poli" Timișoara. 
• STEAUA nu-i poate utiliza 
pe Iordache și lordăneseu. 
dă ca probabilă folosirea 
Stoica. Ceilalți, componenți 
lotului sint apți de joc.
• La F.C.M. GALAȚI, 

trenorul Constantin Teașcă 
întîmpinat săptămîna 
dificultăți in procesul de pre
gătire a echipei, avînd nume
roși jucători absenți (examene, 
accidentări). Folosirea lui An- 
ghelinei și a lui Majaru este 
incertă, Vlad, avînd mina 2 _ 
ghips, este indisponibil. 0 F.C. 
OLT contează pe efectivul nor
mal de jucători, cu excepția lui 
Petre Petre și Piturcă, recent 
scoși, pe timp nelimitat, din 
lot.

• La DINAMO, două incer
titudini : Augustin și Ion Ma
rin. In reșț,_ Joti.Jpcătorii_ eînt 
valizi. 
ȚESC 
bază.
raru, 
cartonașe galbene.

• F.C. BAIA MARE nu-1 va 
putea utiliza pe Condruc, in
disponibil, se pare, pînă la 
sfîrșitul campionatului • A.S.A. 
TG. MUREȘ va prezenta o for
mație fără Fazekaș (suspendat 
pentru două cartonașe galbe
ne) și, probabil, fără Dulău 
și C. Xlie — indisponibili.

Se 
lui
ai

an- 
a 

aceasta

în

• SPORTUL STUDEN- 
va alinia ,.ll“-le de 

mai puțin portarul Mo- 
suspendat pentru două

CIND REINVETI FOTBALUL Șl MORALA LUI
Marcel Ursu nu este un 

„nume" țn fotbalul nostru. 
Probabil că nici nu mai are 
șansa să devină, la cel 28 de 
ani al săi. și pe planul se
cundar unde evoluează (divi
zionara ,,B“. C.S. Botoșani). 
Dar fundașul cu numărul 4, 
Marcel Ursu, poate fi. cu si
guranță, un „caz". Cazul 
fotbalistului care o viată în
treagă a băgat ta speriețl 
adversarii șl a umplut de 
temeri propria echipă pentru 
avertismentele șl eliminările 
acumulate cu duiumul. în 
urma atacurilor deliberat 
violente, a manierei de fot
bal primitiv pe care o Îm
brățișase. Excesul său de zel 
nu fusese strunit niciodată, 
nimeni nu-1 spusese că poți 
să-H dovedești devotamentul

șl altfel decît intimidind si 
blocind cu mijloace nepef- 
mise partenerul de întrecere, 
Șl Ursu ajunsese, treptat, 
treptat, al 20-lea jucător al 
echipei sale, rezerva rezer
velor. Pînă cînd...

...Pinâ cînd, ta Iarnă, La 
cîrma echipei au venit antre
norii D. Dumltriu (III) si D. 
Bigan. Antrenori tineri. ta 
nări tacă cu parfumul ga
zonului („secundul" 
fostul divizionar „A", 
jucător activ). El au 
ascunse calități

Bigan, 
tacă 

Intuit 
_______ ______ morale sl 
tehnice ale fundașului repu
diat. Cu răbdare, cu tact, cu 
pricepere, el au adus fotba
listul recalcitrant Înapoi, ta 
teren. Dar, spre surprinderea 
generală, un alt fotbalist : te
nace, dar corect, * laborios.

Aurel Țicleanu este 
tre jucătorii „noului 
carț au început să bată zdravăn 
in poarta consacrării. Purtăto
rul tricoului cu nr. 5 din for
mația craioveană 
trecut, îndeosebi 
de primăvară", o 
cendentă, el fiind 
„motoarele" care 
turație maximă și 
rara Universitatea 
cat titlul de campioană. Pres
tațiile sale constant bune au 
atras atenția tuturor, inclusiv a 
selecționerilor, caire i-au des
chis porțile echipei naționale. 
Și Țicleanu a fost unul dintre 
cei mai buni tricolori in parti
dele cu Iugoslavia (4—1), An
glia (2—1) din toamna anului 
trecut și acum, în meciul cu 
Norvegia (1—0). Foarte tînăr, 
fiind și la... primul lui inter
viu, îl lăsăm pe Țicleanu să-și... 
declare originea fotbalistică.

M-am născut la Teliuc, 
Hunedoara, in ianuarie 

am jucat la piticii Corvi- 
sub supravegherea lui 

Mitică Pătrașcu, după 
la 15 ani, am trecut la

unul dln- 
val", cei

a avut anul 
in „sezonul 
evoluție as- 

unul din 
au mers la 
datorită că- 
și-a adjude-

lingă 
1959, 
nului 
nea 
care, 
Metalurgistul Sadu, in Divizia 
„C". Acolo, intr-un meci ami
cal, m-a văzut antrenorul Con
stantin Oțet, I-a plăcut cum am 
jucat ți mi-a zis clar, decis, 
să merg la Craiova, că voi a- 
junge să joc intr-o mare echi
pă. După multe ezitări mi-am 
luat i/nima-n dinți și-am ve
nit la Universitatea, la forma
ția ei de juniori...

— Cînd ai promovat în Divi
zia „A" ?

— In 197?, la 18 ani neim- 
pliniți, intr-o partidă 
Corvinul. Constantin 
m-a promovat. Ca și 
giu, ca și pe Cirțu, 
mulți alții. De atunci 
să joc peste 100 de meciuri in 
Divizia „A".

