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Cea de a treia zi a vizitei da 
stat pe care tovarășul Nicola*  
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, îm
preună ea tovarășa Elena 
Ceaușescu, o efectuează in Aus
tria, la invitația președintelui 
federal Rudolf Kirchschlager și 
a doamnei Herma Kirchschlager, 
a fost consacrată în principal 
cunoașterii unor importante rea
lizări ale industriei din tara 
prietenă, examinării, cu acest 
prilej, a noi posibilități de co
laborare și cooperare economică 
intre cele două țări.

în cursul dimineții de joi, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost oaspeții firmei „J. M. Voith 
A. G.“ din localitatea Sankt 
Polten, situată la 60 de kilome
tri distanță de Viena.

La sosirea Ia sediul firmei, 
Înalților soli ai poporului român 
li s-a făcut o primire sărbăto
rească. In numele conducerii 
firmei, domnul Frantz Silber- 
mager, membru al Comitetului 
director, a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu si președin
telui Rudolf Kirchschlager. to
varășei Elena Ceaușescu și 
doamnei Herma Kirchschlager 
cordiale cuvinte de bun venit, 
manifestindu-și bucuri*  de * 
saluta in persoana președintelui 
Republicii Socialiste România 
pe primul șef de stat străin 
care vizitează sediul firmei.

Prezent Ia sosirea șSfuIui sta
tului român in incinta firmei 
„Voith**,  primarul localității 
Sankt Pollen a ținut să adre
seze salutul fierbinte al cetățe
nilor orașului, să-și exprime 
convingerea că noua vizită a 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
in Austria va contribui la o 
mai bună cunoaștere, la o și mai 
mare apropiere între cele două țări șl popoare.

Președintele Republicii So
cialiste România a mulțumit 
călduros pentru primirea cor
dială de care s-a bucurat pe 
timpul vizitării firmei „Voith", 
a arătat că i-a făcut o plăcută 
impresie activitatea muncitorilor 
și specialiștilor de aici, pe care 
i-a felicitat din inimă, urindu-le, 
în continuare, succes.

★
După despărțirea de colecti

vul firmei „Voith", tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost invi- 

. tați să cunoască locurile din a- 
Ceastă zonă, situată în landul 
Austria Inferioară.

La sosirea în localitatea Melk, 
așezată într-o poziție privile
giată pe un platou dominînd 
Dunărea, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elen» 
Ceaușescu. însoțiți de președin
tele Rudolf Kirchschlager si 
doamna Herma Kirchschlager, 
sint așteptați de un mare nu
măr de localnici, care au ținut 
să le spună bun venit, aplau-

dindu-i ca însuflețire minute 
in șir.
. în numele lor, primarul ora
șului. prof. Josef Bock, a ex
primat Înalta gratitudine pentru 
vizita cu care sint onorați.

La despărțirea da locuitorii 
orașului Melk, care are loc in 
aceeași atmosferă de caldă prie
tenie, gazdele au mulțumit din 
nou, in cuvinte alese, pentru vi
zită. care a prilejuit cunoaște
rea unor aspecte reprezentative 
privind industria energetică și 
cultura din landul Austria In- 
ferioară. exptimîndu-și speranța 
că acest eveniment de seamă 
va contribui la o mai bună a- 
propiere intre România și Aus
tria.

Tovarășul Nicolae Ceaușescm, 
mulțumind pentru primirea prie
tenească . și pentru ospitalitate, 
pentru cuvintele rostite din ini
mă, a subliniat că acestea se 
adresează poporului român, co
laborării dintre România și 
Austria.

ÎNTRECERILE „DACIADEI"
M DESEMNEAZĂ NOI CAMPIONI
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★
Tovarășul Nicolae Ccaușescu 

si tovarășa Elena Ceaușescu, în
soțit! de președintele Rudolf 
Kirchschlager și doamna Derma 
Kirchschlager, au participat Joi 
la un dejun oferit in onoarea 
înalților oaspeți de șeful lan
dului Austria Inferioară.

In timpul dejunului au fost 
exprimate urări pentru priete
nia dintre popoarele român șl 
austriac, pentru continua dez
voltare a colaborării 
România și Austria, in 
sul reciproc, al păcii șl 
gerii in întreaga lume.

★
Joi seara, președintele Nicolae 

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au luat parte la un 
spectacol festiv cu opera „Flau
tul fermecat" de Mozart

Președintele Nicolae Ceaușescu 
si tovarășa Elena Ceausescu, 
împreună cu președintele fede
ral Rudolf Kirchschlager și 
doamna Herma Kirchschlager, 
intimpinați la intrarea in marea 
sală de spectacole de oficiali
tăți austriece, au luat Ioc în 
loja centrală. în lojile din apro
piere se aflau persoanele ofi
ciale care însoțesc pe șeful sta
tului român. Au asistat, de ase
menea. personalități de seamă 
ale vieții politice austriece, oa
meni de știință, artă și cultură.

La reușita spectacolului, care 
s-a bucurat de un deosebit suc
ces, și-au dat concursul renu- 
miți interprețl ' ai Operei vie- 
neze. Tuturor, in semn de apre
ciere, din partea președintelui 
Nicolae Ceaușescu șl a tovarășei 
Elena Ceaușescu le-au fost ofe
rite flori.

