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VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU,
ÎN AUSTRIA

So-Președintele Republicii 
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a în
ceput. marți, 9 iunie, vizita de 
stat in Austria, la invitația pre
ședintelui federal Rudolf Kirch
schlager și a doamnei Herma 
Kirchschlager.

Șeful .statului român este în
soțit de tovarășii Nicolae Con
stantin, Ștefan Andrei, loan 
Avram, de alte persoane ofi
ciale.

Noua vizită a solilor poporu
lui român în Austria se înscrie 
ca un moment de o deosebită 
Însemnătate in cronica legătu
rilor de prietenie si colaborare 
româno-austriece, ca o contri
buție de seamă la procesul des
tinderii în Europa, la cauza 
păcii și colaborării internațio
nale.

Este ora 11,00 (ora locală). 
După o oră și jumătate de zbor, 
survolind teritoriul R. P. Unga
re, aeronava prezidențială ate
rizează pe aeroportul Schwechat. 

îndată ce tovarășul Nicolae 
Ceaușescu coboară pe scara a- 
vionului, pășind pe pămintul 
austriac, se trag in semn de sa
lut 21 de salve de artilerie. 
Președintele Republicii Socialis
te România si tovarășa Elena 
Ceaușescu sint salutat!, la co- 
borîrca din avion, de președin
tele federal al Austriei, Rudolf 
Kirchschlager, și doamna Herma 
Kirchschlager. Președintele fe
deral inminează tovarășei Elena 
Ceaușescu flori.

După ceremonia primirii, de 
la aeroport, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Rudolf Kirchsch
lager se îndreaptă, într-o mașină 
escortată de motocicliști, spre 
hotel „Imperial" —, reședința 
rezervată inaltilor oaspeți ro
mâni pe durata vizitei.

Numeroși locuitori ai Vienei, 
aflati la această oră pe par
cursul traseului străbătut și-au 
manifestat cu căldură bucuria de 
a primi ca oaspeți pe solii po
porului român. In manifestările 
lor spontane, își găsește expre
sia satisfacția pentru această 
nouă vizită, care va marca o 
etapă superioară in dezvoltarea 
bunelor relații de prietenie șl 
colaborare dintre cele două po
poare.

cadrul unui dejun intim, oferit 
in cinstea inaltilor oaspeți ro
mâni de președintele Austriei și 
soția sa.

★
Ora 17,00. Președintele Repu

blicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu, impreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu sosesc 
la Palatul Hofburg. In întîm- 
pinare, în „Camera trandafiri
lor", au venit președintele fe
deral al Austriei, Rudolf Kirch
schlager, și soția sa, doamna 
Herma Kirchschlager. Trecînd 
impreună prin „Sala oglinzilor" 
si „Cabinetul de miniaturi", 
înalții oaspeți si gazdele se o- 
presc în Salonul „Maria Tere
za". Aici, la rugămintea fotore
porterilor si operatorilor de te
leviziune, cei doi șefi de stat, 
tovarășa Elena Ceaușescu si 
doamna Herma Kirchschlager se 
fotografiază împreună

Președintele federal al 
iriei și soția sa invită pe 
rășul Nicolae Ceaușescu și 
rășa Elena Ceaușescu în 
netul de lucru prezidențial, 
unde are Ioc o scurtă convor
bire, desfășurată in aceeași am
biantă de cordialitate sl stimă 
reciprocă ce caracterizează dia
logul la nivel înalt româno- 
austriac.

Aus- 
tova- 
tova- 
cabi-

★
La Palatul Hofburg au înce

put, marți, 9 iunie, convorbirile 
oficiale între președintele Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și 
președintele federal al Austriei, 
Rudolf Kirchschlager.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a invitat ne președintele fede
ral al Austriei, Rudolf Kirchsch
lager, să facă, împreună cu 
soția, o vizită în Republica So
cialistă România.

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

■ir
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. si tovarășa 
Ceaușescu au primit,

Elena 
_ marți

dupâ-amiază, în Sala de mar
moră a Palatului Hofburg, 
șefii misiunilor diplomatice 
creditați la Vlena, impreună soțiile.

pe

cu
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Finalele „DACIADEI“ la scrimă- ediția 1981

CAMPIONI, SABRERUL MARIN MUSTAJA 
Șl FLORETISTUL

D4CI4D41 în sala de atletism 
a complexului sportiv 
„23 August" din Capi
tală, cedată scrimei 
în această perioadă 
și special amenajată 
pentru întrecerile din

cadrul apropiatei Universiade, 
s-au desfășurat ieri primele fi
nale ale „Daciadei" ediția 1981. 

După festivitatea care a mar
cat deschiderea oficială a com
petiției și la care au participat 
toți finaliștii probelor individu
ale de la cele patru arme, pro- 
veniți din județele : Brașov, 
Constanța, Dolj, Mureș, Salu 
Mare, Timiș și municipiul 
București, au rămas pe planșe 
doar floretiștii și sabrerii, prin 
cei 12 sportivi calificați din 
fazele anterioare pentru fiecare 
din aceste arme.

Singurul concurent rămas ne
învins la capătul Întrecerilor 
din ambele probe a fost sabre- 
rul Marin Mustață, de la clu
bul Steaua, care, astfel, intră 
în posesia titlului de campion

PETRU KUKI (ambii de la Steaua)
al „Daciadei" pe anul 1981, re
venind după patru ani în frun
tea ierarhiei probei sale. £1 a 
evoluat cu mult calm 
zie, fapt evident încă 
ma parte a finalei, 
tranșat în favoarea sa 
tea cu coechipierii săi de la 
Steaua, Ioan Pop și Emil Oan- 
cea, trccind și în final cu suc
ces de ceilalți principali pre- 
tendenți la titlu, sportivii dina- 
moviști Mihai Frunză și Ion 
Pantelimonescu. După ce Frun
ză s-a menținut în majoritatea 
timpului în „plasa" lui Mustață. 
învingîndu-1 și pe căpitanul e- 
chipei reprezentative Ioan Pop, 
dinamovistul a capotat neaștep
tat în fața lui Emil Oancea, 
eșec care l-a adus în final pe 
poziția a treia. Sub așteptări 
evoluțiile altor doi componenți 
ai lotului reprezentativ, Ion 
Pantelimonescu și Alexandru 
Chiculită.

Iată clasamentul final al pro
bei de sabie : 1. M. Mustață 
(Steaua) 11 v. 2. I. Pop (Steaua)

și deci- 
din pri
cind a 

rivalita-

9 v (+27). 3. M. Frunză (Dina
mo) 9 v (+12), 4. E. Oancea 
(Steaua) 7 v (+6). 5. Al Chi- 
culiță (Progresul) 7 v (+3), 6. 
L Pantelimonescu (Dinamo) 6 v, 
7. Ș. Vlad (Tractorul Bv.) 4 ▼ 
(—2), 8. G. Duția (Tractorul 
Bv.) 4 v (—9), 9. D. Marin (Di
namo) 4 v (—10), 10. D. Cosita 
(Tractorul Bv.) 3 v (—10). ÎL 
Em. Nuță (Progresul) 3 v (—20), 
12. I. Sianciu (C.S.Ș. 1 Buc.) 
0 v.

Cealaltă armă care și-a de
semnat campionul în prima zi 
a fost cea masculină de flore
tă. Ea s-a încheiat prin victo
ria scontată a liderului probei, 
reprezentantul clubului Steaua, 
Petru Kuki, care a înregistrat 
în acest turneu final 10 victorii, 
singurul care l-a obligat să pă
răsească planșa înviins fiind 
mai virstnicul său coechipier 
de club, Tudor Petruș. Petru

Paul SLĂVESCU

(Continuare în pag. 2-3)

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, si tovarășa 
Elena Ceaușescu au făcut, marți 
la prinz, o vizită protocolară 
președintelui federal al Austriei, 
Rudolf Kirchschlager, $1 doam
nei Herma Kirchschlager, Ia re
ședința acestora, la Hohe Warte.

★
Președintele Nicolae Ceaușescu 

și președintele federal Rudolf 
Kirchschlager, „tovarășa Elena 
Ceaușescu si doamna Herma 
Kirchschlager s-au reintilnlt ta

★
Marti seara, la dineul oficial 

oferit in onoarea șefului statu
lui român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu de către președintele 
Rudolf Kirchschlager și soția sa, 
doamna Herma Kirchschlager, la 
Palatul Hofburg, președintele 
Republicii Socialiste România și 
președintele federal al Austriei 
s-au referit pe larg, in toastu
rile rostite, la aspecte ale relați
ilor bilaterale sl au prezentat 
punctul de vedere al țărilor lor 
in principalele probleme ale si
tuației Internationale.

Foto: V. BAGEAC

„Daciada” principal test de sclccfic

f
BASCHETBALISTELE TINTESC

UN LOC DE ONOARE
» Eforturi intense Ia fiecare antrenament

în noua sală a clubului 
sportiv Rapid. antrenamentele 
loturilor universitare de bas
chet alternează aproape non
stop, în paralel, s-a lucrat la 
încheierea lucrărilor la sală, 
astfel ca, începînd de astăzi, 
ea să poată găzdui, în condiții 
optime, întrecerile finale ale 
„Daciadei", acestea constituind 
și un test al instalațiilor bazei 
din șoseaua Giulești.

Subiectul articolului nu îl 
constituie, însă, sala, ci echipa 
studențească feminină, 
din : Rodica Armion,
Bădinici, Magdalena __
Diana Balaș, Constanța Fntcscu,

Diana Balaș fina
lizează o combina
ție de atac, 
echipierele 
pornit un contra

atac

Solo-

alcătuită 
Mariana 
Szekely,

După 12 meciuri In grupa a IV-a a preliminariilor C. M

CALCULUL...SIGUR? JOC EFICACE LA TOAMNA ■ ■ ■

încă un meci, miercuri, la 
Oslo, între Norvegia șl Elve
ția, și pentru grupa a IV-a a 
preliminariilor campionatului 
mondial stagiunea de primă
vară se va încheia, lăsîndu-I 
pe amatorul de calcule (cins 
se poate sustrage acestei ten-

tații ?) în fața unor adevărata 
enigme... Fie și pentru faptul 
că, în eventualitatea unei vic
torii a Elveției în dauna Nor
vegiei, echipa lui Botteron, Bar- 
beris, Sulser et comp, se va 
integra in rîndul aspirantelor 
la calificare. Tocmai ea, Elve-

ția, care luase un start atît de 
greoi, pierzînd, pe propriul te
ren. cu 2—1. prima manșă a

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare în pag 2-3)

Magdalena Pali, Camelia 
văstru, Măndica Ciubăncan. A- 
lcxandrina Bîră, Elena Filip 
(care și-a reluat antrenamen
tele, după o pauză provocată 
de o accidentare), Verginia Po
pa, Maia Cuțov-Zidaru, Diet- 
linde Kloss, Lucia Grecu, A- 
driana Mangu, Mihaeia Radu 
și Carmen Tocală. Antrenori : 
Tr. Conslantinescu și G. Năs- 
tase ; medic: dr. Marilena Iota, 
în ziua vizitei noastre se insis

ta (așa cum se făcuse și în 
precedentele) asupra însușirii 
de către toate jucătoarele a sas-

temelor de circulație șl combi
națiilor pe^ care le aplică echi
pa, îmbunătățirii trecerii de la 
contraatacuri neizbutite la un 
joc pozițional organizat (evi- 
tîndu-se pripeala), sporirii ran
damentului la recuperări și la 
folosirea blocajului defensiv 
ețc. în perioada actuală — ca 
și în altele — sînt prezente șl 
problemele permanente ale pro
gramului general de antrena-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag 2-3)

După cele 4 titluri de la „Internaționale”

Astăzi, etapa a 31-a
a campionatului Diviziei „A"

de fotbal
PROGRAMUL

F.C.M.
STEAUA

(Stadionul
UNIVERSITATEA

CORVINUL 
POLITEHNICA

(meci tel.vlzat j
POLITEHNICA 
F.C. ARGEȘ 
SPORTUL STUDENȚESC - F.C.M. GALAȚI 

(Stadionul Politehnica)
Toate partidele vor începe la ora 18, cu excepția partidei 

de la Timișoara

I
■2 -Brașov :
rj București :
I c

Craiova :
gî Tg. Mureș :