— Primul joc în echipa na
țională ?

cu F. C.
Teașcă 

pe Geol- 
ca fi pe 
am ajuns

tehnic. Modelarea a însemnat 
întoarcerea la punctul zero. 
Căci, împreună cu antrenorii 
săi. Ursu a parcurs toată te
matica antrenamentelor. re- 
tavățînd adevăratul fotbal, ca 
un junior conștiincios. Astăzi 
este titular de nădejde ta 
echipa sa. De fapt, tot pro
cesul fusese declanșat de o 
vorbă care l-a „fript", spusă, 
odată, între „patru ochi", de 
antrenorul său, Dumitrlu : 
„Ascultă. Ursule, cine joacă 
intenționat glezna adversaru
lui si nu mingea, este un 
fotbalist Imoral". Tot ceea ce 
a făcut Marcel uFsu din cli
pa aceea n-a fost decât stră
duința de a demonstra că el 
este un alt fel de fotbalist. 
Un fotbalist moral, cu ome
nie...

Ion CUPEN

La Budapesta: MARE INTERES PENTRU MECIUL UNGARIA-ANGLIA
BUDAPESTA, 5 (prin telefon). 

500 000 de cereri de bilete pentru 
cele 62 000 de locuri numerotate 
ale „N6pstadion**-ului. Sînt cifre 
care vorbesc de la sine despre 
uriașul interes pe care fl tre
zește. aci, meciul Ungaria — An
glia. Intr-adevăr, cel puțin ju
mătate de milion din totalul lo
cuitorilor Budapestei sînt conec
tați la această partidă care, 
după spusele tuturor, de la spe
cialiști la ultimul suporter, va a- 
vea darul să dezlege enigmele 
în atît de agitata grupă a IV-a 
a preliminariilor C.M. din care, 
după cum se știe, face parte șl 
echipa României. „Dacă ieșim cu 
bine din această grea încercare, 
ne mărturisea Gyorgy Szepcsi, 
fostul crainic reporter, actual
mente președinte al Federației 
ungare de fotbal, prezent și el, 
joi seara, pe Nâpstadion la an
trenamentul englezilor. atunci, 
mal mult ca sigur, în avionul 
de Spania vor urca Ungaria și 
România**. ,,Iar în situația inver
să, care, după toate calculele, 
nici noi nu o dorim, ce credeți 
că se va întîmpla** ? — îl între
băm pe amabilul interlocutor. 
„Atunci, lucrurile se complică, 
ne-a răspuns Szepesi, în sensul 
că cei trei mari ai grupei noas-

tre. Anglia, România șl Ungaria, 
vor continua lupta pînă ta ulti
ma clipă, mai precis pină la 18 
noiembrie, data jocului Anglia — 
Ungaria".

La ora la care transmitem, 
formațiile lui Meszăly șl Green
wood pun punct pregătirilor, 
particlpînd la ultima lecție, cu 
volum sl Intensitate scăzută. Dar, 
ta vreme ce Mesz&ly șl-a dezvă
luit intențiile ta privința „11“- 
lui pe care n va alinia simbătă, 
tocă de joi. după testul susținut 
cu divizionara „A" Tatabănya, 
Greenwood, supărat pe numero
sul grup de ziariști insulari 
(care, după meciul Elveția — 
Anglia, i-au cerut retragerea), 
menține secretul, aminînd comu
nicarea formației. Dar iată echi
pa ungară anunțată de MeszSly : 
Katzirz — Martos, Balint, Gara
ba, Varga (TI înlocuiește pe 
titularul J. Toth — două carto
nase galbene) — Muller. Nyllasi, 
Mucha — Fazâkas, Kiss, Torocsik. 
„Prin revenirea lui Balint, ab
sent la meciul cu Norvegia, a-' 
precia Păi Borbely, de la ziarul 
Nepsport, sistemul defensiv ca
pătă mal multă siguranță, per- 
mi țină echipei să joace cu un 
plus de eficiență ambele faze,

Iar iul NyilasI (25 de goluri) șl 
Kiss (16 goluri), primii In cla
samentul golgeterilor, să caute 
poarta Iul Clemence cu mai mare 
tupeu".

Tot ceea ce au reușit, vineri 
la amiază, să scoată ziariștii en
glezi de la Greenwood a fost un 
„11“ cu... vreo două, trei paran
teze : Clemence — Mills, Thomp
son, Watson, Sansom — Coppell, 
Keegan, Wilkins, Robson (Me 
Dermott) — Mariner, Francis 
(Barnes). Un 1 — 4 — 4 — 2, in 
care Coppell va funcționa ca 
mijlocaș aripă, fără Osman, scos 
marele vinovat de tnîrlngere, 
stoperul lui Ipswich Town fiind, 
după spusele lui Greenwood, cel 
care a lăsat culoar liber spre gol 
elvețienilor Scheiwiler și Sulser. 
Să mai adăugăm, ta final, că 
meciul va începe la ora 21 (ora 
României) și că va fi condus de 
italianul Paolo Casarin. Aici, din 
cauza ploii torențiale căzută astâ- 
noapte timpul s-a răcit brusc, 
de la +29 grade joi ajungîndu-se 
Ta +16 vineri la ora amiezii. In 
pofida scăderii temperaturii, fe
bra în jurul meciului Ungaria — 
Anglia este ta continuă creștere.