A fost un 
tinută, un 
remarcabil _____  _______
dintre România și Austria, re
lațiilor culturale de îndelungată 
tradiție dintre cela două țări.

dintre 
intere- 
ințele-

spectacol de mare 
eveniment artistic 
dedicat prieteniei

Ieri după-amiază, la Snagov, 
reuniunea finală a Întrecerilor 
JDaciadei*  la caiac-canoe s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
mare regată. Am asistat la 13 
curse palpitante, una mai fru
moasă decît alta, cu învingători 
— majoritatea scontați, alții 
mal puțin așteptați — deciși 
adesea pe ultimii metri, fapt 
care ne determină să afirmăm 
că am fost martorii unuia din 
cele mal interesante concursuri 
interne disputate în ultimii ani. 
Frumusețea regatei are și su
portul unui foarte bun nivel 
valoric, certificat de timpii ex- 
celențl realizați de primii cla
sați în aproape toate probele, 
dovadă elocventă a bunei pre
gătiri a fruntașilor sportului 
padelei șl pagaei. Iată, de pil
dă. în proba de canoe simplu 
1000 m. Ivan Patzalchin a în
registrat un timp foarte apro
piat de recordul pistei de la 
Snagov — 4:03,2. Ei bine, mul
tiplul nostru campion nu s-a 
clasat decit al treilea. întrecut 
într-un final „de fotografie" de 
mal tinerii lui parteneri Dobre 
Nencin - 
I.ungn — 
de caiac

4:02,5 și Gheorghe
4:02,7 ! Sau in proba 
4 — 1 000 m. unde

FAZE

Dobre Nenciu — învingător

echipajul dinamovist (favorit) 
condus de Vasile Diba a reali
zat 3:03,0, dar a trebuit să se 
recunoască învins de prima 
ambarcațiune a clubului Steaua, 
avîndu-1 ca stroc pe tinărul 
Gheorghe Nițu (19 ani șl ju
mătate !), care a încheiat cursa

FRUMOASE IN PARTIDA FEMININA
DE VOLEI IAȘI - BUCUREȘTI

Floreasca și DinamoIn sălile 
au continuat joi disputele in 
cadrul seriilor turneelor finale 
ale „Daciadei*.

La Dinamo, unde se desfă
șoară competiția feminină. în 
cea de-a doua zi au avut loc 
jocuri în care reprezentativele 
celor opt județe finaliste au 
apelat la toate resursele fizice 
(influențate 
focantă) și 
nico-tactice 
ca victoria 
drum spre 
rică. spre 
Iui

în deschiderea programului, 
echipa Bacăului a obținut însă 
o victorie comodă în fața celei 
a Clujului, din rindurile căreia 
multe studente voleibaliste mai 
valoroase n-au putut veni la 
finale datorită examenelor. 
Scor : 3—0 (5. 4, 7) în favoa-

însă de căldura su
la cunoștințele teh- 
pentru a-și adjude- 
și a-și deschide 
prima grupă valo- 
locurile podiumu-

rea băcăuancelor. In cel de-al 
doilea meci, echipa Galațiului 
a învins și ea, conform previ
ziunilor, pe cea a Bihorului : 
3—0 (13, 7, 14). Un foarte bun 
început de meci au avut. în 
partida următoare, voleibaliste
le de la Iași, în compania 
celor bucureștence, fiind primul 
set, fără îndoială, cel mai fru
mos al reuniunii. Din păcate, 
mai apoi Georgeta Popescu, Car
men Cuejdeanu și Gabriela Co- 
man n-au mai avut același spri
jin din partea celorlalte coechi
piere mai tinere și bucureșten- 
cele au pus totală stăpînire pe 
joc. Mariana Ionescu, Victoria 
Banciu. Irina Petculcț, Doina 
Moroșan. Carmen Cadar, Victo
ria Georgescu și Corina Crivăț 
(de fapt, jucătoarele dinamovlste, 
campioane ale tării) au jucat 
din setul al II-lea la un nivel

(Continuare în pag. 2-3)

Ia canoe simplu 1 000 m 
FOTO : Vasile BAGEAC

în 3:02,5 ! Dar, asupra întregu
lui concurs vom revent

Adrian VASILIU 
Vladimir MORARU

(Continuare în pag 2-3)

LOCURI LA BASCHET
în sala Rapid (din păcate, in 

fața unui număr redus de spec
tatori, deși în cartierul respec
tiv sint numeroase școli gene
rale ai căror elevi, amatori de 
sport, puteau fi invitați pen
tru a viziona întrecerile) au 
continuat meciurile de baschet 
din cadrul „Daciadei". Rezul
tate :

8HIIIWBMIIIAB41- București ’81

TABELA ELECTRONICĂ 
DE LA BAZINUL „23 AUGUST 
ÎN FAZA CONSTRUCȚIEI FINALE
Marea tabelă electronică cu 

care va fi dotat bazinul de la 
„23 August", gazda întrecerilor 
de natație ale Universiadei, a 
intrat in faza de construcție 
finală. Barele Încrucișate de 
metal, care vor susține com
plicatele echipamente electro
nice, alcătuiesc o suprafață de 
peste 50 de metri patrați. Pes
te două-trei zile, mecanicii își 
vor termina treaba, lăsind p» 
cei doi specialiști ai firmei bu- 
dapestane Electronum, Ferenez 
Szepesi și Ferenez Nagy, să co
ordoneze lucrările montării in
stalațiilor electronice.