Hunedoara : 
g: Timișoarp :

Pitești :
București 

ss

„CAPIU 01 AflȘ“, MfCIDL TftEVIZAT „P01I- TIMIȘOASA
DINAMO Șl A. S.A. TG. MUREȘ - PROGRESUL VULCAN

MECIURILOR
- U“
- JIUL

I Steaua)
- S.C.
- PROGRESUL-VULCAN
- F.C. BAIA MARE
- DINAMO

,d« la ora 16)
- CHIMIA RM. V1LCEA
- F.C. OLT

CLUJ-NAPOCA 
PETROȘANI

BACĂU

CLASAMENTUL
1. UNiV Craiova 30 19 3 8 58-25 41
2. Dinamo 30 16 5 9 47-29 37
3. F.C. Argeș 30 16 3 11 47-34 35
4. Steaua 30 13 7 10 45-37 33
5. S.C. Bacâu 30 14 5 11 41-36 33
4. F.C.M. Brașov 30 13 5 12 31-34 31
7. Chimia Rm. V. 30 14 3 13 45-51 31
8. „Poli" Tim. 30 13 5 12 29-35 31
8. Sportul stud. 30 14 2 14 40-33 30

10. F.C. Olt 30 12 6 12 35-38 30
11. „U- Cluj-Nap. 30 13 4 13 41-47 30
12. Corvinul 30 13 3 14 53-44 29
13. Jiul 30 13 3 14 37-34 29
14. A.S.A. Tg. M. 30 12 4 14 45-52 28
15. Progresul-Vulcan 30 11 5 14 37-48 27
18. Polit. lași 30 10 6 14 38-44 26
17. F.C. Baia Mare 30 9 5 16 28-46 23
18. F.C.M. Galați 30 6 4 20 32-62 16

LUPTĂTORII DE LA LIDERE 
POT REALIZA MAI MULT

Turneul Internațional de lupte 
greco-romane și libere al Româ
niei, desfășurat la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute în Sala sporturi
lor din Brașov, a constituit — 
dincolo de întrecerea pentru tro
feele puse în joc — șl o verifi
care a stadiului pregătirii repre
zentanților noștri In vederea a- 
proplatelor întreceri ale Univer
siadei de la București. In ziarul 
de ieri au fost consemnate apre
cieri privind evoluția sportivilor 
români de la „clasice" ; azi ne 
propunem cîteva referiri la com
portarea celor de la „libere", vi
zați să concureze la competiția 
mondială a studenților.

Așa cum șl-a încercat șansele 
la Brașov, Gheorghe Rașovan 
(cat. 48 kg) emite pretenții în
dreptățite pentru selecție. EI s-a 
impus tn fața tuturor adversarilor 
întîlnițl, deși a dovedit uneori ne
siguranță în apărare și în alege
rea momentelor celor 
rabile atacului.

La categoria 52 kg, 
Blrcu a fost — putem

mal favo-
Gheorghe 

spune — •

revelație, nu numai pentru fap
tul că l-a învins, printre alții, p« 
sovieticii V. Aktinov, B. Dasira- 
dlrov șl pe bulgarul T. Halilov, 
cl și pentru maniera sa de a e- 
volua : atent la manevrele înșe
lătoare ale adversarilor, a folosit 
cu succes și procedee specifice 
luptelor greco-romane și a abor
dat meciurile cu mult curaj. 
Bine a concurat șl Dumitru Ig
nat (locul I în grupa sa).

Viitorul inginer, studentul leșan 
Aurel Neagu (57 kg), medaliat da 
clteva ori cu argint sau bronz la 
campionate europene, a luptai 
bine în grupă (pe americanul 
D. Questas — care pînă la me
ciul cu Neagu obținuse punctajul 
maxim — l-a fixat cu umerii pe 
saltea mtr-un singur minut). Dar, 
el a fost de nerecunoscut în fi
nala cu celălalt luptător ameri-

Costin CHIRIAC

(Continuare în pag. 2-3)



UN LOC DE ONOARE
(Urmare din pag. 1)

LUPTĂTORII DE LA LIBERE POT REALIZA MAI MULT
(Urmare din pag l)

can, J. Azevedo, ta fața căruia 
nu l-a reușit nimic 1 Neagu a 
repetat astfel evoluția sa sub
mediocră dintr-o partidă decisivă 
la campionatele europene din 
luna aprilie și este deci cazul ca 
antrenorii lotului să intervină 
pentru a-i corecta stilul de luptă, 
el rămînînd, totuși, omul nr. 1 
la această categorie.

Multe speranțe se pun, la „62 
kg", ta tinărul Traian Marinescu, 

ț:; ț progres
concurs la altul. Mari- 
susținut 6 meciuri, ob- 
victoril și primul loc. 
confruntări, însă, el a 
prea multă ușurință un 
număr de puncte, făctad

sportiv aflat în evident 
de la un 
nescu a 
țlnînd 5 
tn unele 
cedat cu 
însemnat _ .
apoi eforturi deosebite pentru a 
întoarce rezultatul în favoarea sa. 
La acest turneu s-a remarcat și 
Gheorghe Mitran, merituos cîști- 
gător într-o grupă cu 9 sportivi 
(a învins cite un concurent din 
U.R.S.S.,---- -- ---------- ”~
garla).

Semne
deoarece 
luptători _ _ _
la înălțimea așteptărilor 1

S.U.A., Bulgaria și Un-
de întrebare la „68 kg”, 
nici unul dintre cel S 
români nu a concurat 

_ ___ ,__ 1 Km
Lungu și Iosif Akacsos au avut 
unele reușite (cite 4 victorii), to
tuși el n-au ajuns în finală. Slab 
s-a prezentat și Claudlu Tămă-

dulanu (vizat pentru selecție ta 
„74 kg") eliminat ta turul HI. In 
■chimb, Nicolae Petcu a-a teasat 
primul ta grupă, plerztod doar 
la campionul mondial de juniori, 
americanul D. Schulz. 11 luptă
tori români au fost înscriși ta 
82 kg 1 Cu toate acestea numai 
Gheorghe Fodore — și tatr-o oa
recare măsură Iulian Rîșnoveanu 
— au dat satisfacție.

Beneficiind de sorți favorabili. 
Ion Ivanov (90 kg) a obținut re
lativ ușor locul I tatr-o grupă 
alcătuită din 4 reprezentanți ai 
țării noastre. Carențele sale, însă, 
greu remediabile, au ieșit ta evi
dență ta timpul finalei cu---- '*
ticul Al. , Suhankov. Mal 
credit se cuvine — după 
noastră — Iul Gheorghe 
teanu, deși s-a clasat, ta 
doar pe locul in.

Titular de multă vreme _ 
migrea, studentul Vaslle Pușcașii 
a greșit nepermlg de des pentru .. jjj

A- 
au 

șl s-au soldat eu 
pierdute. In fine,

sovle- 
mui: 

opinia 
Broș- 
final.

experiența sa competițională 
finala cu M. Evans (S.U.A.). 
proape toate atacurile sale 
fost „contrate'- 
multe puncte ___
„greul" Andrei ianko, fără adver
sari redutabili, nu ne-a oferit 
posibilitatea urmăririi unor evo
luții edificatoare.

Luptătorii de la libere au cu
cerit 4 titluri dar el pot mal mult 
pentru Universiada '81.

meni ea, de pildă, Îmbunătăți
rea preciziei aruncărilor la coș, 
tasistindu-se asupra relațiilor 
de ,^mu la unu”, in condiții 
cit mal apropiate de joc.

Ne-am adresat antrenorului 
principal Traian Constantines- 
eu, solicitindu-i să ne precizeze 
cind va fi definitivat lotul de 
12 jucătoare pentru Univer
siadă :

— Participarea la .JDaoiazlă" 
și la turneul internațional de 
la Cagliari (n.r. : 18—20 iunie) 
vor fi ultimele teste, după care 
vor fi selecționate baschetbalis
tele care vor avea cinstea de 
a purta culorile României la 
Universiadă. Mă bucur eă pot 
sublinia atmosfera de seriozi
tate, conștiinciozitate și chiar 
dăruire care există acum in lo
tul nostru. Turneul din R. P. 
Chineză a fost folositor nu nu
mai pentru că am întîlnit par
tenere de întrecere deosebit de 
valoroase, în compania cărora 
am putut face o verificare te
meinică, ci și pentru că a con
tribuit la sudarea sufletească 
a Iotului. Ceea ce, apreciez eu, 
poate contribui la cucerirea u- 
nul loc de onoare în clasa
mentul final al Universiadei.

Campionatele internaționale de tir ale

DORIM REZULTATE BUNE Șl - BINElNȚE 
pun la punct a- Fee 
standurile 1 și 2 plai

J»1
Luni dimineață a fost foarte 

greu ca cineva să-i găsească 
pe trăgătorii români care se 
pregătesc în vederea participă
rii la Campionatele internațio
nale de tir ale României și la 
.Marele premiu Carpați" la 

Dan Iuga, proaspăt an
al lotului național de 

standard, singurul an- 
pentru probele de glonț

skeet. 
trenor 
pistol 
trenor ..__ . _ .
întîlnit la poligonul Tunari, ne 
lămurește : 
lor de la 
tuează o 
fizică la 
o alta își 
se reface 
intense, de săptămîna trecută, 
prin odihnă sau la saună ; tră
gătoarele de Ia pistol standard 
an făcut un antrenament ușor, 
de menținere în formă, Ana 
Ciobanu și Anișoara Matei 
fiind, cred, aproape de nive
lul cifrelor lor maxime. In fi-

„O parte a loturi- 
arme cu glonț efcc- 
ședință de pregătire 
stadionul Tineretului, 
recuperează forțele și 
după antrenamentele

ANA CIOBANU

ne, taleriștii 
mănunte pe 
ale Tunarilor”.

De la standul de pistol vi
teză se aud, totuși, serii de 
cite 5 focuri. Marin Stan a 
preferat să lucreze cu arma, 
el dorind ca „doar ultima zi 
Înaintea primei manșe să fie 
ceva mai lejeră ca intensitate”. 
La ora 10,30, Dumitra Matei 
terminase antrenamentul în
ceput la ora 8. A ținut să lu
creze pe răcoare, urmind ca 
in cele 3 zile care au rămas 
pînă la începerea „internațio
nalelor" să se pregătească la 
ora 11, adică de la ora star
tului, pentru acomodare cu ca
nicula...