cu..<

Gheorghe NICOLAESCU

ÎN URMĂRIREA LIDERULUI
care șl, dind chiar impresia că 
a rămas la start, a creat prin 
aceasta o bună șansă Iul Stilat 
care, cu un demaraj rapid, șl-a 
creat un avans hotăritor. Macroii 
a revenit ta luptă, șl-a desfăcut 
fuleul la maximum, dar cursa 
era practic încheiată. Cu aceas
tă a 13-a victorie, antrenorul lui 
Stilat. M. Ș.tefănescu. se apropie 
de liderul clasamentului, 
Gheorghe (15 victorii) și-1 
In „trenă" pe mal vechiul 
prieten și rival, G. Tănase.
Dumitru Toduță a realizat joi o 
victorie „spectaculoasă", amelio- 
rînd Imprevizibil recordul armă
sarului Sadu cu 2,8 sec., sltuîn-

4,8 
per-

M. 
lasă 
său 

șl

du-1 cu această ocazie la 
sec. sub media ultimelor 
form ante ! Acest gen de amelio
rări bruște ale recordurilor, des
tul de frecvent pe hipodromul 
din Ploiești, dovedește o ignora
re greu de înțeles a publicului 
spectator și parior, oricît ar fi 
aceste salturi acoperite de Regu
lamentul probelor de calificare. 
Rezultate tehnice : Cursa I : 1. 
Excelent (A. Brailovs chi) rec. 
1:32,4. 2. Tenor. Simplu 8. ordi
nea 28. Cursa a n-a : 1. Verdict 
(G. Solcan) rec. 1:41,3, 2. Tufiș, 
3. Stația. Simplu închis. Ordinea 
închisă, event 277. Ordinea tri
plă 712. Cursa a III-a : 1. Sadu

(D. Toduță) rec. 1:29,6, 2. Jov- 
mir. Simplu 6, ordinea 204. 
event 223, triplu ciștigător închis. 
Cursa a IV-a : 1. Macrou (G. 
Marciu) perf. 1:26,7, 2. Stilat. 3. 
Abil. Simplu 2, ordinea 7, event 
15. ordinea triplă 149. Cursa a 
V-a : 1. Veridic (R. vostică) rec. 
1:28,8, 2. Suporter. Cursa a Vl-a: 
1. Holbau (A. Brailovschi) rec. 
1:28,4. 2. Adorata. 3. Salaman
dra. Cursa a Vil-a : 1. Stilat (M. 
Ștefănescu) perf. 1:25,7.’ 2. Ma
crou, 3. Filistin. Simplu 2, ordi
nea 12. event 34. Cursa a VllI-a: 
1. Florentina (Tr. Marinescu) 
perf. 1:38, 2. Văsălie. Simplu 6, 
ordinea 6, event 27.

Dora IONESCU

— în 1979, Polonia — Româ
nia. Debutul meu n-a avut no
rocul unei victorii. De 
am mai jucat 
națională, avînd, 
marea satisfacție 
Cupa Balcanică și 
pentru prima 
chiar intr-o competiție 
lă...

— Cum apreciezi rezultatele 
de pînă acum ale echipei na
ționale ?

— Deși Ungaria a ciștigat la 
eu consider că a- 

in continuare, mari șan- 
calificare. De ce spun 
Echipa e construită pe 

Universlta- 
că știe 
victorii 
terenul 

convins,

de 10 
anul 

de a 
de a 

dată

atunci 
ori in 
trecut, 
ciștiga 

învinge 
Anglia, 
oficia-

Oslo, 
veni, 
se de 
asta ? 
lotul 
tea a ........ 
joace și să obțină 
cisive, 
Iată de ce sint 
împreună cu Iordache. Sames. 
lordăneseu și Răducanu, vom 
ciștiga și următoarele două me
ciuri, cu Ungaria și Elveția, pe 
teren .propriu. Cu 10 puncte la 
activ vom aborda mult mai 
încrezători ultimul joc. cel cu 
elvețienii, in deplasare.

— Cum vede Aurel Țicleanu 
evoluția lui și a coechipierilor 
lui în finalul sezonului compe
titions! intern ?

— Nu știu cum va fi în ul
timul meci al Cupei, „Poli" 
dorind mult să-și mențină tro
feul in vitrina sa. Noi pom 
căuta să-l readucem la Craio
va. în campionat vom juca, 
însă, cu toată ardoarea pentru 
a nu ceda titlul. Fiindcă așa 
sint oltenii, cînd obțin ceva 
bun, ceva frumos, ceva ce cred 
ei că li se cuvine, nu-l mai 
cedează cu una cu două...

Ultima afirmație Aurel Ți
cleanu a făcut-o cu zîmbetul 

■pe buze, puțin rușinat și destul 
de timid, așa cum este el in 
afara terenului. Pentru că mij
locașul de mare travaliu al li
derului face parte din grupul 
destul de redus (din păcate) ai 
jucătorilor cuminți, cei care nu 
dau bătaie de cap antrenorilor, 
conducătorilor de club, arbitri
lor. Dealtfel, semnificativ in a- 
cest sens ni se pare faptul că, 
de patru ani de cînd joacă în 
„A“,^ n-a fost suspendat nici
odată. Acesta este autorul go
lului din meciul cu echipa Nor
vegiei, gol atît de important, 
care a însemnat două' puncte 
mari în cursa pentru calificare, 
in cursa pentru Madrid...

Laurentiu DUMITRESCU

craiovean și 
demonstrat
acasă, pe

• CONSFĂTUIREA ARBITRI
LOR DIVIZIONARI „A". Fede
rația Română de Fotbal con
voacă în ziua de 6 iunie, la 
Ora 9, la sediul F.R.F., ar
bitrii din lotul divizionar 
„A“, în vederea analizării cu 
exigență. In spirit critic, a 
ultimelor prestații din cadrul 
campionatului și pentru sta
bilirea măsurilor concrete pri
vind organizarea și desfășura
rea în cele mai bune condi- 
țluni a acestui final de se
zon competiționol.

să 
de- 
ei. 
că.