Ce operații va efectua „cre
ierul*  tabelei și cum va func
ționa ea T Ne răspunde repre
zentantul beneficiarului, ing. 
Gheorghe Kraus, din partea 
I.E.A.B.S. s „r_ " 
pare numele tuturor 
rențllor care vor lua

,Pe tabelă vor a- 
eoncu- 
startul

intr-o probă sau alta. în drep
tul numelor vor fi permanent 
afișați timpii intermediari șl 
cei finali, iar pe baza lor, cla
samentul va suferi, pe măsura 
schimbărilor de situații din ba
zin, modificările de rigoare". 
Instalațiile electronice ale ta
belei vor opera cu „datele" re
cepționate de senzorii montați 
în plăcuțele de contact de la 
capetele celor 8 culoare, sensi
bili la atingerea cu degetele de 
către competitori. Să mai a- 
dăugăm că o cameră de tele
viziune, montată pe acoperișul 
bazinului de vizavi, va fi per
manent fixată pe tabelă : in a- 
cest mod, telespectatorii din 
orice parte a globului vor pu
tea urmări Întrecerile și vor 
cunoaște rezultatele ca și cum... 
s-ar afla în tribunele bazinu
lui de la „23 August*  I

La 10 iulie, tabela electroni

înalta 
de 
li 
metri, 
tabela 
da 
la
„22 
August" 
in 
faza 
ecMpărU 
electronice
Foto : 
Ion 
MIHAICA

FEMININ
BIHOR — TIMIȘ 81—70 (39— 

36, 69—69). O partidă cu o des
fășurare captivantă. Baschetba
listele din Bihor au condus 
(însă nu la diferențe mari) in 
prima repriză, dar în cea de 
a doua inițiativa a aparținut 
timișorencelor, care au ajuna 
— la un moment dat — să aibă 
un avantaj de 13 puncte (64— 
51 în min. 33). 
pasionantă 
bihorencele 
greșeli ale 
izbutind să 
10 secunde __ __ ___
înaintea fluierului final Timiș 
mal avea avantaj două coșuri I),

A urmat o 
cursă de urmărire, 

pe fondul unor 
selecționatei Timiș, 
egaleze în ultimele 
(cu 34 de secunde

(Continuare în pag 2-3)

EMILIA EBERLE
ÎNVINGĂTOARE

că, ca dealtfel și celelalte In
stalații aferente (printre care 4 
filtre de mare randament și 
capacitate), precum și tribunele 
vor fi gata. Chiar de a doua 
zi, bazinul va intra in „probe 
tehnologice", efectuate de în
șiși participanțil la Jocurile 
Mondiale Universitare. Bucu- 
reștlul se va mindri cu incă o

bază sportivă excelentă, capa
bilă să favorizeze obținerea u- 
nor rezultate de valoare mon
dială...

In paqina a 4-a, relatări 
privind pregătirii*  sportivilor 
de peste hotare și rubrica 
„Breviar*.

IN OLANDA
Emilia Eberle este prima ciș- 

tigătoare a noii competiții In
ternaționale organizată de Fede
rația olandeză de gimnastică 
și dotată cu trofeul „Ennia 
Gold Cup", desfășurată zilei*  
trecute la Haga. Emilia Eberle 
s-a situat ne primul loc la in
dividual compus cu 37,90. fiind 
urmată de E. Mareckova (Ce
hoslovacia) 37,30 și J. Frolova 
(U.R.S.S.) 37,15. De asemenea, 
gimnasta noastră a ciștigat 
două finale pe aparate : para
lelele (19.20) și birna (19.40). 
La sol, Emilia Eberle și Mari- 
lena Vlădărăn s-au situai pe 
locul III. în concursul masculin 
Octavian Ionașiu s-a clasat de 
două ori pe locul III in finalele 
pe aparate (cal cu minere și 
bară fixă). I-a gimnastică rit- 
mică-modemă, Rozica Popescu 
a ocupat locul IV la coardă.



Sublinieri la Forumul teoretic ăl mișcării sportive (V)

SPORTUL DE
SEPARAT

PERFORMANTĂ 
DE APLICAȚIILE

NU POATE FI
ȘTIINȚEI!

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE
PRIMĂ ETAPĂ A NOULUI CICLU OLIMPIC!