Poligonul Tunari e vopsit 
proaspăt, arată îngrijit, s-au e- 
fectuat lucrări de reamenajare 
a instalațiilor de pistol viteză, 
au fost reparate cabinele de 
aruncare a talerelor, a fost re- 
vopsită marea placardă cu în
semnele Campionatelor ■ inter
naționale ale României șl ale

mot 
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rom 
nult 
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rem 
mai
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Sub egida „DACIADtr FINALELE LA CAIAC-CANOE
Trofeul n. Coandă" la acromodclism

UN FRUMOS SUCCES AL „AVIAȚIEI MICI //
Favoriții s-au impus in se
riile probelor de 1 000 m

La 29 de ani (s-a născut 
ta București, la 8 noiem
brie 1951), Ana Ciobanu 
este o figură binecunoscută 
ta tirul Internațional. Spe- 
cialiatea ei : proba de pis
tol standard, ce va deveni 
olimpică din 1B84. A în
ceput sportul preferat în 
1967, la clubul Steaua, a 
trecut apoi Ia Olimpia, 
pentru ca din anul 1674, 
să lucreze la Dlnamo sub 
conducerea cunoscutului

CAMPIONATE-COh

Duminică a luat sfîrșit, după 
patru zile de Întreceri atractive, 
pe pista de beton din fața Casei 
pionierilor și șoimilor patriei dip 
Pucioasa, județul Dîmbovița, con
cursul republican de aeromode- 
bsm dotat cu „Trofeul Henri 
Coandă". S-au împlinit 95 de ani 
de la nașterea marelui nostru sa
vant de renume mondial, pre
cursorul aviației cu reacție, pose
sor, în timpul vieții, a peste 700 
de brevete de invenții din cele 
mal diferite domenii de activitate. 
De aceea, organizatorii competi
ției, ajunsă la cea de a 5-a edi
ție șl desfășurată sub genericul 
„Dac Iadei", aeromodeliștli de la 
asociația sportivă „Știința” șl 
Casa pionierilor și șoimilor pa
triei, sprijiniți cu multă căldură 
de toți factorii cu atribuții, au 
ținut să-1 dea o notă de adevă
rată sărbătoare a „aviației mici”, 
cum 1 se mal spune aeromodeUs- 
mulul. Festivitatea de închidere 
a fost de-a dreptul impresionantă 
atlt prin programul el cît și prin 
prezența, alături de sportivii par- 
tfcipanțl, a unul numeros public. 
Concursul s-a bucurat de • par
ticipare foarte bună : peste 120 
de con cur en ți 'de toate virs-tele, de 
la copil sub 7 ani șl pînă la pen
sionari, retprezentînd școli, case 
de pionieri, asociații și cluburi 
sportive din opt județe șl muni
cipiul București. El au prezentat 
și au evoluat în concurs cu 85 
de aeromodele zburătoare, copil 
fidele, la scară redusă, a diverse 
tipuri de avioane românești și

străine și au expus la sol aproa
pe tot atâtea machete statice de 
avioane, executate eu multă mă
iestrie. Menționăm câ cei mal tl- 
năr dintre concurență, categoria 
sub 7 ani, a fost Eugen Ion (Slâ- 
nic Prahova) care a ocupat șl 
primul loc la categoria semima- 
chete zburătoare, Iar cea mal în 
vtnstâ Ion Găinara, pensionar, 
născut ta 1916. care a primit din 
partea juriului o diplomă 
cială pentru participare cu 
zultate frumoase Ia toate 
cinci ediții de ptaă acum 
competiției. Prin rezultatele 
ținute, cumultad cel mal 1 
punctaj, echipei Aeromodel-Club 
Pucioasa f-a revenit pentru a 
treia oară consecutiv trofeul pus 
ta joc șl conform regulamentului 
concursului el va rămlne defini
tiv ta posesia aeromodeliștilor 
din Pucioasa. Locul t a revenit 
sportivilor de la AJ1. Strungul 
din Arad, iar locul 3 celor de la 
Clubul aeronautic „A. Vlalcu” 
dta București. Felictttadu-1 pen
tru modul ta care s-au pregătit 
majoritatea ooncurenților subli
niem că ne-au plăcut ta mod 
deosebit aparatele șl evoluțiile 
Iul Ion Șerban (Știința Pucioasa), 
Sandu Diaconescu (duhul de ac- 
nomodele „H. Coandă” Pucioasa), 
Adrian Naghy (Strungul Arad), 
Marian Oprișan (Vulturii Bistrița). 
Bogdan Iordacbe (duhul aero
nautic „A. Vlalcu” București).

ion HOABAN

i re
cele 
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l Ob- 
mare

Pe un lac ca oglinda și o căl
dură tropicală au început ieri, 
ta Snagov, Întrecerile 
tllor șl canolștilor 
desemnarea campionilor 
del șl al țării. Stat prezențl 
ta startul celor 13 probe ale pro
gramului peste 500 de sportivi și 
sportive din 30 de cluburi șl aso
ciații. Maratonul nautic a progra
mat în reuniunea Inaugurală seriile 
curselor pe distanța de 1 090 m. 
N-au fost surprize, favorițil ca- 
lifictadu-se cu ușurință pentru 
semifinalele de miercuri după- 
amiază.

ieri, 
caiac lș- 
pentru 
Dacia-

STARTUL FINALELOR LA VOLEI
tn sălile Floreasca (seniorii) 

și Dinamo (senioarele) din 
Capitală încep astăzi finalele 
ediției a II-a a „Daciadei” la 
volei — performanță. Pregă
tirile s-au încheiat, fiecare 
dintre echipele participante 
dorind, firește, ocuparea unui 
loc cît mai bun în clasamen
tul final. Reamintim că lau
reatele primei ediții au fost 
reprezentam tele municipiului 
București și voleibaliștii din 
Maramureș.

Programul primei zile, de 
la orele 14,30: masculin: 
Dolj — Galați, Bihor — Ma
ramureș, Brașov — Tulcea și

Timiș — București; feminin : 
Bihor — Constanța, Cluj — 
București, Bacău — Iași (t 
Galați — Dolj.

Iată ciștlgătorii ta ordinea des
fășurării curselor : Kl F : Dobre 
Nlculina (Dinamo) 3:12,8 ; Agafia 
Buhaev (Steaua) 1:05,6 ; Maria 
Ștefan (Dlnamo) 2:10,5 ; K2 F : 
Dinamo (Popov — Voicu) 1:57,6 ; 
Dinamo (N. Buri — Băbeanu) 
1S5,9 ; Steaua (Avram — Plătlță) 
1:56,3 ; K4 : Dinamo (Dimofte — 
Ciobanu — Popa — Dlba) 3:10,5 ; 
Steaua (Nițu — Dineu — Eșeanu 
— Ignat) 3:124 ; C.S.Ș. Tulcea 
(Nichifor — Grigoraș — Ungurea- 

■' ” -------- ---  t Ion
Florin 
Costel 

; K2 ; 
3:30,4 ;

nu — Luchici) 3:27,2 ; Kl 
Geantă (Dlnamo) 3:56,0 ; 
Marinescu (Steaua) 4:02,6 ; 
Livadariu (Dlnamo) 4:03,8 
Dlnamo (Glura — Tlcu) . , 
Steaua (E. Blriădeanu — lețcaie) 
3:39,2 ; Dlnamo (Covacs — CBontl) 
3:33,1 ; CI : Dobre Nendu (Stea
ua) 4:16,9 ; Ivan Patzalchln (Dl
namo) 4:15,3 ; MihaU ‘
(Steaua) 4:13,1.

Miercuri dimineața, cu 
de la ora 9 au loc BerlUe 
de 500 m (concurențll pot 
la • singură probă) șl recallflcâ- 
rlle la 1 000 m ; după amiază stat 
programate recalificări la 500 m 
și semifinale la 1090 m. Finalele 
celor 13 probe se vor desfășura 
Joi după-anilază, cu începere de 
la era 16,

ELITA BASCHETULUI iN
Șase selecționate masculine și 

te*  atttea feminine își dispută, de 
astăzi ptoâ duminică, turneele fi
nale de baschet ale competiției 
naționale „Dadada*.  Din laturi 
fac parte cel mal buni practlcanțl 
al acestui joc sportiv, taduslv 
oomponențli echipelor Romântel 
la Universiadă, printre care Ro- 
diea Arm ion, Mariana Bădlnlci, 
Magdalena Pall, Magdalena Sze- 
kdy, Costel Cemat, Dan Nicu
lescu, Ion Uglai, Roman Opșltaru 
5®.

Timofte

începere 
probelor 
participa

j.NTRECERE
Ari, ta noua sală Rapid, se 

desfășoară meciurile : de la ora 
8 (Ia Interval de cite două ore) : 
Ttanlș — Brașov, Bihor — Bucu
rești, Mureș — Cluj (toate femi
nine) ; de 1*  ora 18 : lași — Cluj, 
București — Sibiu, Cpnslsnța — 
Timiș (toate masculine).

Clasamentele primei ediții a 
,.Daciadei" : masculin : 1. Bucu
rești, 2. Brașov, 3. Timiș, 4. Ga
lați, 5. lași, A Cluj ; feminin : L 
București, 2. Cluj, J. Brașov, 4. 
Timiș, 5. Arad, 6. Prahova.

specialist, antrenorul eme
rit ștefan Petrescu. Ana 
Ciobanu a reușit adesea 
să se impună m competiții 
internaționale cu particl- 
pere selectâ, clștlgtad de-a 
lungul anilor „Cupa țări
lor latine șl Greciei” sau 
Balcaniada, cmbele între
ceri de prestigiu ta calen
darul multor țâri europene 
cu tir avansat. Dar anul 
cel mal produc llv a fost 
1976. După ce ta luna mar
tie a reușit să ridice recor
dul țării la 589 p (cifră de 
rezonanță mondială), la 
Skopje, ta Iugoslavia, 
proaspăta campioană na
țională avea să devină ta 
vara aceluiași an campi
oană a Europei, cu 582 p, 
șl să cîștlge medalia de 
bronz Împreună cu echipa. 
Scopurile momentului 1 
„In primul rind clștigarea 
Campionatelor internațio
nale. Apoi, să nu vă mire: 
voi începe pregătirea cea 
mal »erlo.ia*  tn vederea 
Olimpiadei de la Los An- 
getes. Vreau ca după aceea 
să mă retrag din activita
tea de performanță spor
tivă eu fruntea sus I*.

AUTOMOBILISM
MURE, DIN DEVA, SE DA 

STARTUL ÎN „RALIUL DUNĂ
RII — DACIA” — competiție In
ternațională automobilistică de 
prestigiu ajunsă la cea de a 15-a 
ediție — oontind ca etapă ta 
Campionatul european de raliuri 
Campionatul Balcanic șl „Cupa 
Păcii și Prieteniei”, rezervată pi- 
toțllor din țări socialiste. Raliul 
a fost înființat ta anul 1984 de 
către forurile automobilistice din 

■ 4 țări (Austria, R. F. Germania,
România, Ungaria) care au Ini
țiat O întrecere sportivă*  în sco
pul stringed! legăturilor de prie
tenie între pasionați! sporturilor 
mecanice din țările riverane Du
nării, întrecere care să contribuie 
la cunoașterea reciprocă, la pro
movarea turismului.

încă de la înființare, „Raliul 
Dunării” ș-a bucurat de mult 
succes, la startul acestuia înscriin- 
du-se nu mai puțin de 45 de e- 
chipaje din diferite țări ale Eu
ropei. A cîștigat atunci cuplul 
Horst Hohlheimer — Benno Her
mann, din R.F.G. pe o mașină 
Flat 1309. Așa dupâ cum era de 
așteptat, cursa care trecea șl 
prin țara noastră s-a impus re
pede șl la startul său din urmă
toarele ediții s-au prezentat de 
fiecare diată plloți șl navigatori 
valoroși, unii dintre aceștia, ciș- 
tlgâtorl al raliului, lansindu-se 
efectiv în arena automobilismului 
internațional de vîrf. Este destul 
să arâtâm, în sprijinul acestei 
afirmații, că unul dintre el — 
Waiter RShrt (R.l’.G.) — cîștigă- 
tor al „Raliului Dunării” în anii 
1973 șl 1974 a devenit în anul 1974 
campion european de raliuri, iar 
ta anul trecut campion mondial 
de raliuri. Alte nume de care am 
putea aminti din această catego
rie stat : Walter poltinger (Aus
tria), Paoli Talvonen (Finlanda), 
Hla Ciubrikov (Bulgaria), Sandro 
Munarl (Italia), Frantz Wittman 
(Austria), românii Eugen Ionescu 
Cristea, regretatul Iile Olteanu, 
Ludovic Balint, Gh. Urdea șa.

Șl în acest an, ca ta cel tre-

cut, 
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CAMPIONATELE DE SCRIMĂ
(Urmare din pag. 1)

Kuki s-a impus clar, si faptul 
că a cîștigat un singur asalt la 
Emită (5—4 cu C. Niculescu) 
dovedește superioritatea ea. In- 
trucît Sorin Roca a-a accidentat 
la jumătatea concursului (o en
torsă care-1 face indisponibil 
pînă Ia Universiadă), retr&gtn- 
du-se din concurs, prin jocul 
rezultatelor s-a ajuns la dispu-

Festivalul voleiului copăcean 0 SĂRBĂTOARE CU PLĂCUTE SURPRIZE
Frumoasă-i țara Făgărașului, 

cu plaiurile și poienile ei de 
basm, așternute la poalele ^e- 
kxr maj mlndri șl mai bărbați 
dintre munții noștri”, aim C 
numea unul dintre vizitatori, cu 
vetreJe-i străbune încinse, ocro
titor, la brîul falnicelor creste, 
de apele învolburate ale Oltu
lui Mtadri de frumusețea me
leagurilor, de tradițiile șl obi
ceiurile tor, de hărnicia și des
toinicia lor, de ospitalitatea ti
pic românească stat oamenii a- 
cestor locuri. Au înțeles 
șl oaspeții pe care, la 
•ăptămtnil trecute, l-a 
tina dintre frumoasele ,__
făgărășene, satul Copăcel apar
ținător de comuna Hîrseni, unde 
sîmbătă și duminică localnicii 
șl vizitatorii lor au petrecut îm
preună, pe mtaunaHete baze 
sportive, clipe de neuitat la 
„Festivalul voleiului copăcean”, 
sărbătoare tradițională, de popu
laritate ta ținutul FăgAraguluL 
aflată la a 10-a ediție.