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
lOTO-PRONOSPORl INFORMEAZĂ

ÎNCERCAȚI-VA ȘI Dv. ȘAN
SELE j • Agențiile Loto-Prono- 
sport mai pot elibera doar astăzi 
bilete cu numerele dv. preferate 
pentru tragerea excepțională Lo
to de mîine, 7 iunie 1981. Se 
reamintește că. în cadrul a 5 ex
trageri în două faze, cu un total 
de 42 de numere, participanților 
li se oferă șanse multiple de a 
obține cîștiguri în AUTOTU
RISME. BANI șl EXCURSII 
PESTE HOTARE. (Tragerea va 
avea loc la ora 16,30 in sala clu
bului Finanțe-Bănci dîn Bucu
rești, str. Doamnei nr. 2 : nu
merele cîștigătoare vor fi trans
mise în cursul serii la radio si 
pe micul ecran) 0 De asemenea, 
numai astăzi, se mâl pot depune 
buletinele pentru atractivul con
curs Pronosport de duminică 7 
iunie, care după toate probabi
litățile va prilejul noi si fru
moase succese participanților.

IN ATENȚIA PAKTICIPANȚI- 
LOR ! Intrucit, conform regula
mentului. faza I (obișnuită) a 
tragerilor speciale Pronoexpres 
beneficiază de eventuale repor
turi provenite de la tragerea o- 
bișnuită anterioară si transmite 
eventuale reporturi tragerii obiș
nuite imediat următoare. câști
gurile tragerii speciale Pronoex
pres din 31 mai se vor omologa 
luni 8 iunie și vor fi publicate 
marți 9 iunie 1981 : din aceeași 
cauză, cîștigurile tragerii obiș
nuite Pronoexpres din 3 iunie se 
vor omologa miercuri 10 iunie și 
vor fi- publicate joi 11 iunie 1981.

0 NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 5 IUNIE 
1981. Extragerea I: 71 57 49 9 83 
82 58 18 52; Extragerea a Il-a: 
54 45 25 43 88 75 5 42 59; FOND 
TOTAL DE • CÎȘTIGURI : 846.394
lei din care 76.449 lei REPORT 
LA CATEGORI. 1.



PARTIDE DIRZ DISPUTATE IN TURNEUL 
INTERNATIONAL DE

BRAȘOV, 5 (prin telefon). Vi
neri dimineața în Sala sporturi
lor din localitate au început în
trecerile celei de a XlX-a ediții 
a turneului internațional de lupte 
greco-romane și libere al Româ-

ÎNTRECERILE DE 
SUB SEMNUL

Turneul de lupte greco-romane, 
în care evoluează numeroși spor
tivi valoroși, medaliați ai cam
pionatelor euro-pene, mondiale și 
ai Jocurilor Olimpice, a început 
cu partide aprig disputate, noile 
cerințe ale regulamentului F.I.L.A, 
obligîndu-i pe sportivi să ducă o 
luptă dinamică, * *’
multe acțiuni 
lozitate.

Revenind la 
s-a consacrat 
Alexandru l-a 
său meci pe __________
Albert. Departe de a se lăsa im
presionat de cartea de vizită a 
lui Alexandru, Gh. Albert a în
ceput curajos lupta șl, spre sur
prinderea generală, el a și reușit 
să conducă la un moment dat cu 
6—0. Treptat însă valoarea și ex
periența lui Alexandru și-au sPus 
cuvîntul; el a refăcut terenul 
pierdut și a încheiat victorios cu 
12—8. Principalul candidat la ti
tularizare în echipa pentru Uni
versiadă la categoria 52 kg, Nicu 
Gingă, l-a avut ca partener de în
trecere pe cubanezul P. Lazaro. 
Manifestînd o deosebită poftă de 
luptă, N. Gingă a reușit o suită 
de procedee spectaculoase, depă
șind u-și categoric adversarul

MECiURl SPECTACULOASE IN
LA LIBERE

presărată cu 
de mare spectacu-

categoria la care 
(48 kg), Constantin 
înttlnit în primul 
rădăuțeanul Ghiță

Cu mult interes au fost așteptate 
și confruntările inaugurale de 
lupte libere, deși în cărțile de 
vizită ale concurenților — cu pu
ține excepții — nu sînt înscrise 
performanțe notabile. Iată cîteva 
amănunte. i

Un frumos succes a repurtat 
Tr. Marinescu (cat. 62 kg), care 
l-a dominat categoric pe F. Feisi- 
kov (Bulgaria), conducînd cu 
5—0 la pauză șl cu 9—4 în min. 
5:16, cînd luptătorul bulgar n-a 
mai rezistat ritmului impus de 
tînărul nostru reprezentant și a 
primit avertismentul care deter
mină descalificarea. La aceeași 
categorie o victorie mult aplau
dată a obținut G. Anghel în " 
ța americanului A. Thomas, 
care l-a întrecut la puncte 
un scor care ne scutește de 
mentarli: 16—6. Spre satisfacția 
spectatorilor brașoveni, Gh. Bîr- 
cu (cat. 52 kg) a avut o com
portare remarcabilă în partida sa 
cu sovieticul V. Aktinov. După

ta
pe 
cu 

co-

LUPTE AL ROMÂNIEI
nlei, la startul căruia sînt pre- 
zențl 240 de concurenți (118 la 
greco-romane și 122 la libere) din 
8 țări, mulțl dintre participanți 
fiind laureați ai unor mari com
petiții internaționale.