TIR, Soni

Campionatele internaționale de 
tir ale României constituie prima 
mare competiție din lntiiul an al 
noului ciclu olimpic, nu numai 
pentru țlntașll români, ci și pen
tru mulțl dintre oaspeții veniți să 
concureze acum la București. In-

In acest sens, la unele probe, 
reprezentanții noștri au datoria 
să apere și să consolideze pozi
țiile fruntașe cîștlgate la edițiile 
anterioare. Exemplul cel mai po
trivit este cel al probei de plstol- 
vlteză, In care Comeliu ion de

9fn
Simpozionul național consacrat 

problemelor „Daciadei" a per
mis reunirea la București a unul 
mane număr de cercetători șl 
expeiți în domeniul sportului de 
performanță. Indeplinlndu-si ast
fel vocația primară de înalt fo
rum teoretic și de arenă a fruc
tuoaselor dezbateri, duetnd tn fi
nal la un larg schimb de opinii 
si de experiențe. Cadre universi
tare. profesori de educație fizică, 
antrenori, tehnicieni, medici, psi
hologi, activiști sportivi s-au în
trunit în Secțiunea a 4-a dedi
cată vastei arii a activității 
sportive de performantă.

Bilanțul statistic al celor 37 de 
comunicări prezentate în cadrul 
secțiunii dezvăluie. încă de la 
enunțarea titlurilor, punctele de 
miră ale atenției partlclpanlilor. 
Majoritatea lucrărilor s-au ocu
pat de problemele selecției, ale 
antrenamentului si ale pregătirii 
psihologice. Opțiunile acestea 
sînt edificatoare asupra preocu
părilor în această sferă.

Este firesc ca întrecerile din 
cadrul „Daciadei" să fie supe
rior valorificate. Instrumentul cel 
mal adecvat pentru accesul ușu
rat pe drumul performantei este 
aplicarea „sistemului național 
unic de selecție" — așa cum a 
reieșit din comunicările de ba
ză In cadrul sesiunii. Nu mal 
puțin de 7 raportori s-au ocupat 
în mod foarte temeinic de par
ticularitățile selecției in raport 
cu caracteristicile fiecărei ramuri 
sportive tn parte. Au vorbit 
despre selecție : In atletism —

prof. Constantin Drăgan (C.S.Ș. 
Brăila) ; în tir — prof. Haralam- 
ble Ionescu (C.J.E.F.S. Teleor
man) : în lupte — prof. Gheor- 
ghițâ Machedon (C.S.Ș. Rădăuți): 
tn polo — antrenor Aurel Io
nescu (CJS.Ș. Triumf București) 
șa. Important ni s-a părut con
sensul participantilor în căuta
rea celor mal bune mijloace de 
efectuare a selecției ta rlndurile 
copiilor șl juniorilor, ta vede
rea sporirii Ioturilor naționale de 
sportivi de mare performanța. 
Nu în ultimul rlnd, trebuie să 
subliniem prezența unor lucrări 
cu Idei noi, cum a fost de pil
dă aceea despre „Antropologia șl 
genetica aplicate în selecția 
sportivă" (conf. univ. dr. Mlrcea 
Efrim — I.E.F.S. București).

Metodologia antrenamentului și 
căile de perfecționare au preo
cupat e mare parte a specialiș
tilor. Ei au tratat pe de o parte 
problema corelării volumului «1 
intensității ta procesul de antre
nament, Iar pe de altă parte 
s-au arătat extrem de Interesat! 
ta rezolvarea 
tltailve 
lele de 
diverse 
canotaj „ 
caiac canoe .,___ __________
Tlron) ; ta ” atletism (prof. 
Claudia Slmlonescu, toți de la 
Centrul de cercetări București).

Alte fațete ale problemei pregă
tirii sportivului de performanță 
au mal fost abordate ta lucrările 
prezentate de prof. Nicolae 
Lebu (Brașov), praf. Gheorghe

. ___ raporturilor can-
șl calitative Intre mode- 
pregătire șl concura in 
sporturi cum ar fi : in 
(prof. Cornel Răduț) ț ta 

(prof. Constantin 
atletism

Mărgineanu (C.S.S. Arad),' prof. 
Constantin Diaconescu (C.S.Ș. 
Rm. Vîlcea), antrenor Pantell- 
mon Decuseară (Progresul Bucu
rești) ș.a.

In ultima vreme devine tot mal 
evident faptul că pregătirea com
plexă a sportivului de mare per
formanță nu se poate dispensa 
de contribuția psihologiei mo
derne. Acest adevăr a Ieșit la 
iveală din comunicarea de bază 
a prof. univ. dr. Mlhal Epuran 
(I.E.F.S.). care a tratat Instrui
rea psihologică drept factor de 
creștere a capacității de perfor
mantă. în acest domeniu. Inter
venții interesante au mal venit 
din partea specialiștilor. din Ti
mișoara si Craiova. Putem men
ționa. pentru caracterul sâu Ine
dit. lucrarea dr. Irina Holdevlcl 
privind încercări de aplicare • 
hipnozei în procesul de pregătire 
a performerilor.

Trăsătura marcantă a comuni
cărilor prezentate tn cadrul sec
țiunii a 4-a a fost buna lor ți
nută științifică, tendința 
pleca de la experiențe 
spre concluzii teoretice, 
catil practice imediate, 
am avut sentimentul că 
prezentate (șl oare var ___
volum) se constituie într-un Im
portant document metodic, 
ganizatorlc, necesar 
progresului ta 
tării activității 
performanță.

de • 
proprii 

cu apli- 
Asttel. 

lucrările 
apare tn

_____ ar- 
accelerăril 

domeniul dezvoib- 
apertlve de mare

Paul IOVAN

FINALELE CAIACIȘTILOR Șl CANOIȘTILOR CONSTĂNIENII ÎN CURSĂ PENTRU
(Urmare din pag. 1)

Rezultate tehnice. K 1 F : 1. A- 
2.
3.
4.
5. 
8.