Desigur, nu mbcâ le-a fost mi
rarea oaspeților — copil care 
fac primji pași ta velei, dar șl 
vtrutnlcl, foști performeri asu 
simpli tabitori ai Jocului ta ft- 
leu. împreună cu famlllOe loc — 
etad au găsit acolo, ta CopSce-

aceasta 
sfirșital 

primit 
așezări

Iul. între șiruri de mesteceni 
umbroși, un adevărat complex 
sportiv cita oare nu bpsesu, fi
rește, terenurile de volet, pe 
bitum sau zgură, cu fiice nel 
aștepttad parttcipanțil ta compe
tiție, cete pentru handbal, fot
bal, baschet etc. S-au minunat 
cd venlți din Brașov, din Pre
deal, <fin Făgăraș, CocQea, Zăr- 
nești, Oraș Victoria, din Cris
tian șl din alte locuri șl n-au 
încetat eu laudele la adresa gaz
delor tor care, ta sosire, stmbătl 
dimineața, H Impresionaseră șl 
ea • frumoasă festivitate de 
deschidere a „festivalului", oeo- 
țlntad momentufl folcloric quanta 
cop&ceană”, pusă ta scenă cu 
măiestrie de directorul școătl, 
pref. Virgil Manta, cu concursul 
ooregrafijc al lui Uvta Ludu... 
Munte au avut, de bună seamă, 
de povestit midi parfidpanțl la 
festivalul copâcean, duminică 
seara, ctad s-au întors âcasă. 
Despre programul artistic, des
pre frumoasele ritoalwri șl oes- 
tume populare etalate ta mun
te”, despre cspitaMtatea săteni
lor pe Ia oasele cărora au înnop
tat, despre întrecerile ffin ede 
două zâto de „Dactadă” ta aerul 
curat al satului, despre pitores- 
cuă compleoc sportiv amenajat

cu atîta grijă de mîlnl harnice. 
„Tot ce vedeți sici, ne «punea 
directorul V. Manta. este făcut 
prin munca noastră, a elevilor, 
aadrelor didactice șt părinților... 
Fiindcă ne place tuturor spor
tul*.  Dealtfel, șl reporterul avea 
să fie plăcut impresionat de 
sprijin ni de care se bucură pro
fesorul de educație fizică Ioan 
Toacșe din partea celorlalte ca
dre didactice, al primarului co
munei, prof. Nicolae Grancea 
care ne-a condus șl prin satele 
vecine pentru a ne arăta eă 
„baza de la Copăcelul nu este o 
excepție". Șj am tatătait la Htr- 
senl același peisaj, tar printre 
copiii care luaseră cu asalt com
plexul de terenuri se aflau șl 
profesori de la alte dlsciplSne: 
Ion SHaghl (matematică), Maria 
Papa (bloftogie). Florentin Oltea
na (istorie). După cum la baza 
din comuna Recea ne-a sur
prins prezența, ta cadrul bazei 
sportive a școlii (director Rod;ca 
Răceanu), a unei frumoase pis
te de atletism.- Nu mal puțin 
impresionați de cite au văzut, de 
această frumoasă dovadă a dra
gostei pentru sport au rămas șl 
oaspeții de vază al copăcendlor, 
între oare profesorul șl antre
norul emerit la handbal D. Po-

pescu-Colibași, ing. Cornel Manl- 
țlu, președintete ~ ' ' '
țene de volei a 
bltrua divizionar 
șl Dora Kcdnlc, 
de volei în „A”, ____ _______
C-J.E.F.S. Brașov, Dumitru Furni
că șl SteUan Palici, sau profeso
rii brașoveni Octavian Bărbii șl 
Ion Rosenberger, cărora le-au 
fost decernate frumoase cupe 
pentru meritele tor de descope
ritori de talente.

Cît despre festivalul voleibaBs- 
tfc In sine pasionant prin dis
putele furnizate de cele 14 echi
pe fete șl băteți prezente, repor
terul a remarcat ambiția cu oare 
au lupta*  fetitele care au repre
zentat Școala generală Copăce
lul, care le-au dat gazdelor sa
tisfacția victoriei finale în fața 
celor de ta Ueetil din Predeal, 
ta timp ce Ja băieți echipierii. 
„Brașovlel*  am dominat catego
rie concursul. Dar duminică 
după-amiază, după ce oorul ga
leriilor s-a stins, nimeni n-a mai 
pomeni*  de rezultat, 
două zile minunate”, 
nova tn autocar, tar o 
sa întrebarea : „Clnd 
venim ta Copăcelul” 7

Aurelian BREBEANU

Comisiel jude- 
Brașovutui, ar- 
Valeutin Stânei, 

foști jucători 
chiar activiștii

„Au fost 
spunea d- 
fettță lan- 
o să mal

<
1 
Â 

fallanu 
Drăgan 
Manta, 
Cimpoi 
trea 2, 
C.S.M.

Univc
tarea a două asalturi de baraj 
pentru clarificarea clasamentu
lui final, pe podium urcînd, pe 
merit. In urma lui Kuki. Tu
dor Petruș șl Florin Nicolae. 
Dar iată clasamentul floretiști- 
tar : J. P. Kuki (Steaua) 10 v, 
2. T. Petruș (Steaua) 8 v d b, 3. 
FL Nicolae (Progresul) 7 v d b,
4. * " - - “
5.
d 
d 
5
9. ______ _ _ .
Roșu (Progresul) 3 v. _
Buzan (A.S.U. Tg. M) 2 ▼, 
8. Roca (Steaua), retras.

Astăzi și mîine se dispută

A. Marcvart (Progresul) 7 v, 
Gh. Pordea (Poli Hm.) 5 v 

b, 6. G. Oancea (Steaua) 5 v 
b. 7. C. Niculescu (I.E.F.S.) 
v, 8. Z. Hușii (Steaua) 4
N. Ble (Steaua) 3 v. 10.- n.

v, 
E.
I, 
li

__ ____ e- 
tapa a doua a diviziilor _A“ și 

la floretă masculin șl sa
bie.
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startul 
în reu: 
era cor.
— cu i 
Ieșea d 
OondițU 
ceva m 
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șeuie si 
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ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PHONO
• CONTINUA SERIA MARILOR 

SUCCESE !. La tragerile obișnuite 
Loto din luna precedentă au fost 
atribuite, Intre altele, OPT AU
TOTURISME ..Dacia 1300” țd 
TREIZECI DE MARI CIȘTIGURI 
ÎN BANI, de valori cuprinse In
tre 11.000 și 50.000 lei I Dintre a- 
cestea, numai la tragerea din 29 
mal au Iest omologate, la catego
ria L pe bilete achitate 25% — 
ȘAPTE CÎȘTIGURI A CITE 50.000 
LEI FIECARE, obținute de partl- 
cipanțli Răducanu Aurel (Bra
șov), Sau Ion (corn. Greoni, jud. 
Caraș-Severin), Dăscălescu Ioan 
șl Nyiaradi Ioslf (ambii din Cluj- 
Napoca), Ciutacu Alexandra 
(Constanța), Mlhaloea Virgil șl 
T. Gheorghe (ambii din Bucu
rești). Iată, așadar, noi șl con
vingătoare argumente asupra a- 
vantajelor permanente oferite de 
acest tradițional sistem da ioc.

între ca 
pe bilett 
ASTAZI 
procura 
Loto de 
care pui 
asemănă 
LEJUL : 
PRINTR1 
LA SIS1 
RAT 1
• TRA 

PRONOE 
nle 1981, 
ta jurul 
ciulul de 
șoana —
• CIȘT 

PRONOS 
Cat. 1 : 
25% a 21 
zultate) 1 
cat. 3 : 
rtante a



AZI, START

ORII"
.tate de pe

intrat în 
ci. O dată 

așa cum 
1 sa exis- 
o compe- 

?rim rang 
nai. „Este

— a ti- 
i Romulus 
•e pușcașii 
roși ai a- 
;ii mei de 
im să ne 
•uitate cit 
le ce nu ? 
nsemna că 
pornit in' 

, prin an- 
re seriozi- 
te mai in
și că tre- 
ontinuare". 
.mpionatele

României 
iei aseme-

ÎN CAMPIONATUL 
NATIONAL 

DE PLANORISM
Incepînd de astăzi, timp de 

două săptămîni, la Iași, se vor 
disputa întrecerile campionatu
lui național de planorism. Par
ticipă sportivi reprezentînd ae
rocluburile din București,, Bra
șov, Cluj-Napoca. Craiova, 
Deva. Arad, Sibiu, Baia Mare, 
Tg. Mureș, Iași și Suceava. A- 
cest sport fiind condiționat de 
starea timpului, numărul pro
belor (precum și specificul lor) 
va fi stabilit pe parcurs In 
funcție de condițiile meteoro
logice, pentru decernarea titlu
lui de campion fiind necesară 
efectuarea unui număr de tre; 
probe. întrecerile vor constitui 
totodată un ultim prilej de ve
rificare a. componenților lotului 
național care va participa 
luna viitoare la concursul ță
rilor socialiste, competiție de 
valoarea unui campionat euro
pean.TIMOFTE

I 
I 
I
I
I 
I 
I
I
I 
I
I

WTCA

Etapa văzută de STELIAN ANGHEL
(Politehnica Timișoara)

VIGU, PRIMUL JUCĂTOR
CU 400 DE MECIURI ÎN DIVIZIA „A“

— Dacia" 
erltorlul ju- 
a principal) 
a lung de 
JIR ARINI).

pentru Dl- 
a continuat 
«artad spec- 

sala Flo- 
nare luptă, 

elimfaato- 
•r de la a- 
nlem faptul 

de cuplul 
geana luni, 
onstructorul 
M. Borzeștl, 
. In general 
ă omisă în
Textila Bu-
Invtagtad si 
donară „A“, 
nce au lă- 
e prima Di- 
are pe care 
ul lor vigu- 
tru eficienta 
netrl. pentru 
mobilă. Au 

U 12, Plcșo- 
Burciu 2 — 
S, Fodor *,  
Popovlcl. A- 
. Bun arbl- 
Ene (Buzău) 
1).— Construc- 
—19 (13—10).

bucureșten- 
ă o victorie 

: Grlgoraș 9, 
mion 4. Va-
2, Nuțti 2,

Confecția ; 
>icu 4, Cojo- 
2, Pălici — 
ș — C.S.M. 
-6). o nouă 
această dată 

ta de Cezar 
1 depășit în 
le pe adver- 
d de Divizia 
loșca 4, Baș- 
. ciobanu 3,

2, Suciu 2,
Nitramonla ; 

ecaru 5, Pe- 
, Ciocîrlan —
ova — Cons

tructorul C.S.U. Oradea 15—15 
(fio—7). iMed extraordinar de 
disputat, cu răsturnări spectacu
loase de scor și cu un scor egal 
echitabil. Au marcat : Dumitru 
t, Stuparu 2, Gheorghe 2. Cor
nea 2, Băbeanu — Universitatea,, 
Wmiceru 5, Tudor 3, Klraly 2, 
Dacău 2, Mureșan. Timarii — 
Constructorul. Modest arbitrajul 
prestat de cuplul Marin Marin șl 
Șt. Șerban — București (H.N.) 