GRECO-ROMANE 
DINAMISMULUI

(13—1), moment în care arbitrii 
au oprit disputa, consemnînd 
victoria prin superioritate a spor
tivului român. La aceeași catego
rie, Marian ștefan l-a învins la 
puncte (6—1) pe bulgarul Z. Sto- 
ianov. Nicolae Zamlir (categ. 57 
kg) a avut un meci greu în com
pania sovieticului I. Kakușkin, pe 
care în final a reușit să-l învin
gă prin descalificare. Cu un des- 
nodămînt mal puțin așteptat s-a 
Încheiat partida (decisivă) de la 
categoria 62 kg, George Duml- 
triu reușind să-l învingă la punc
te pe Ion Păun. Campionul o- 
limpc Ștefan Kusu se prezintă și 
d într-o formă bună; d l-a în
trecut prin superioritate (14—1) 
pe ungurul Z. Kery. Celălalt re
prezentant al nostru la categoria 
68 kg. Ștefan Negrișan, a fost în
vins prin descalificare de cam
pionul sovietic A. Kravcenko. La 
74 kg, Gh. Clobotaru a fost în
vins la puncte de V. ZaporoJ- 
cenko (U.R.S.S.), iar la categoria 
32 kg. Ion Draica a ctștigat prin 
descalificare în fața Iul Gh. Păș- 
călău. întrecerile continuă sîmbă- 
tă șl se Încheie duminică.

Mihai TRANCA 
REUNIUNEA INAUGURALA

ce la sfîrșitul primei reprize re
zultatul îi era favorabil Iul Ak
tinov, în cea de-a doua Blrcu a 
Izbutit să-și surprindă adversarul 
cu un atac bine finalizat, fixîn- 
du-1 în „pod" pentru aproape un 
minut. Luptătorul sovietic a e- 
vitat — în cele din urmă — in- 
frîngerea prin tuș, dar nu și la 
puncte: 5—1 pentru Bîrcu.

Alte rezultate: cat. 48 kg: N. 
Hîncu b.tuș J. Pozck (Polonia); 
E. Mustafov (Bulgaria) b.t. L 
Doczi (Ungaria); , cat. 57 kg: D. 
Questas (S.U.A.) b. superioritate 
puncte T. Csacsl (Ungaria); J. 
Azevedo (S.U.A.) b.p. N. Ștefan; 
cat. 52 kg: R. Rataicllc (Polonia) 
b.s.p. V. Dîstar; H. Halilov (Bul
garia) b.p. L. Joka (Ungaria); B. 
Daslradlrov (U.R.S.S.) b.t. H. Lu
ca; cat. 62 kg: S. Rasmatunlan 
(U.R.S.S.)’ b. dese. H. Ahmedov 
(Bulgaria); M. Kahn (R.F.G.) b.p. 
I. Pecsai (Ungaria).

Cost'n CHIRIAC

TURNEUL DE TENIS DE IA ,,DOLAND OARDOS"
In turneul de tenis de la Ro

land Garros, în turul doi al 
probei de dublu mixt, perechea

MARINA POGOREVICI
LA PRIMA NOTĂ 

DE MAESTRĂ INTERNAȚIONALĂ
Turneul internațional femi

nin de șah de la Piotrkow 
Trybunalski s-a încheiat cu 
victoria jucătoarelor poloneze 
Radzikowska și Szmacinska 
care au acumulat 8 puncte (din 
12 posibile). Pe locul 3 (la ega
litate cu maestro-' sovietică 
Hugașvili. dar cu un coeficient 
S.B. superior) s-a clasat Ma
rina Pogorevici care, cu 7*/, p, 
realizează prima notă de ma
estri internațională. Cealaltă 
jucătoare româncă. Ligia Jic- 
man. a ocupat locul 5 cu 7 p, 
îndeplinind o notă de maestră 
F.I.D.E.
• tn turneul international fe

minin de șah de la Plovdiv, 
pe locul 1 s-a clasat marea 
maestră bulgară Tatiana Lima- 
ciko cu 7V2 P din 10 posibile. 
Gertrude Baumstark (România), 
care în ultima rundă a învin
s-o pe Savova, s-a situat pe 
locul 5. cu 5 p.

E. Pfaff (R.F.G.). R. Fagel 
(S.U.A.) a întrecut cu 6—3, 
3—6. 6—4 cuplul B. J. King 

_ (S.U.A.). Ilie Năstase (Româ
nia). In semifinale la simplu 
masculin. Bjorn Borg l-a elimi
nat cu 6—4. 6—4. 7—5 pe Pecci 
(Paraguay). Borg îl va întîlni 
în finală pe Ivan Lendl, care 
l-a învins cu 3—6, 6—4. 4—6, 
7—6. 6—2 pe Jose Luis Clerc.

In orima semifinală la dublu 
masculin Moor și Teltscher 
(S.U.A.) au învins cu 4—6, 7—5, 
6—7. 12—10, 7—5 pe Feigl (Aus
tralia) și Martin (S.U.A.).

EXCELENTE
„CONDIyl

DE CONCURS
declară BORZSEI JÂNOS 
(Ungaria), după recente 
vizite la bazele sportive 

și în Satul Universiadei
In fața viitoarei primării 

a Satului, Borzsei Janos și 
Edes Laszlo, membri în 
conducerea delegației stu
dențești din Ungaria.