K 2 F : 
— Ell-

gafia Buhaev (Steaua) 1:58,3 
Maria Ștefan (Dinamo) 2:02,6 
Teda Borcănea (Farul) 2:M,5 
Tecla Drăgan (Din.) 2:04,9 ; 
Nlculina Dobre (Din.) 2:07,8 
Petrlca Popa (St.) 2:09,2 ; *
L Dlnamo (Nastasia Buri 
aabeta Băbeanu) 1:49,4 ; 2. Dina
mo (Popov 
Steaua 
1*2,4  ;

Volcu) 1:50,3 ; 3,
(A. Avram — Plătlță)

4. Steaua (M. Avram — - - • BucLupu) 1.-544 ; 5. Olimpia Buc. 
(Marin — C. Ton) 1:54.7 ; 6. Fa
rul (Oniș — Huzavelcă) '
C 1 1 000 m : 1. Dobre
(St.) 4:02,5 ; 2. Gh. Lungu 
biu Tulcea) 4:02,7 ; 3. ~ 
tzaichin (Din.) 4:03,2 ; 
mofte (St.) 4:12,9 ; 5.
(St.) 4:13,9 ; 6. P. Egurschi (Din.) 
4 ri4,7 ; C 2 1000 m : 1. Steaua 
(Teodor Cobzarenco — Ion Cor- 
neenco) 3:42,6 ; 2. Dlnamo (Feo- 
dorov — Stoicu) 3:43,6 ; 3. Steaua 
(Avram — Zdrlncu) 3:44,4 ; 4. Di
namo (Gheba — Ivanov) 3:46,9 ; 
B. CJS.Ș. Tulcea (Cordon — Scur- 
tu) 3:49,4 ; 6. Steaua (Cozlov — 
Dumitrașcu) 3:49,8 ; K 1 1 000 m : 
L Ion Geantă (Din.) 3:51,8 ; X C. 
Livadariu (Din.) 3^2,8 ; 3. N. Stoi
ca (St.) 3:54,4 ; 4. F. Marinescu 
(St.) 3:54,6 ; 5. N. Fedosel (Da
nubiu) 3:55,0 ; 6. A. Smîdu (St.) 
3:58,1 ; K 2 1 000 m : 1. Dinamo 
(Alexandru Giura — Nicolae Ți- 
cu) .3:24,0 ; 2. Steaua (E. 
deanu — Lețcae) 3:24,3 ; 3.
(Coman — Axente) 3:27,4 ; 
namo (Kovacs — Csonty) 
5. Dinamo (Nicclae —

5.

1:56,5 ;
Nendu 
(Danu- 

Ivan Pa- 
4. M. Ti
ll. Sergan

Blrlă- 
Steaua 
4. Di- 
3:29,0 ; 
Alexe)

FOND

CAMPIONII EDIȚIEI ANTERIOARE (1980)
ADOLF JAKES (Cehoslovacia), la pușcă liberă, 80 f.c. : 597 p 
ROMULUS NICOLESCU (România), la pușcă liberă 3 X 40 f :

1 152 p
NICULINA IOSIF (România), la pușcă standard, 60 f.c. : 596 p 
IȘTVAN NEMETHY (Cehoslovacia), la pistol liber : 566 p 
CORNELTU ION (România), la pistol viteză : 597 p 
ANIȘOARA MATEI (România), la pistol standard : 580 p 
IOAN TOMAN (România), la skeet : 196 t

LOTURILE
PISTOL . LIBER : M. Trușcă, 

L. Stan, I. Neagu, I. Petru, L. 
Pop.

PISTOL STANDARD : Ana 
Clobanu, Anișoara Matei, Ma
rla Macovel, Elena Ghloroale.

SKEET : I. Toman, S. Popa, 
A. Ciorba, D. Buduru, L Io
nică, M. Nieulae.

PROBE : vineri, de la ora 15*0  (sala Dl- 
_____ , . ,____ _____ ,"■) it — jT) ; slmbătă, de la ora 
9 (poligonul Tunari) : arme cu glonț șl 100 taiere pentru „Ma
rele premiu Carpațl" ; duminică, de la ora 9 : arme cu glonț 
ri 100 talere pentru „Marele premiu Carpațl" Festivitatea Oe 
deschidere ; vineri de la ora 12. la poligonul Tunari.

PUȘCA LIBERA : M. Dumi
trescu, R. Nicolescu, I. Co- 
dreanu, N. Rotaru, M. Teo
dorii, C. Stan, M. Ilca ;

PUȘCA STANDARD : Dumi
tra Matei, Nlculina * “ 
Ionescu.

PISTOL vttezA : 
M. Stan, C. Țîrloiu, 
V. Suciu.