Astăzi, in ultima etapă a tur
neului de baraj, jocurile se vor 
desfășura, in sala Floreasca. di
mineața, după următorul pro
gram : ora 7,45 Confecția Bucu
rești — C.F.R. Craiova (f) ; ora 
9 Textila Buhușl — Constructorul 
Timișoara (f) ; ora 10,15 Nltra- 
monla Făgăraș — Constructorul 
C.S.U. Oradea (m) ; ora 11,30 : 
Universitatea Craiova — CJS.M. 
Borzești (m).
RUGBY
IERI, la Parcul copilului, in

tr-im meci restantă din Divizia 
«A“ de rugby, echipa Farul Con
stanța a reușit o spectaculoasă 
victorie, cu 23—12 (14=-«). asupra 
formației R. C. Grivița Roșie. 
Oaspeții s-au aflat in permanență 
la ctrma jocului, reușind cîteva 
faze foarte frumoase pe linia 
de treisferturi, patru Încheiate 
prin eseuri : PUotschi 2, Vărzaru 
șl Gh. Fiorea. A mai punctat 
pentru învingători Bogheanu 
(l.p. și 2 transformări), iar Pa- 
saehe - eseu, Stancu -r 2 l.p. 
șl Fălcușanu — transformare au 
fost realizatorii gazdelor. A arbi
trat Al. Lemneanu.

Astăzi (Stadion Glulești, «ra 16) 
un meci decisiv pentru ocuparea 
locului 3 și pentru desemnarea 
celei de a doua retrogradate : 
Rapid — Știința CEMIN Baia Ma
re. Tot azi : R. C. Sportul stu
dențesc — Știința Petroșani (sta
dion Parcul copilului, ora 19).
TENIS DE MASA

LA BUZĂU s-a disputat ta- 
tttairea dintre formațiile feminine 
Gloria ți Progresul București, 
restanța din etapa a n-a a turu
lui campionatului Diviziei „A". 
Boor : 3—5 șl 5—1. Victorii : Pop 
2+2, MUiai 1+2, Murea 1 pentru 
gazde, respectiv Panțuru 2, F111- 
mon ă+l șl Dragu L (1. STAN- 
CIU — coresp.).

„SABĂU"
face parte din 
ilovschl, repu- 
ap. Duminică, 

dată condus 
ii său, a luai 
iul plan, ca șJ 
edenta (Ctad 
amator șl clnd 
ambalări —,

istă din cursă), 
alergări fiind 

comparație cu 
șteptam ca gre- 
vidente. Dar, 
generală, ,.me- 

și-a văzut B- 
uitat de năra- 
a' trecut calm, 

wire. Fără în

FORMEAZĂ
al participării 

n cotă dc 25%.
«e mal pot 

ntru tragerea 
Iunie 1981, la 
șl dv. succese 
OCOLIȚI PRIVA NUMĂRA 
CÎȘTIGATORI 

S JOC PREFE-
obișnuitA 

a astăzi, 10 lu- 
zează în direct 
, în pauza me- 
olitehnica Timi- 
București. 
CONCURSULUI 

V 7 IUNIE 1981. 
late) 4 variante 
cat. 2 : (12 re- 
ante a 3-917 lei.

596,50 va-

doială, între „mina" lui A. Brai- 
tovschl șl cea a driverului ama
tor există o diferență calitativă. 
Cum se explică insă faptul că, 
pentru a ctștiga. Sabău a apărut, 
acum, altfel înhămat, complet 
echilibrat tehnic ți pregătit pen
tru primul loc, in timp ce pen
tru amatori era prezentat ca 
pentru ultimul loc 7 In altă or
dine de idei, Iubit a devenit ful
gerător cal de derby, sărind de 
la 1:31,1 la 1:2S,5. Ce emoții — ta 
perspectivă — pentru Perjar 
(candidatul nr. 1 al derbyului)! 
Rezultate tehnice : Cursa 1 : 
Trandafir (V. Toduță) rec. 1:94,7,
2. Tuștea. Simplu 8, ordinea 13.
Cursa a D-a : 1. Vlgan (L Oană) 
rec. 1:37A 2. Cochet, 3. Slllș- 
teanca. Simplu 1,80, ordinea 4, 
event 16. Ordinea triplă IM. 
Cursa a Ht-a : 1. Bucuria (M.
Dumitru) rec. 1:32,8, 2. Faleza H. 
Simplu 1,30, ordinea 12, event 7, 
Cursa a IV-a : 1. Iubit (D. lorga) 
rec. 1:25,5, 2. Siliciu, 3. Curioasa. 
Simplu 11, ordinea 20, event 23. 
Cursa a V-a : 1. Sabău (A. Brai- 
lovschi) perf. 1:30,4, 2. Organist. 
Simplu 5, ordinea 30, event SI. 
Cursa a Vl-a : 1. Garanta (Tr.
Marinescu), rec. 1:28,8, 2. Hubiou,
3. Riguros. Simplu 1,20, ordinea
22, event 22, ordinea triplă 405. 
Cursa a VU-a : 1. Siliciu (V.
Molse) peri. 1:29,2, 2. Curioasa. 
Simplu 3, ordinea 12, event 11, 
triplucîștigător 129. Cunsa a vm-a 
(amatori) : 1. Salata (H. Șerban) 
rec. 1:26,7, 2. Polux, 3. Melodic. 
Simplu 17, ordinea 168, event 128, 
ordinea triplă 1216. Cursa a 
LX-a : 1. Sondaj (Tr. Marinescu), 
rec. 1:30, 2. Onix, 3. Rigoarea. 
Simplu 2, ordinea 20, event 56, 
ordinea triplă 250. triplucîștigător 
840.

Doru 1ONESCU
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F.C.M. BRAȘOV — „U« CLUJ-NAPOCA. Brașovenii au slă
bit vizibil ritmul in acest final de campionat. El au datoria 
față de propriii suporteri, ți chiar față de propriul... punctaj, 
să se regăsească. Nu le va fl prea lesne in compania „șepcilor 
roșii", care am impresia că joacă mai bine ta deplasare decit 
pe teren propriu. Nu pot uita cum ne-au scos nouă „sufletul", 
remontînd de la 0—2, periclitîndu-ne la un moment dat victo
ria la limită pe care am obțtaut-o.

STEAUA — JIUL. Jiul nu-șl poate planifica vreun punct ta 
acest meci. Steaua este lansată ta cursa pentru un loc în Cupa 
U.E.F.A., cursă care se va decide, cred, la golaveraj. Cavai însă 
este un portar excelent, care poate limita scorul.

UNIV. CRAIOVA — S.C. BACAu. In mod normal, craiovenii 
nu pot face nici un pas ta gol pe linia dreaptă a campionatu
lui. Chiar dacă băcăuanii se constituie tatr-o echipă dificilă 
care își vinde scump pielea.

A.S.A. tg. MUREȘ — PROGRESUL VULCAN. Derby-ul eta
pei. Un singur punct pierdut de A.S.A. șl rolurile se inver
sează ! Gazdele știu să se mobilizeze în asemenea Împrejurări. 
Au dovedit-o cu prisosință clnd au învins 
cu 5—1.

CORVINUL HUNEDOARA -
priză în acest meci.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — DINAMO.
meci dacă Dinamo ar fl contat ta lupta pentru titlu. N-a ră
mas decît un meci de reparații morale pentru echipa mea, da
toare să șteargă ta fața tribunelor el — chiar fără aportul Iul 
Păltlnișan șl Nucă, accidentați — proasta Impresie lăsată ta 
etapa trecută, ctad n-a putut trece de apărarea modestă a Jiului.

POLITEHNICA IAȘI — CHIMIA RM. VÎLCEA. Nici un pronOS- 
portist nu s-ar încumeta să joace altceva decît „1“ solist.

F.C. ARGEȘ — F.C. OLT. Gazdele joacă amenințate de răsu
flarea fierbinte a Stelei. Echipa lui Halagian, învingătoare în 
deplasare duminică, nu are prostul obicei să dea pe mere ce a 
luat pe pere.

SPORTUL STUDENȚESC — F.C3I. GALAȚI. Totul se reduce 
la • problemă de scor.

F.C. BAIA
pe Politehnica lași

MARE. Nici o sur-
Putea fi un mare

Duminică, la meciul F.C. Baia 
Mare — A.S.A. Tg. Mureș, spec
tatorii prezenți pe stadionul ma
ramureșean 
bilirii unui 
meciul său

au fost martorii sta
record : Vigu a jucat 
cu numărul 400, fiind

primul jucător român care reu
șește atingerea acestei cote în 
clasamentul longevității sportive. 
Pentru performanța sa deosebită, 
fostul internațional merită calde 
felicitări. îi dorim, în continuare, 
succes spre cote și mai înalte _

Vă prezentăm clasamentul pre
zențelor în Divizia „A“ pînă la 
,,cota 300“ :

Vigu 400, 
Dinu 396, 
Dobrin 391,
Dembrovschi 334, Antonescu 355, 

Adam 354, Domide 342, Dumitru 
341, Lucescu și Hajnal 336, Ivan 
II 335. O. I-onescu 332, N. Rădu- 
canu 329, R. Cimpeanu și Simio- 
naș 328, Lereter 327, Deleanu și 
Vișan 325, Birău și Anca 319, is- 
pir 316, I. Jenei și Ștefănescu 315,« 
Broșovschi 314, Pescaru 311, M. 
Cons tan tin eseu 307, L. -Sătmăreanu 
306, Cheran și Durnitrache 
Bădin 301, N. Naghi 300.

304,

„TOPUL" CAMPIONATULUI
„Topul" campionatului înregis

trează din nou modificări. Astfel, 
după etapa a 30-a, în acest ca
talog al constanței, 
de jucători cu cel 
ciuri la activ și o 
de 7,(W, figurează 
„A", prin intrarea .
șl Ariciu. Xlatorită mediei 6,54 ob
ținută de mal vechii, componențl 
ai „Topului", au intervenit cîteva

care cuprin- 
puțin 15 me- 
medie-barem 

18 divizionari 
Iul Cămătarii

• Arbitrul Mircea Sa- 
lomir s-a înapoiat joia 
trecută de la campio
natul european de ju- 
ntari, unde ta ultima 
parte a condus la cen
tru o semifinală șl a 
fost la linie ta finală. 
O performanță frumoa
să. Duminică insă n> 
s-a părut cam obosit 
șl prea indulgent. Mai 
ales ta cazul lui Ma- 
teescu, care putea 
primi foarte bine chiar 
un cartonaș roșu, pen
tru lovire fără balon, 
la obstrucția făcută de 
Sameș asupra lui Țevi. 
In plus, a acordat prea 
mult gir tușierului C, 
Mateescu, atunci ctad 
se putea marca un gol 
neregulamentar. • Pro
gresul Vulcan are me
rite incontestabile ta 
promovarea unor jucă
tori din eșaloane infe
rioare (chiar de la 
„Onoare"). Echipa însă 
resimte lipsa unor va
lori autentice. • Dumi
nică, portarul lordache 
a fost rezervă. Nu a 
apărat, dar îmbucură
tor e că lordache e pe 
calea restabilirii totale.
• Susținătorii Stelei au 
șl alcătuit noua ttnta 
de mijlocași : Stoica,

schimbărl de locuri, notele 
ale Iul Klein și Kz'lo, dar 
ales notele de 5 ale lui Dinu, 
nar șl cimpeanu II operând 
consecință ordinea fa acest 
sament.