Foto : V. BAGEAC

Jânos, 
colegul 

Consiliul
— Tovarășe Borzsei 

ați vizitat, împreună cu 
dumneavoastră din 
școlar și universitar din Un
garia, Edes Laszlo, cîteva baze 
sportive ce vor fi destinate în
trecerilor Universiadei, precum 
și Satul Universiadei. Care vă 
sînț impresiile 1

— Vă spun foarte sincer: e 
mat mult decit mă așteptam, 
atunci cînd am coborit in aero
portul Otopeni. S-au făcut e- 
forturi mari și se vor mai face, 
dar, vă asigur, merită. Să mă 
opresc doar la Sat : camerele 
sînt excelente pentru odihnă, 
spațioase, luminoase, intr-un 
cuvînt, confortabile in cel mai 
înalt grad. Parcul care există 
precum și rondurile de flori, la 
care se lucrează acum, vor asi
gura un cadru natural deose
bit, aparte, o estetică reconfor
tantă. Sihtem mulțumiți și de 
toate celelalte facilități oferite 
partlcipanților.

— Ce ne puteți spune despre 
bazele sportive ?

— Ceea ce am constatat noi 
înșine, coroborat cu ceea ce am

REUNIUNE A COMISIEI
DE STATUTE A U. I. T.

La Snagov se desfășoară în 
aceste zile o reuniune de lucru 
a Comisiei de statute a Uniu
nii Internationale de Tir. Par
ticipă, printre alții, prof. Ga- 
vrilă Barani (România), prim- 
vicepreședinte al U.I.T.. Horst 
Schreiber (R.F. Germania), se
cretar general al U.I.T., 
Michael Tipa (S.U.A.), Gary L. 
Anderson (S.U.A.). membri gi 
Comitetului Executiv al U.I.T., 
Pierre Hirschy (Elveția), . șeful 
Comisiei de statute și alegeri, 
Bernhard Fischer (R.D. Ger
mană), Toyotaro Ikuta (Japo
nia), Allan R. Todd (Canada), 
membri ai Consiliului adminis
trativ și alte persoane. Pe or
dinea de zi a reuniunii figu
rează adoptarea unor modifi
cări ale statutului U.I.T.

aflat în urma discuțiilor pur
tate la Comitetul national de 
organizare mă îndreptățesc să 
cred că la București întrecerile 
se vor desfășura în condiții ex
celente, care să permită. de 
pildă la atletism, doborirea 
multor recorduri ale Jocurilor.

— Ce știri puteți oferi citito
rilor ziarului nostru despre de
legația studenților sportivi din 
Ungaria ?

. — tn general, pregătirile spe
cifice in vederea Universiadei 
au început din lunile octombrie, 
noiembrie ale anului trecut. 
Poloiștii, de pildă, „punct for
te" al delegației ungare pen
tru București, s-au pregătii 
pînă acum la cluburi, dar după 
indicații primite din partea an
trenorilor lotului universitar. 
La gimnastică e clar că vor 
participa sportivi fruntași, pu- 
tindu-l numi chiar de pe acum 
pe recentul campion european 
la cal, Gydrgy Guczoghy, stu
dent la Institutul superior pen
tru educație fizică din Buda
pesta. Lotul definitiv de scrimă 
va fi alcătuit de-abia după 
campionatele mondiale de la în
ceputul bunii iulie. Cu aproxi
mativ o ^săptămână înaintea 
plecării spre București, întreaga 
delegație se va reuni, defini- 
tivîndu-se, pe sporturi, amă
nuntele. Vom sosi la Otopeni 
pe data de 17 iulie, cu un a- 
vion special. Conducătorul de
legației va fi Janos Mardti, 
vicepreședintele Oficiului națio
nal pentru educație fizică și 
sport din Ungaria. Considerăm 
participarea delegației noastre 
la Universiadă o problemă de 
prestigiu și dorim s-o onorăm 
atu prin rezultate bune, cit și 
prin cU mai multe victorii.

Radu T1MOFTE

• Șe află în fază de fi
nisare noua cantină-resta- 
urant din Satul Universia
dei, capabilă să satisfacă 
6000 de oaspeți, în 3 serii. 
Proiectul și documentația 
noii clădiri au fost reali
zate de Centrul de proiec
tare al Ministerului Edu
cației și Invătămîntulul 
(director: ing. C. Buzdu
gan), lucrarea aparțlnlnd 
Grupului 8 șantiere al Cen
tralei de construcții-mon- 
taj București (director: Gh. 
Tănase). o curiozitate : 
totalul traiectelor de ven
tilație necesare bucătăriei, 
sălii de mese șl încăperii 
de expunere a produselor 
oferite însumează 1,5 kilo
metri I
• Centrala produselor de 

confecții șl tricotaje a pus 
în vînzare, la toate maga
zinele de specialitate, o 
gamă largă de produse 
textile purtînd Însemnele 
UNIVERSIADEI ’81.
• Starturile probelor da 

sprint vor ti controlate la 
întrecerile Jocurilor Mon
diale Universitare Intr-un 
mod aparte: bloc-s torturi
le vor ti prevăzute cu e- 
chlpamente electronice care 
înregistrează șl semnalizea
ză flecare start greșit, in
dicted direct pe un ecran