PROGRAMUL PE
namo) : pistol 10 na (M) șl pușcă 10 m (F)

Iosif, Eva

C. Ion, 
T. Tașcă,

trudi Federația română de tir 
a botărlt să modeleze programul 
oompetițlei după cel al concursu
lui olimpic pentru arme cu glonț 
(e-au adăugat insă șl probe de 
tir redus, cea de pușcă 10 metri 
fiind, de asemenea, olimpică), e 
lesne de Înțeles că trăgătorii noș
tri vor 'folosi această competiție 
pentru a obține rezultate dintre 
cele mal ridicate.

ține atu recordul competiției cit 
șl titlurile ultimelor două ediții. 
La iei stau lucrurile și la plato] 
•tandard, Anlșoara Matei (lau
reata ultimei ediții) și Ana Cio
banii avind datoria de a

PRIMELE LOCURI LA BASCHET
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riNALELE EA CICLISM
Incepînd de simbâtâ și piuă 

miercuri, municipiul Brașov va 
găzdui trei din cele patru finale 
•ie „Daciadei*  la ciclism fond. 
Mline, de la era 10, frun 
•portului nostru cu pedale 
vor disputa întiletatea ta proba 
de semlfond. O cursă pe circuit, 
pe Strada De Mijloc, din locali
tate. După o zi de pauză, luni 
dimineață, concurențll se vor 
prezenta la startul probei adevă
rului, contra-timpul Individual, 
Iar miercuri, ta proba de fond.

Iată acum campionii anului 
1380 al acestor probe : V. Marin 
(Dinamo) semlfond șl contra-timp 
Individual, Gh. Lâutaru (Dlnamo) 
— fond șt Dlnamo (Romașcanu, 
Marin, Lăutaru, Nicolae) — con
tra-timp echipe.

3:29,4 ; 6. Steaua (Constantlnov — 
Sldor) 3:35,0 ; K 4 1 000 m : L 
Steaua (Gheorghe Nifu, Marian 
Dineu, Victor Ignat, Nicușor Eșa- 
nu) 3 f>2,5 ; 2. Dlnamo (DIba, Dl- 
mofte, Clobanu, Popa) 1:93,0,; 3, 
Steaua (Susoi, Ștefan, Toader, L 
Nițu) 3:08,5 ; 4. Steaua 3:09,0 ; 8. 
Dlnamo 3:09,8 ; ( 
3:16,9 ;----- —
deanu 
nublu) 
(Din.) 
(Din.) 
1*4,4  ; 
1*7,4  ; 
n<8 Milașcu ____
1:37,3 ; 2. Steaua (Merezlfchto — 
Ifcovlci) 1*8,9  ; ș. Dlnamo (Gre- 
ceanu — A. Nicolae) 1*9,7  ; 4.
Steaua (Spac — Frlglodu) 1:40,7 ; 
3. Farul (Rață — Gheorghe) 
1^1,5 ; 6. Dlnamo (Enescu — Io
nescu) 1:42,5 ; K 4 500 m F i L 
Dlnamo (Maria Ștefan, Nastasia 
Buri, Cultaa Popov, Elisabeta Bă
beanu) 1*9,8  ; 2. Steaua (A. Bu
haev, M. Avram, A. Avram, O. 
Plătită) 1:40*  ; 3. Steaua (D.
Lupu, P. — 
cser.yi, V.
Farui 1:46,3 
8. Danubiu 
1. Gheorghe 
X F. Gurei
C. Olaru (St.) 2:00,9 ; 4. N. Mi- 
hăescu (St.) 2:04*  ; 5. Gh. Roșea 
(St.) 2:05,5 ; 8. P. Capusta (Din.) 
2*5,7  ; C 2 500 m I 1. Steaua 
(Tonta Simlonov — Gheorghe Sl- 
mlocenco) 1:46,8 ; 2. Dlnamo (D. 
Bețlu — Teodorov) 1 M8,8 ; 3- Stea
ua (Ivan — Popa) 1:51,0 ; 4. Dl
namo (Dan — Anane) 1:53,4 ; 5. 
Olimpia (Andrei — Marin) 1:54,2 ; 
6. Dlnamo (N. Burlacu — D, Bur- 
lacu) 1*4,8  ; K 4 500 m : 1. Stea
ua (Gheorghe Nițu, Ion Bîrlădea- 
nu. Marian Dineu, Victor Ignat) 
1*6*  ; 2. Dlnamo (Dîba, Geantă, 
Dtmofte, Clobanu) 1*7,5  ; 3. Di
namo Cricu, Giura, Llvadarlu, 
Zaflu) 1*8,7  ; 4. Dinamo 1:30.6 ; 
5. Steaua 1*0*  ; 4. Steaua 1:30,9.