Iată configurația „Topului" 
Intea etapei de -

Ștefănescu 7,53 
Lucescu 7,43 
Caval 7,27 
Cazan 7.16 ;

Klein 7,14 ; Dinu i,xi ; ivauo, 
nar și Naghi 7,10 ; Bulancea 
Bălăci și Negrilă 7.03 ; Lung ... , 
L Gabriel, Cimpeanu II, Ariciu șl 
Cămătaru 7,00.

de 8 
mai

Țăl- 
în 

cla-

azi :
îna-

Iordache
7,11 ; Kallo,

ne vom disputa șansele 
piuă in ultimul minut 
al campionatului..." • 
Despre Terheș, una 
caldă („curtat" de tri
mișii unor cluburi ce 
rămîn în Divizia „A", 
le-a spus : „Intîi să 
promovăm echipa din 
nou în „A" și pe armă 
vom discuta") și una 
rece (duminică s-a 
zbătut, a alergat, a ra- 

__ _____  __ tat, n-a reușit nimic).
Rm. Vîlcea, a . Puțin pentru „nr. 1“ al 
duminică

precisă, din partea fo
rului 
in
La ______  __
țin timp după termina
rea meciului, s-a pornit 
o ploaie torențială care 
a golit în cîteva mi
nute întregul stadion 
Municipal. Un mucalit 
oltean, adăpostit sub un 
pom, spunea : „era de 
așteptat să vină o așa 
rupere de nori, " . I 
ploaia de goliun-i din te
ren t“ • Pentru meciul 
de azi, Corvinul va 
beneficia de aportul a 
trei jucători care și-au 
ispășit pedeapsa pentru 
cite două cartonașe gal
bene. Este vorba de 
Alexa, Petau șl Văetuș. 
Va reintra probabil și 
Dumltrlu IV, restabilit, 
dar va lipsi, după toate 
probabilitățile, Dumi- 
trache, accidentat în 
partida de la Rm. VÎI- 
cea.

O Revanșa lui Mircea 
Sandu. După aproape 
40 de minute de încăl
zire șl 20 de secunde 
de Joc... fără minge la 
meciul cu Norvegia, M. 
Sandu l-a demonstrat 
duminică Iul Valentin 
Stăneseu că e ta formă 
bună.

de specialitate, 
acest sens • 
Craiova, »la pu-

MaJ
va-

Baltat, Iordănescu. 
însă, s-o 

șl conducerea 
tehnică a echipei... •
• Augustin, mijlocașul
ofensiv 
namo, 
demult 
Chimia 
figurat 
lista rezervelor. • 
un atac in forță al 
Ciocîrlan asupra 
Șoirnan, acesta din 
mă a fost azvîrlit 
afara terenului șl ar fi 
căzut peste bordura te
renului dacă... Dacă tu- 
șlerul tirgoviștean Șer
ban Necșulescu nu ar 
ti avut un reflex prin 
care l-a oprit din că
dere pe cel mai 
jucător băcăuan, 
tru ajutorul dat 
timp, arbitrul a ___
răsplătit cu aplauze de 
spectatorii de la tribu
na a Il-a. • Leonid 
Antohl, antrenorul Po
litehnicii Iași, ne spu
nea tnglndurat Înaintea 
meciului de la Bacău: 
„Astăzi va fi foarte 
greu, Sport club avind
• echipă bună, ttnără, 
viguroasă, ambițioasă. 
Nu știu dacă vom ciș- 
tiga vreun punct. Ceea 
ee pot spune e că noi

rămîne, 
Udeze

al echipei Di- 
accidentat mai 

în meciul cu după
pe 
La 
lui 
lui 
ur- 

în

bun 
Pen- 

la 
fost

echipei. • La Baia 
Mare, dintr-o medie de 
10 000 spectatori de 
meci s-a ajuns la 1 800 !
• „Tunarul" băimărean 
Koller, Ieșit din formă, 
a tras bombe năpraz- 
nice... ta pomi, la înăl
țimi mai mari decît bu
turile de la rugby
• Negrilă continuă să
rămînă ta afara echi
pei, suspendat de dub. 
în schimb nu a lipsit 
din echipa națională, 
unde, ta acest sezon, a 
fost titularul postului 
de fundaș dreapta. Bi
zară ’
însă 
este, 
ctaeGreu __ _______
puns, attta timp cit nu 
exista o reglementare

situație ! Lumea 
se întreabă unde 
de fapt, adevărul, 

are dreptate ? 
de dat un răs-

...st tfazen
DUPĂ 12 MECIURI IN GRUPA A IV-a

(Urmare din pag. 1)

dublului meci cu formația lui 
Thor Rdste Fossen !

Așa cum am putut con
stata, personal, săptămîna 
trecută, la Budapesta. cei 
mai multi dintre tehnicieni 
și reprezentanți ai 
(fie parte Interesată, 
poziții neutre) fac, 
abstracție, în aprecierile 
marginea clasamentului 
cest ultim joc al sezonului, 
Norvegia — Elveția. Cele 12 
meciuri desfășurate pînă în pre
zent, în seria noastră, ei le 
consideră suficiente pentru a 
stabili, de pe acum, că, în 
afara „celor trei favorite" An
glia, România și Ungaria (or
dinea este a clasamentului) ni
meni nu mai poate aspira la 
un loc sub soarele Mundialu- 
lul spaniol. „Dacă nu cădem 
măcar de acord asupra acestui 
adevăr — opina după Joc, con
fratele englez Bryan Glanville 
— ei bine, orice speculație este 
posibilă In a depista 
pantele primelor două 
sfîrșitul întrecerii".

★
Si atunci, care vor 

două din trei ? Judecind la des
tule ore după ultimul fluier al 
arbitrului italian Paolo Casa- 
rin, deci la... rece, marea ma
joritate a ziariștilor acreditați 
la meciul Ungaria — Anglia 
era de părere că prin suc
cesul repurtat pe „Nepstadion", 
atît de clar, atît de convingă
tor, echipa lui Ron Greenwood 
nu mai poate pierde califica
rea. Pentru că, spuneau el (fără 
să mai apeleze la argumentul 
valoare), la 9 septembrie a.c., 
Keegan și coechipierii lui vor 
intîlni, la Oslo, o Norvegle re
semnată cu soarta ei ; iar in 
ceea ce privește meciul cu Un-

presei 
fie pe 

totuși, 
lor pe 
de a-

pe ocu- 
locuri la

fi cele

garia, acesta va fi ultimul în 
seria a IV-a, la 18 noiembrie, 
și, după cum s-au desfășurat 
lucrurile, pe „Nepstadion", An
glia (avind în teren 4 jucători 
de la Liverpool și 2 de la 
Ipswich Town, cele două e- 
chipe de club recent laureate 
in Europa) a demonstrat că 
știe să rezolve în favoarea ei 
partidele decisive.

„In asemenea jocuri — a- 
precia Patrick Lemoine, trimi
sul special, la Budapesta, al 

. ziarului L’Equipe —- pentru 
Keegan, Brooking, Mariner, 
Ciemence, Thompson. McDer
mott și ceilalți nu mai con
tează nimic ; niei faptul că de 
la meciul cu Elveția, disputai 
Ia Londra (la 19 
1980), echipa lor nu 
gase nici o partidă 
6 ; 5 dintre ele pe...
nici amănuntul că din ziua jo
cului cu Norvegia (10 septem
brie 1980, scor 4—0), Anglia nu 
mai marcase mai mult de 2 
goluri intr-o partidă..."

★
A fost plăcut, firește, pentru 

subsemnatul să audă, la Buda
pesta, și din gura specialiști
lor, a confraților că România 
are mari șanse de a fi pre
zentă, anul viitor, la turneul 
final din Spania. Intre acești â 
Nino Pedrone, de la Corriere 
della Serra, un bun cunoscă
tor al fotbalului românesc, spu
nea : „Adăugîndu-i punctele pe 
care va trebui să Ie. realizeze 
pe propriul teren, România va 
totaliza 10. Nu este o apre
ciere pur teoretică. Afirmația 
mea are la bază puternicul ar
gument potrivit căruia Româ
nia posedă o certă valoare, de 
vreme ce ea a luat Angliei 
3 puncte din... 4 pos'bile. Și, 
cum ziua de 11 noiembrie a.c. 
va însemna ultimul joc al el
vețienilor și românilor, ultimii

noiembrie 
mai cîști- 
(din cele 

Wembley),

— rămînînd in cursa calificării — 
se pot mobiliza în așa fel îneît 
să se întoarcă, la București, 
măcar cu un punct".

Meciul Ungaria — 
este al 6-lea din grupa 
la sfîrșitul căruia 
ția oaspete pleacă, acasă, cu 
puncte, 
obținute pe terenuri străine ne 
permite desigur și această con
cluzie : meciurile pe propriul 
teren 
mai 
prim 
dința 
vizitatoare de a se „I 
in fața propriei porți, de a pu
ne accentul pe joc defensiv.

Acum, cînd calendarul îi o- 
feră României două jocuri (din 
trei) pe propriul teren este 
îmbucurător și stimulativ să 
ne amintim că România a cîș- 
tigat ambele meciuri susținute 
la București. Unul, repetăm, cu 
puternica Anglie. A și avut e- 
moții, însă, miercurea trecută, a- 
casă, pînă a smulge Norvegiei 
o victorie dificilă. Teama de a 
nu rata succesul de pe pozi
țiile marii favorite și-a pus 
amprenta pe jocul tricolorilor 
noștri, mai ales după ocaziile 
risipite, în serie, la poarta lui 
Amundsen. O teamă născută și 
din pregătirea insuficientă a 
acestei partide. îndeosebi la 
capitolul tactică, jocul precipi
tat, la întîmplare, favorizînd un 
adversar care se apăra în S 
oameni. Pînă la 2? septembrie, 
data următorului meci, cel cu 
Ungaria, este timp arhisufi- 
cient : și pentru odihnă (ac
tivă), necesară, desigur, după 
un sezon competițional încăr
cat, și pentru o pregătire a- 
tentă, metodică, așa cum, de
altfel, tricolorii au mai efec
tuat în trecut. Cînd si rezul
tatele, să ne amintim, i-au răs
plătit pe deplin. Indiferent de 
valoarea partenerului de între
cere, independent de miza par
tidei. Așa că—

Anglia 
a IV-a 
forma-

Repetarea succeselor

au devenit pentru gazde 
grele, intre cauzele de 
ordin numărîndu-se ten- 
unora dintre formațiile 

baricada44

Partida de la Rm. Vile ea a 
rămas, din păcate, doar pe „pe
licula" memoriei celor care au 
văzut-o. Nici un aparat de filmat 
nu 6-a afLat pe stadionul din Ză
voiul vîlcean. Păcat. Păcat pen
tru că — după opinia noastră — 
jocul dintre Chimia și Corvinul 
sau, altfel spus, dintre tinerii 
antrenori Pigulea și Lucescu ar 
£â concurat — prin probe palpa
bile — la „premiul frumuseții**  
din actualul campionat. Partida 
a avut tot din ceea ce se cheamă 
deliciile fotbalului : evoluție pa
sionantă de scor (1—0, 1—1, 2—1, 
2—2 și, In fine, 3—2 Chimia), gs- 
luri multe, ratări și mai multe, 
„bare* 4 cu duiumul, acțiuni con
struite cu migală și ingeniozitate, 
dar și acele „șarje**  fulgerătoare 
care aduceau o formație sau alta 
in fața porții adverse din numai 
1—3 pase. Să nu credeți însă că 
totul 6-a desfășurat într-o atmos
feră de „salon“, într-o' partidă 
de complezență, dată fiind liniș
tea creată și gazdelor și oaspeți
lor de ,mare le judecător14, clasa
mentul. Nici vorbă. S-a jucat 
tare, bărbătește, cu angajare de
plină.

Toate bune pînă aici. Dar nu 
ce poate să nu ne întrebăm de 
ce nu vedem mai des asemenea 
jocuri ? Chiar dacă acea decon- 
tractare psihică a jucat un rol, 
ea nu ne poate explica integral 
prea multele Intîlniri Închistate, 
terne, lupte oarbe pentru „sfha
tul punct din deplasare**,  cu mul
te gesturi nesportive, sărace în 
goluri și In faze spectaculoase. 
De ce 7 De ce, cînd, lată, am 
avut o demonstrație pe viu că 
mijloacele realizării fotbalului 
modem nu lipsesc din potențialul 
echipelor noastre. Altfel, da, ni
meni nu ar avea nici o preten
ție... Dar clnd arăți că poți și 
știi, dar că o faci numai cînd și 
cînd, ei bine atunci avem tot 
dreptul să imputăm formațiilor 
noastre această „zvlgnire" față do 
spectacol. Nu uită ele, oare, ast
fel însăși menirea existenței lor 
și a campionatului ?