BREVIAR

(inclusiv pe marea tabelă 
electronică a stadionului), 
numărul culoarului care a 
săvlrșlt greșeala precum și 
valoarea. în sutimi de se
cundă, a „avantajului" cîș- 
tigat în mod nemeritat.
• Din lista de oficiali 

delegați să arbitreze me
ciurile de polo: Eugenio 
Martinez șl Josă de la Hoi 
(Cuba), Masaoka Masaru 
șl Klyohara Nobuhlko (Ja
ponia), Chen Ruikang (R.p. 
Chineză), Chirunas Ionaa 
șl Esain Ruben (U.R.S.S.), 
Roy Gunnel și Bill Van
derpol (Canada), Zeljk 
K Lirici șl Rikard Kliemea- 
clcl (Iugoslavia), Robert 
Biro și Miklos Samu (Un
garia) .
• Din Noua Zeelandă 

vor participa la întreceri 
6 sportivi: Shanne Marshall 
la 5 000 m și 10 000 m; 
Peter O’Donaghue la 800 m 
șl 1500 m; Melanie Jones 
la 100 șl 200 m spate; Ja
mes Dunphy, David Pat
terson și Ruth Seemen la 
tenis BJ*. Congo va fi re
prezentată de e delegație 
formată din 52 de persoa
ne: 12 baschetbeliștl, 12 
voleibaliști. 10 atleți, înso
țiți de 10 oficiali, 6 antre
nori, un arbitru șl un zia
rist.
• în momentul de față, 

listele de înscriere la Uni
versiadă cuprind 4665 parti
cipant! din 75 de țări.

U.R.S.S IUGOSLAVIA, IN
PRAGA, 5 (Agerpres). — In 

turneul final al campionatului 
european masculin de la Pra- 
ga. iugoslavia a învins cu sco
rul de 95—86 (53—42) formația 
Cehoslovaciei. în vreme ce se
lecționata Italiei a întrecut cu

CALEIDOSCOP — SinaiiUK

FINALA C.E. DE BASCHET
116—98 (43—45) echipa Israe
lului

în finala pentru locurile 1—2 
se vor întîlni reprezentativei® 
U.R.S.S. șl Iugoslaviei, iar pen
tru locurile 3—4 vor juca echi
pele Cehoslovaciei și Spaniei.

•TELEX»
ATLETISM • Rezultate înregis

trate în ultima zi a concursului 
de la Londra: 400 m: Brijden- 
bach (Belgia) 46,58; 200 m: Tay
lor (Anglia) 20,70; 400 mg: Wil
liams (S.U.A.) 49,29; 3 000 m ob
stacole: Marsh (S.U.A.) 8:30,89;

ciclism • Etapa a 19-a a 
Turului Italiei (Val di Sole — 
Marebbe, 208 km) a revenit Iul 
Givanni Battaglin în 5h 41:09. E- 
tapa a 20-a (San Vigilio dl Ma
rebbe — Lavaredo, 100 km) a fost 
cîstieată de elvețianul Beat Breu 
în 2h 48:32. în clasamentul gene
ral individual Battaglin are un 
avans de 50 sec. asupra suede
zului Prim si de 53 sec. fată de 
italianul Saronni.

HANDBAL • Cupa U.R.S.S. a 
fost ciștigată de SKA Minsk 
26—23 (13—14) în meciul decisiv
cu Z1L Zaooroje.

VOLEI • în turneul masculin 
de la Sofia echipa R.D. Germa
ne a întrecut cu scorul de 3—2 
formația Argentinei iar repre
zentativa Bulgariei a întrecut cu 
3—2 selecționata Pol on’ei.

i

+ în mod surprinzător, titlul olimpic la 
29 km marș, la J.O, de la Moscova, a re
venit italianului Maurizio Damllaino 
(lh23:35,5) care a fost. Intr-un anumit fel, 
beneficiar al unor descalificări excrem de 
importante. A fost „scos" din cursă pen
tru marș neregulamentar, mai întU, me
xicanul Daniel Bautista, campionul olim
pic de la Montreal, apoi, chiar pe ultima 
porțiune a traseului, în apropierea sosirii, 
a fost descalificat și sovieticul Anatoli So
lomin, care conducea dar, astfel că Mau
rizio s-a văzut, deodată, singur în frunte!

+ Mult rîvnita „Cupă mondială" a schiu
lui alpin a oferit anul acesta • pasionantă 
dispută între suedezul Ingemar Stenmark 
șl americanul Phll Mahre, nedeclsă pînă 
la ultimul concurs, cel de slalom uriaș 
de la Laax. Pentru a dștiga trofeul Sten
mark ar fi trebuit să obțină victoria, 
iar Mahre să nu se claseze între primii 
3. Dar suedezul a fost al 3-lea (2:40,24) șl 
americanul al ...2-lea (2:40,05) !

* Finalul poate cd mal dectrlzant din 
toate dte or fl fost pînă acum, a avut 
loc la meciul dintre echipele U.S. Tregune 
— A.S. Scaer într-o competiție fotbalistică, 
din vestul Franței, tn octombrie 1973. Pen-

teu departajarea echipelor a fost nevoia 
să se execute™ 24 penaltyuri. I
+ Meciul de handbal România — Unga

ria la C.M. din 1978, în Danemarca. In 
min. 57 scorul era de 21—20 pentru echipa 
noastră, care avea un câtor eliminat. A 
urmat, un 7 m, și : 21—21. Egalitatea nu 
era însă convenabilă echipei noastre care 
ar fi ratat calificarea In turneul final șl 
dreptul de participare la J.O. din 1980. 
Minutul 59, secunda 57. Mingea a ajuns, pe 
dreapta, la Durău, săritură în semicerc si 
șu* năpraznlc la poarta lui Veroczi. Goeolt
- " începui

echipei
...Cu acest gol, se poate spune, a 
drumul spre medalia de bronz a 
noastre La J.O. de la Moscova.