Steaua 3.*9,0-;  8. 
. . 8. Pollt. Timișoara 

K 1 500 m : L Ion Bîrlă- 
(St.) 1:48,0 ; i. L Luca (Da- 

1:49*  ; 3. E. Cojocarlu 
1:50,5 ; 4. B. Camenlțchl 

1*4,0  ; 3. L Călin (St.)
6. A. Nlchifor (Delta) 

K 2 5M m : 1. Dlnamo (Io- 
Radian Fllipov)

Popa, 
Smeu)

8. D

Astăzi, Incepînd da la ora 
10, stadionul Steaua din Ca
pitală va găzdui an atrăgă
tor spectacol cultaral-sportiv 
susținut de șoimii patriei din 
sectorul 6. Vor evolua sub 
egida „DACIADE1", In între
ceri anume rezervate — aler
gări, focuri și concursuri dife
rite — copii din toate grădini
țele acestui sector.

(Urmare din pag. 1)

prin acțiuni concretizate de 
Katalin Szabo. în prelungiri, 
bihorencele s-au impus prin- 
tr-un plus de tehnicitate și ex
periență. Au marcat : Grigoraș 
22, Szabo 18, Nicuiescu 15, Ci- 
gan 12, Tabără 10, Constantî- 
nesca 2, Funkenhauser 2 pen
tru învingătoare, respectiv 
Czmor 18, Gross 14, Bodea 12, 
Armion 10, Catrina 7, Chepe- 
țan 6, Boc 6, Hoszu 2, Cuius 1. 
Arbitri : Em. Nicolescu și L 
Grigore.

BUCUREȘTI — MUREȘ 113— 
41 (66—21). Selecționata bucu- 
reșteană (care se confundă cu 
lotul studențesc) a privit me
ciul ca ud antrenament sever 
șl s-a impus in Sața unei e- 
chipe lipsite de titulare (indis
ponibile). Au marcat : Filip 24, 
Fotescu 25, Zidaru 17, Bădinici 
14, Becea 12, Bîră 11, Tomescu 
5, Grecu 5 pentru învingătoare, 
respectiv Benko 14, Opriciu 12, 
KIoss 7, Szekely 4, Popovici 2. 
Borbel 2. Arbitri : C. Paras- 
chivescu si C. Negrău.

CLUJ — BRAȘOV 65—53 
(39—24).

Programul de vineri ; sala 
Rapid, de la ora 9 : Constanța 
— Iași, București — Timiș, 
Sibiu — Cluj (meciuri mascu
line); de la ora 16 : Brașov —

Mureș, Bihor — Cluj, Timiș — 
București (meciuri feminine).

MASCULIN
SIBIU — TIMIȘ 78—69 (42

38). în primul joc al progra
mului de după-amiază, cînd au 
avut loc meciurile băieților, 
s-au întîlnit selecționatele ju
dețelor Sibiu și Timiș. A fost 
un meci plăcut — deși dispu
tat pe o zăpușeală greu de ra
portat —, în care baschetbaliș- 
tii ambelor echipe au transpi
rat mult pentru a-și apropria 
victoria. Au reușit pină la ur
mă sibienii, care au condus 
aproape tot timpul, iar în fi
nal, atunci cfnd timișorenii 
s-au apropiat amenințător, e- 
levii Iul Flaviu Stoica au mai 
accelerat o dată si au cîștigat 
pe merit. Au 
16. Takacs 8, 
Georgescu 6, 
10. Cosma 6, 
tori, respectiv
Ardelean 19, Ilie 30, Skaletski 
4 și Feder 6 pentru învinși. 
Au arbitrat C. Neguiescu și 
L Olaru.

BUCUREȘTI 
(47—32).

CONSTANTA — CLUJ 73—71 
(39-34).

Dumitru STĂNCULESCU 
Paul IOVAN

BOX

marcat : Tonca
Palhegy 20, 

Mladin 12, Igna 
pentru învingă- 
Iluțu 6, Vulc 4,

IAȘI 101—62

Realizator in acest an al unui 
rezultat de 596 p, Constantin
Țîrloiu a devenit titular in e- 
chlpa de pistol viteză a

României .
Foto : Vasile BAGEAC 

încerca să doboare recordul ac
tual al probei (584 p), vechi de 
8 ani.

In schimb, în probele de pușcă, 
trăgătorii români nu au numai 
obligația de 'a cîștiga -(lașa cum a 
făcut-o anul trecut R. Nloo-lescu, 
la 3 poziții, dar cu un rezultat 
modest : 1152 p), ci și de a se 
impune cu cifre substanțial cres
cute. Semne îmbucurătoare ni 
le-au oferit. în unele confruntări 
de anul acesta, atît Mihai Dumi
trescu, cit și Ilie Codreanu sau 
Romulus Nicolescu.

In fine, un ultim aspect: ta 
Campionatele internaționale șl la 
„Marele premiu Carpațl" la sheet 
va participa și un mare număr 
de trăgători români tineri, 
prilej excelent, deci, să 
atenția asupra lor, încă 
oest prim an al ciclului olimpic, 
cel ce vor să candideze la selec
ționarea pentru J.O. de la Los 
Angeles.

ZILEL 
s-au dis 
a V-a i 
rul“ la 
reunit K 
Nlcolina 
greșul B 
Metalul 
Roman, 
care a 
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au fot 
rii In' 
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ușoară : 
cău) ; m 
Morariu 
nă : Nic*  
ușoară : 
viște) ; f 
C&mărea 
Marinică 
grea : C 
ceava).