Eftimie IONESCU
P.S. La Rm. Vllcea, Durnitrache 

șl Gabor, reprezentanți a două 
generații diferite de centri ata- 
oanți, au jucat bine. „Mînzul" 
Gabor urcă, urcă mereu pe dea
lul (greu) al consacrării. Știm 
că mal are destule de învățat. 
Dar n așteptăm cu încredere. H 
așteptăm fiindcă fotbalul nostru 
are nevoie mare de „spărgători 
de fronturi", de realizatori redu
tabili.

3

TURNEE FINALE. In ultima de
cadă a lunii iunie (24—28) au fost 

■ programate turneele zonale • ale 
campionatului republican de ju
niori II. Astfel, la Piatra Neamț, 
se vor tatîlni ciștigătoarele serii
lor I—IV, la Drobeta Tr. Severin, 
învingătoarele din seriile V—VIU, 
iar la Sighet, cele mai bune e- 
chipe ale seriilor IX—XII. Forma
țiile clasate pe primul loc la a- 
ceste „zone" își vor disputa tit
lul la Mediaș, în zilele de 3—5 iu
lie. La 16, 17 și 1B iunie stat pro
gramate și meciurile din etapa 
zonală a campionatului școlilor 
generale, după cu..i urmează : 
Botoșani : Bistrița-Năsăud, Iași, 
Neamț, Suceava și Botoșani ; 
Tulcea : Brăila, Constanța, Ialo
mița. Buzău, Călărași și Tulcea; 
Slatina : Argeș, liolj, Gorj, Vîl- 
cea și OM ; Satu Mare : Bihor, 
Cluj, Maramureș, Sălaj și Satu 
Mare ; Miercurea Ciuc : Bacău, 
Galați, Harghita, Vaslui și Vran- 
cea ; Alexandria : Dîmbovița,
Giurgiu, Prahova. Munic'piul 
București și Teleorman ; Reșița ; 
Arad, Hunedoara, Mehedinți, Ti
miș și Caraș-Severin ; Brașov : 
Alba, Covasna, Mureș, Sibiu șl 
Brașov.



CICLițIIl BI LA ÎOJNTA
INVINOĂIOÎH IN POLONIA

între 2 și 4 iunie s-a desfă
șurat la Szczecin (Polonia) 
competiția internațională de ci
clism, rezervată juniorilor, do
tată cu „Cupa Start". Forma
ția clubului Voința București 
(antrenor Gh. Neagoe) a obți
nut performanțe remarcabile, 
reușind să cîștige atît cursa de 
contratimp pe echipe, cit și 
competiția de fond.

Iată rezultatele :
Contratimp pe echipe (67 

km) : 1. VOINȚA BUCUREȘTI 
(C. Neagoe, O. Celea, M. Io- 
niță, N. Plugaru) lh45:40 ; 2. 
Start I lh46:01 ; 3. Start II
lh.48:35 ; fond (108 km) : 1. O- 
LIMPIU CELEA (Voința Bucu
rești) 2h.51:09 ; 2. J. Filanowskl 
(Polonia) ; 3. D. Wierciak (Po
lonia) ; ...6. C. Neagoe (Voința 
București) — același timp. Tra
seul a avut un accentuat p<ro- 
îil muntos.

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA SATU MARE

în ziua liberă a'Turneului in
ternațional de șah de la Satu 
Mare s-a jucat partida amîna- 
tă din prima rundă, Osterman
— Urzică, încheiată cu un re
zultat de remiză. înaintea ulti
melor 5 runde, în clasament 
continuă să conducă Bischoff 
(R.F.G.) cu 5 p, urmat de 
Manouck (Franța) 3*/,  (1). Os
terman, Stanciu și Ghițescu 
3*Zz.  Griinberg și Urzică 3 etc.

• FIȘIER • FIȘIER 9 FIȘIER •

• în urrpa desfășurării cam
pionatului republican pe echi
pe mixte categoria „B“ și a 
omologării rezultatelor, au pro
movat în grupa de elită a În
trecerii formațiile Electromotor 
Timișoara și Locomotiva Bucu
rești. Au retrogradat în' cam
pionatul de calificare Politeh
nica Cluj-Napoca, C.F.R. Timi
șoara, Nicotină Iași și Mureșul 
(Învă(ămîntul) Tg. Mureș, care
— în mod regretabil — nici 
nu s-a prezentat la competiție.

Sportivii lumii se pregătesc

NUMEROȘI L AUREAȚI OLIMPICI
In lotul uniunii sovietice

— Intenționăm să trimitem 
Ia Jocurile Mondiale Universi
tare de la București o echipă 
puternică și reprezentativă, 
deoarece considerăm această 
competiție polivalentă drept u- 
nul dintre principalele eveni
mente ale anului sportiv, a 
declarat corespondentului A- 
genției de presă Novosti, Ser- 
ghei Ivanov, președintele clu
bului sportiv „Burevestnik". A- 
dbst club reunește, pe plan u- 
nional, studenții și cadrele di
dactice din instituțiile superioa
re de învățămînt din Uniunea 
Sovietică. Sub emblema clubu
lui „Burevestnik" activează 
peste 2 000 000 de sportivi stu- 
denți.

în ceea ce-i privește pe stu
denții sovietici, evoluțiile lor 
vicloriase la Universiade sint 
tradiționale. Să ne amintim că 
Ia Jocurilfi de Ia Sofia, din 
1977, reprezentativa U.K.S.S. a 
cucerit 31 de medalii de aur, 
36 de argint și 29 de bronz. 
La fel de remarcabilă a fost 
evoluția echipei studențești so
vietice la Universiada din 1979 
desfășurată la Mexico. Ea a 
obținut 32 medalii de aur, 29 
de argint și 12 de bronz. Me
morabile au fost in capitala 
Mexicului evoluțiile gimnaștilor.

La Jocurile Olimpice de la 
Moscova au evoluat 62 de re
prezentanți ai clubului „Bure
vestnik" din 43 de instituții și 
universități care au reușit să 
cucerească 22 de medalii de 
aur. Ei au reprezentat patru 
institute pedagogice, opt Insti
tute de educație fizică, șase u-

TURNEUL ECHIPEI DE
MADRID (Agerpres). — E- 

chipa de fotbal a Spaniei va 
pleca în curînd îatr-un lung 
turneu în America de Sud. Du
pă un meci amical în Portuga
lia (20 iunie), fotbaliștii spa
nioli vor juca în Brazilia, Me

niversități, o facultate de me
dicină și alte 11 unități de 
învățămînt superior. Pe lista 
campionilor au figurat sportivi 
de notorietate mondială cum ar 
fi gimnastul Nikolai Andrianov, 
student al Institutului pedago
gic din Vladimirsk, halterofi
lul Kanbek Osmonaliev de la 
Universitatea din Frunze, tră
gătorul Igor Sokolov de la In
stitutul de petrol din Ufimsk, 
aruncătorul de disc Viktor Ras- 
ciupin, de la Institutul de a- 
viație din Leningrad, poloistul 
Mait Raisman de la Universi
tatea din Moscova, voleibalis
tul Vladimir Cernîșev de la 
Școala tehnică superioară din 
Moscova.

La Universiada de la Bucu
rești studențimea sovietică va 
fi reprezentată de sportivi din
tre cei mai buni. în lotul de 
atletism figurează campionul 
ultimelor două Olimpiade, a- 
runcătorul de ciocan Iuri Sedih, 
aspirant la Institutul de cul
tură fizică din Kiev, studenta 
Institutului pedagogic din Ros
tov pe Don, Ludmila Kondra
tieva, prima sprinteră sovietică 
învingătoare la _ Olimpiadă, 
campioana olimpică la săritu
ra în lungime Tatiana Kolpa
kova, studentă la Universitatea 
din Frunze, medaliatul cu ar
gint la J.O. de la Moscova la 
săritura cu prăjina, recordma
nul U.R.S.S. Konstantin Volkov 
de la Institutul de căi ferate 
din Irkuțk. Gimnastica femini
nă va fi reprezentată de trei 
campioane olimpice, Maria Fi
latova, Stela Zaharova și Na-

FOTBAL A SPANIEI
xic, Columbia, Chile și Vene
zuela. Antrenorul Emiliano San
tamaria a selecționat, printre 
alții pe Alonso, Arconada, Sa- 
trustegui și Zamora (Real So- 
ciedad), Camacho. Juanito și 
Santillana (Real Madrid).

NATALIA SAPOȘNIKOVA

9 Delegația RepubUcii 
Democrate Germane va fi 
alcătuită din 43 de persoa
ne. Iată înscrierile pe 
discipline, comunicate
C.N.O.U. : atletism — 18
sportivi (7 ■ b + 11 f) și 
7 oficiali ; lupte greco-ro- 
mane : 3 4- 5 oficiali ; 
lupte libere : 5 sportivi ; 
scrimă : 5 sportivi (b) + 2 
oficiali ; tenis : 2 sportivi 
(b) -I- un oficial.
• Siria va fi reprezen

tată la Universiadă de o 
echipă masculină de volei, 
însoțită de doi antrenori.
• „Satul Universiadei" 

va beneficia de serviciile 
unei centrale telefonice cu 
200 de posturi. La flecare 
intrare a celor 18 blocuri 
de garsoniere va exista 
cîte un post telefonic pu
blic pentru convorbiri cu 
orașul și ailtul pentru che
mări internaționale.

BREVIAR
talia Sapoșnikova. care așteaptă 
cu nerăbdare disputa lor cu 
Nadia Comăneci și colegele el 
de echipă. Liderul gimnaștilor 
va fi probabil Iuri Korolev, 
sportiv din noua generație, 
postolimpică, dar care a ocu
pat locul doi în clasamentul 
absolut la recentul campionat 
al Europei. Dintre înotători se 
remarcă campionul olimpic Li
na Kaciușite și Serghei Fesen
ko, vicecampioana olimpică El
vira Vasilkova. Stele de stră
lucire mondială sînt și în lotul 
scrimerilor, cum ar fi de pildă 
campionul mondial Leonid Du
naev (spadă).

— Așteptăm, firește, de la 
sportivii noștri starturi reușite 
la București, ne spune Serghei 
Ivanov. Dar pentru noi Uni
versiada este importantă nu 
numai pentru victorii sportive. 
Urmărim in același timp dez
voltarea sportului studențesc, în
tărirea relațiilor de prietenie, 
cunoaștere și conlucrare între 
studenți din întreaga lume în 
interesul sportului și al păcii.

Sîntem convinși că organiza
torii Universiadei de la Bucu
rești vor face totul ca aceste 
nobile teluri să fie atinse.

ALEKSEI STREBNIȚK!
(A.P.N.)

• Din lista de arbitri de
legați să oficieze la între
cerile de lupte grec©-ro
mane și libere : Roberto 
Herrera și Jos6-Luis San
tana (Cuba), Kasahara 
Shigeni (Japonia), Iuri 
Aleksenko, Aleksandr
Medved, Iuri Zamiatin 
(U.R.S.S.), Bob Lindsay șl 
Jim Monk (Canada), Pa- 
locz Rudolf (Ungaria).
• Sistemul de cronome- 

trare în cursele de înot s© 
bazează pe înregistrarea 
automată, — concomitentă 
pe ecranele arbitrilor și pe 
tabelele electronice ale ba
zinelor — a momentului 
în care un concurent a- 
tinge plăcuțele de contact 
de la capătul culoarelor. 
Există astfel posibilitatea 
înregistrării nu numai a 
timpilor finali, ci și a 
celor intermediari.
• Sala de sport a insti

tutului agronomic „Nicolae 
Bălcescu“ (aflat în imedia
ta vecinătate a Ștrandului 
tineretului), care va găz
dui meciuri preliminarii 
din ,Întrecerile de volei, va 
avea o capacitate de apro
ximativ 1 000 de locuiri 
Pentru spectatori. Podeaua 
sălii a fost vopsită în 
două nuanțe de culoare, 
suprafața de joc fiind mal 
deschisă, fapt care va u- 
șura misiunea arbitrilor de 
linie.

MIHAILO ANDREJEVICI (IUGOSLAVIA): „CALMUL
PRINCIPALA CONDIȚIE A JOCURILOR DE CALIFICARE 1

MIHAILO ANDREJEVICI, 
membru al Comitetului execu
tiv F.I.F.A. (cel mal vechi ofi
cial al forului mondial), a func
ționat ca observator al meciu
lui România — Norvegia.