♦ Pentru că în finala de viteză_
de la Berlin (1936), ciclistul german Toni 
Merkens, cîștigătorul cursei, și-a Jenat — 
evident — 
dezul Arie 
descalificat, 
dat cu 100
J.O.

la J.O.

partenerul de întrecere, elan- 
Van Vliet, In lac să fi fost 
cum era firesc, a fost... amen- 
franci aur. Și unde asta 7 La 

unde nu există premii in bani !...
4- Una din semifinalele turneului de te

nis de la Forest Hills, din 1975, l-a epua 
pe spaniolul Manuel Orantee argentinia
nului Guilerme Vllas. Acesta din urmă a

Luna iunie
de box Io cot. semi-• 1 — Gheorghe Negrea — campion european 

grea, Praga 1957 • 2 — Nicolae Gîju — campion european do box la 
„cocoș", Roma 1967 • 3 - Boxerul Lucian Popescu cîștigă a4 6-lea ti
tlu continental (profesionist), la cat panâ. București 1939; Francisc 
Bolla primul luptător român campion european Io „libere", cat 87 kg, 
la Manchester 1965; Gh. Berceanu obține al 3-lea său titlu de cam
pion european, cat 46 kg, la greco-romane, Helsinki 1973 • 4 — Aurel 
Vlaicu - execută pe cîmpia de ta CotrocenT (București) primul său 
zbor în România, 1910 < 5 — Rugbyștie români obțin prima victorie 
(11—5) asupra celor francezi. București 1960 • 7 - Lucian Popescu - 
campion european ta cat muscă. București 1930 • 8 — Primul med 
internațional al fotbaliștilor noștri, Iugoslavia — România (1—2), Bel
grad 1922; Ion Cernea cîștigător la C.M. de lupte greco-romane, cat 
57 kg, Tampere 1965; Bucureștiul este gazdă a C.E. de box. Obțin 
centurile continentale: C-tin Ciucă (51 kg). Aurel Dumitrescu (54 kg), 
Callstra-t Cuțov (63,5 kg), Ion Alexe (+81 kg). 1969; boxerul Simion 
Cuțov la al doilea titlu european, cat, 63,5 kg, Katowice 1975 # 9 — 
Valeria Bularca — medalie de aur la C.M, de lupte greco-romane (cat 
73 kg). Yokohama 1961 : C. Gruescu (muscă) șl S. Cuțov (ușoară)

in trecut

Chiar ți pentru învingător, ultima 
secundă e vecină cu disperarea!

JEAN PREVOST 
(1001—1944) 

scriitor francez, victimă 
a fascismului

dominat net partida, cîștigînd primele deuă 
seturi cu 6—4 șl 5—1 și avlnd avantaj ho- 
târlter tn scitul 3, 5—0 șl 40—15 pe servi
ciul său. Șl iată că împotriva cursului jo
cului, Orantes egalează șl cîștdgă ghemul 
respectiv, apoi încă 6 gheme la rînd. deci 
și setuL Pînă la urmă Manela a întors 
complet rezultatul In favoarea sa, ebțlnînd 
• senzațională victorie : 4—6, ' ‘ ‘
7—5, 6—4, după aproape 4 
Apel, ta finală, el l-a întrecut 
Connors (6—4, 6—3, 6—3).

+ Noul recordman mondial 
Plucknett a avut, în concursul de la Mo
deste, un final cu totul fericit, căci lată-1 
seria aruncărilor : 67,82 m, depășit,
63,84 m, 59,98 m, 68,54 m șl, ta ultima, 
71J0 m — record al lumii I

1—«, 6—2. 
ere de loc. 
si De Jimmy

la disc, Ben

campioni, europeni. Belgrad 1973 11 — C.M. de popice — la Llnz,
obține titlul reprezentativa feminină a României (T. Balaban, R. Ne- 
guțoiu, C. Petrușcă, M. Szemany, Cr. Szâcs, El. Trandafir). 1968 • 14 - 
Gh. Berceanu — „aur* ta C.E. de lupte, BerNn 1970 S 19 — CM. de 
handbal tn 11 — ta Amsterdam. Echipa feminină a României campioană 
mondială (în finală 10-2 cu Austria), 1960 • 20 — Are loc primul 
turneu de tenis, simplu bărbați, la Wimbledon, 1887: C.M. de popice 
ta București, devin campioane echipele României - mascuNnă (P Pur
ge, C. Radulescu, I. Micoroiu, T. Szemany, V. Măntolu. Cr. VInătoru) 
șl femininâ (T Bala bon. El. Cernat, C. Petrușcă, M. Szemany. Cr. Szăcs, 
El. Trandafir) șl perechea Purge — Rădulescu, 1966; C.E. de tir la București, 
Mircea Nea cîștigă titlul ta 60 f culcat, 1975 • 21 - Finala C.M. din
Mexic: Brazilia — Italia 4—1 șl fotbaliștii sud-americani obțin definitiv
„Cupa Jules Rimet", 1970 • 23 - La Sorbona a avut loc Congresul
pentru restabilirea J.O., 1894; C. Alexandru (48 kg) campion european
de lupte. Madrid 1974 • 26 - Este dată publicității „Hotărîrea P.C.R. 
asupra problemei stimulărH șl dezvoltări continue a culturii fizice și 
sportului", 1949 < 29 — J.O. de la Stockholm (au durat pînă la 22 
iulie), 1912.
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