— Pentru a cita oară la noi ?
— Dar eu mai știu ? Cred că 

am venit de peste 50 de ani. 
Prima dată in 1922, la partida 
Iugoslavia — România. Am 
multi prieteni aici. M-a legat 
o mare amiciție de regretatul 
Octav Luchide. Ne-am aflat îm
preună la primul campionat 
mondial, cel din Uruguay, din 
1930.

— Apropo de campionate 
mondiale. Le-ați văzut pe 
toate ?

— Da. Mă mândresc cu a- 
ceastă performantă. N-am pier
dut nici o finală.

— Care a fost cea mai fru
moasă ?

— Cea mai dramatică, Bra
zilia — Uruguay din 1950. Cea 
mai reușită că spectacol — 
R.F.G. — Olanda din 1974.

— Ce jucători v-au plăcut 
mai mult în cei peste 60 < de

ATLETISM • In concursul fe
minin disputat la Basel, cam
pioana norvegiană Crete Waltz 
a stabilit cea mal bumâ perfor
manță mondială a anului ta pro
ba de 3 OOfl m cu 8:44,64. Sprin
tera franceză Chantal Rega a 
terminat învingătoare ta două 
probe : 100 m — 11:52 și 200 m— 
23:20. • La Paris, Philippe
Houvion a cîștlgat săritura cu 
prăjina cu 5,70 m. HouivLon a 
eșuat în tentativa de doborîre s 
recordului mondial, deținut de 
polonezul Wladlslav Kozaklewlcz 
cu 5,78 m, rattad cele trei încer-" 
cări la înălțimea de 5,80 m.

FOTBAL • „cupa Elveției" a 
fost cucerită de echipa Lau
sanne, care, ta finala disputată la 
Berna, a învins cu 4—3 (după 
prelungiri) formația F. C. Zu
rich. După 90 de minute de joc, 
cele două echipe se aflau la e- 
galitate : 2—2 • Turneul pentru ju
niori de la Monthey (El.ețli) a 
fost cîștlgat de echipa spaniolă 
Valencia: 1—0 (0—0) în flnalla cu 
formația engleza Tottenham. 

ani de peregrinări pe toate 
stadioanele lumii, la toate par
tidele mari ?

— Pentru perioada de dinain
te de război, preferata mei se 
numesc uruguayanul Andrade, 
spaniolul Zamora, cehoslova
cul Planicka, austriecii Sinde- 
lar ji Sesta. Pentru „după 
război", Kopa, Platini, Di Ște- 
fano, Beckenbauer, Pele. Pe a- 
cesta din urmă il socotesc cel 
mai bun fotbalist al tuturor 
timpurilor. A fost un jucător 
unic !

— Dar în fotbalul iugoslav ?
— Marile noastre valori s-au 

numit portarul Beara, fundașul 
Ivkovici — din vechile gene
rații —, apoi Ceaikovski, Mitici, 
Bobek și Vukas. Vukas era 
capabil să cîștige singur un 
meci. Acum avem o bună ge
nerație care se ridică. Victoria 
cu 5—1 in fața echipei Greciei 
a fost, firește, remarcabilă ca 
scor, dar și ca atingere a unei 
excelente valori de joc.

— Să trecem acum la echipa 
României. Ați văzut-o la Bu
dapesta, la 13 mai, unde ați

•TELEX•
MOTOCICLISM 9 La Sam-okov 

(ta apropiere de Sofia) s-au des
fășurat întrecerile celei de-a 6-a 
probe din cadrul camptonatuilui 
mondial de motocros la clasa 
250 cmc. în prima manșă victo
ria a revenit englezului Nedl 
Hudson („Yamaha"), iar ta cea 
de-a doua pe primul loc s-a si
tuat belgianul Georges Jobe 
(„Suzuki"). în clasamentul gene
ral conduce Jobe 152 puncte, se
cundat de Hudson 102 puncte.

ȘAH • In runda a doua a 
turneului internațional de șah de 
la Smederewska Palanka, marele 
maestru român V. Ciocîltea a 
remizat cu marele maestru îugo- 
slav B. Ivkov, iar Despotovtel 
a cîșHgat Ia Deslrmlon. Lider al 
clasamentului este Despotevlcl 
cu 1’/, puncte.

TENIS • Partide ta sferturi 
la Albena (Bulgaria) : Lipton
(S.UA.) j— Fanuccl (Italia) 6—4, 

funcționat tot ca observator al 
F.I.F.A, Acum ați regăsit-o 
la București. Ce ne puteți spu
ne despre ea ?

— Cind am auzit de acel 
2—1 si apoi de acel 0—0 de pe 
Wembley, — rezultate de ră
sunet in meciurile cu repre
zentativa Angliei — eram puțin 
dezorientat. Cind am văzut, pe 
viu, echipa la Budapesta, 
mi-am dai seama că nu erau 
intîmplătoare. In meciul eu 
Ungaria rezultatul real ar fi 
fost invers decit cel de pe ta
bela de marcaj. Dar așa e fot
balul!... Acum, la București, un 
4—0 era fidel față de situațiile 
mari de gol. S-a înregistrat 
doar un 1—0, tare prețios insă 
pentru rămânerea in cursa de 
calificare. Partidele pe teren 
propriu devin tot mai grele. 
Un mare rol îl joacă publicul. 
Dacă se enervează devine ad
versarul propriei echipe. Pen
tru jocurile viitoare, marea 
condiție se numește calmul. 
Asta recomand 'tuturor : antre
nori, jucători și mai cu sea
mă... spectatorilor.

7—6 ; Jahe (Cehoslovacia) — Ll- 
viu Mancas (România) 6—2, 6—1 ; 
Lacek (Cehoslovacia) — Cistek 
(Cehoslovacia) 6—2, 6—4 ; Gra- 
nat (Cehoslovacia) — Bojidar 
Pampulov (Bulgaria) 6—3, 6—l. 
9 în primul tur la Londra : 
Brian Gottfried 6—4, 7—6 cu John 
Alexander, John Lloyd 6—2, 7—6 
cu Roger Vasselin, Scanlon—Case 
6—4, 3—6, 6—3 ; Ball — Cox 7—6, 
6—2 ; Gonzales — Tulasne 6—4, 
6—3 ; Bent — Borowiak 6—2, 
6—4. Rezultate înregistrate în 
concursul feminin : Ann Minter 
(Australia) — Virginia Wade 
(Anglia) 6—4, 1—6, 6—1 ; Renee 
Blount (S.U.A.) — Lucia Roma
nov (România) 6—4, 6—2 ; Anne 
Hobbs (Anglia) — Elizabeth Ek- 
blon (Suedia) 6—1, 6—3 ; Pam 
Teeguarden (S.U.A.) — Beth Nor
ton (S.U.A.) 2—6, 7—5, 6—3.

VOLEI • Selecționata feminină 
a Japoniei și-a început turneul ta 
R. D. Germană juctad la Halle 
cu echipa țării-gazdă, în fața că
reia a cîștlgat cu scorul de 3—0 
(16—7, 15—8, 15—3).

REUNIUNEA COMITETULUI
LAUSANNE, 9 (Agerpres). — 

La Lausanne s-a desfășurat o 
reuniune la care au participat 
reprezentanți ai Comitetului 
Internațional Olimpic, ai comi
tetelor naționale olimpice și 
federațiilor sportive internațio
nale. Pe agenda de lucru au 
fost înscrise pregătirea celui 
de-al 11-lea Congres al C.I.O. 
din septembrie, de la Baden- 
Baden și alte probleme ale 
mișcării olimpice.

De asemenea, Comisia Execu
tivă a C.I.O. a luat în studiu 
rapoartele comitetelor de orga
nizare a Jocurilor Olimpice din
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„EVADĂRI" CICLISTE DE LEGENDĂ!
In turul Italiei '81, în etapa a XV-a multicolora caravana ciclistâ a 

avut de parcurs 224 kilometri, de ki Montecatini la Salsomaggiore. 
După 51 de kilometri de la start, înaintea căruia Visentini îmbrăcase 
tricoul roz — al liderilor din Giro — pe care-l preluase de la Gius- 
sepe Saronni, într-un moment de oarecare acalmie în pluton, Fran
cesco Moser inițiază o „evadare-, căreia na I s-a acordat prea 
multă atenție. Plutonul cunoștea, desigur, bine valoarea lui Moset 
(fusese doar în acest tur lider în 4 etape), dar știa că Francesco ter
minase cu dificultate etapa Vll-a, Marina S. Vito — Rodi Garganico, 
din cauza unei căzături chiar fiind la un pas de a abandona, resim- 
țindu-se, în continuare, foarte mult. Și apoi, pînă la capătul acestei 
a XV-a etape, la Salsomaggiore mai erau 173 km, drum greu, cu des
tule urcușuri, între care cele de la Ctsa și Millepini, foarte preten
țioase. Și mai știa plutonul că Moser, în tentativa în care se arun
case nebunește, pornise însoțit doar do 2 cicliști, colegul său de 
echipă, Torelli și un oarecare Rui, fără cine știe ce valoare deose
bită, care să-l poată ajuta, realmente, în această evadare... Am uitat 
să amintim că înaintea startului în această etapă Moser deținea lo
cui 16 în clasamentul generai, la 5:46,0 în urma liderului.

Dar Moser s-a pus serios pe treabă, a pedalat viguros șî susținut, 
ajutat, pe cît le-a fost posibil, și de cei doi astfel că la un moment 
dat, el reușise să realizeze un avans de... 8 minute asupra urmări
torilor săi din pluton. Evadarea nu mal era o glumă I Plutonul s-a 
pus serios pe treabă și a început o urmărire drăcească... Moser a 
rezistat însă cu brio, chiar dacă avansul său s-a tot micșorat. La so
sire, în Salsomaggiore, el a cîștigat etapa avînd încă 1:06,0 ^rsupra 
grupului fruntaș. Realizase însă ceva excepțional, o „evadare- de 
173 kilometri... Aceasta ispravă sportivă nu J-a . adus însă lui^ Moșer 
decît... un singur loc '

ȘUI 
<£>

registrată 
cicliste :

și ci

253 km 1947
251 km 1971
223 km 1963
214 km 1950
205 km 1966
200 km 1950
193 km 1968
192 km 1949
188 km 1975
173 km 1981
166 km 1966
164 km 1980

Notă : T.F. - ‘

în clasamentul general (I), dar ea a fost în- 
în clasamentul marilor și legendarelor „evadări-

(Franța) Etopa Carcassonne — Luchon (T.F.) 
(Belgia) Etapa Orcieres — Marsilia (T.F.)

Bourlon
Merckx . „ .

Perez (Spania) Etapa Aix Les Bains - Barcelona (T.F.) 
Blomme (Belgia*)  Etapa St. Gaudens - Perpignan (T.F.) 
Beuffeuil (Franța) Etapa Montuloc — Orleans (T.F.) 
Dussault (Franța) Cursa Bordeaux — Paris 
Pingeon (Franța) Etapa Font Romeu — Albi (T.F.)

• Coppi (Italia) Etapa Cuneo — Pinerolo (T.l.)
Osler (Italia) Etapa Potenza — Sorrento (T.l.)
Moser (Italic) Etapa Montecatinl - Salsomaggiore (T.l.) 
Adorni (Italia) Imola - campionatul mondial.
Hinault (Franța) Cursa Lleg» - Bastogne - Liege 

Turul Franței, T.l. — Turul Italiei.
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INTERNATIONAL OLIMPIC
1984 de la Los Angeles (ediția 
de vară) și, respectiv. Sara
jevo (jocurile de iarnă).

La lucrări au participat pre
ședintele C.I.O.. Juan Antonio 
Samaranch, vicepreședinții V. 
Smirnov, Masaji Kiyokawa șl 
Louis Guirandou-N’Diaye, pre" 
ședințele Federației internațio
nale de canotaj Thomas Keller, 
președintele Federației inter
naționale de judo, Richard Pal
mer, reprezentantul Comitetu
lui Olimpic francez. Raoul 
Nollet si Philip Krumm, din 
partea Comitetului olimpie al 
S.U.A
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