Organiî 
cempetiți 
Roman 
inițiativă 
atribuții

CICLISM 
sapta 

juniori I 
peca șl 
tape ale 
dotată ci 
la Cluj-1FAZE FRUMOASE IN PARTIDA FEMININĂ DE VOLEI

9 din păcate !) cu meciul dintre 
reprezentativele județelor Ma
ramureș și Tulcea. Cu un joc 
mai bun, în care au excelat 
Ignișca și Staicu, maramureșe
nii au cîștigat cu 3—1 (6, —13,2, 
10). In cel de-al doilea meci 
al zilei. reprezentativa Bra
șovului a dispus cu 3—0 (13, 
14, 9). la capătul unei
partide frumoase, Indirjite, cu 
execuții tehnice remarcabile, 
formația județului. Bihor. Ducă 
un început excelent. în care au 
condus cu 11—2. bihorenii au 
slăbit alura oedînd pasul și 
doar în setul al doilea au jucat 
de la egal la egal. Meciul a 
fost presărat cu... cinci carto
nașe (patru galbene si unul 
roșu — Băgăian — Bihor) I Re
marcați : Sterea, Hînda, Bu- 
jilă (Brașov) și Manole, Tu- 
doran (Bihor). Jocul dintre re
prezentativa Bucnreștiului și a- 
ceea a județului Galați s-a des
fășurat sub semnul superiori
tății bucureștenilor, mai buni 
în atac, care au combinat fru
mos, în timp ce gălătenii au 
greșit mult la preluare si ser
viciu (12 greșite !). Scor: 3—0 
(8. 10, 13). în ultimul med, 
Timiș — Dolj 0—3 (—13. —15, 
—6). Arbitri : N. Ionescu, V. 
Ranghel, D. Dobrescu. D. Ră- 
dulescu, A. Dinicu, V. Vrăjes- 
cn și V. Dumitru.

Sever NORAN

(Urmare din pag. 1)

net superior. cîștigînd fără 
drept de apel următoarele trei 
seturi și partida: 3—1 (—8. 3, 
3. 10).

Constanța — Dolj 3—0 (4, 8, 
3). Partidele au fost conduse 
de arbitrii: M. Stamate, AL 
Dragomir, I. Nicuiescu, L 
Covaci și M. Nicolau.

Auretian BREBEANU

fLORETIȘTII Șl SABRER1I DE LA STEAUA IN CONTINUARE LIDERI!
Sciumeril clubului Steaua, flo- 

retiștil și sabrerii, nu își dez
mint valoarea. In cea de a n-a 
etapă a Diviziei „ ‘ , _____ ___
cheiiat neînvinși toate meciurile 
atart<>mdjclnziu-șl ,_ ~
deri autoritari în cele 
probe.

La floretă bărbați Steaua a 
trecut fără emoții peste meciu
rile cu Politehnica Timișoara 
(15—1), Politehnica Iași (12—4), 
CJ3. Satu Mare (111—5) șl I.E.F.S. 
(10—6), apoi și peste ©el cu Pțo- 
gresul București, singurul mai 
dificil. „Bancarii" au rezistat 
pînâ la 4—4, s-au ținut. . . scai 
de campioni (7—6), dar Ieșirea 
dftn concurs a iul O. Georgescu, 
accidentat la jumătatea meciului, 
a slăbit vizibil potențialul echi
pei. Oricum, a fost cel mai fru
mos meci ai etapei. Petruș și 
Kuki punctînd de cîte 1 erl, 
Oancea de două ori, iar ITusti 
• diată. „Eroul" partidei a fost, 
însă, F. Nicolae, victorios la 
toți floretiștll Stelei I

In clasamentul generai!, după 
două etape, pe locul 1 Steaua 
cu 10 victorii, 116 asalturi cîa-

A* ei uu fav-

pozițiile de M-
două

tigaie șl 20 de puncte, urmată 
de Progresul București (8—105— 
18), LEJă. (5—85—18), CJS. Ba
ta Mare (3—62—6), Politehnica 
Iași (2—58-4) șl Politehnica Ti
mișoara (2—54—4).cea ........... - ...
însă, 
Satu 
reni, 
după 
pe Someș a preluat 
(6—5), pentru ca ta final „Poli" 
să cășrtige cu 10—8 I...

In proba de sabie Steaua a 
taregistrait următoarele rezultate: 
15—1 eu Dlnamo București 
și Petrolul Ploiești, U—5 
Tractorul Brașov șl 13—3 
C.S.Ș. Slobozia. In concurs 
prezentat numai I echipe, 
de a 8-a, Progresul București 
apărind ta fața planșelor doar 
eu... antrenorul H. Bădescu!7! 
Caz fără precedent ta scrima 
noastră, ta cazul unei formații 
care evolua ta propriu-1 oraș...

Surpriza etapei a n-a a cons
tituit-o victoria Tractorului In 
fața lui Dlnamo (8—8, dar 56—55 
la tușe I). Dlnamoviștll au a-

mal echilibrat meci a fost, 
între „Poli*  Iași (1 C.S. 

Mare : 2—0 pentru sătmă- 
apoi 8—2 pentru Ieșeni, 
aceea echipa din orașul de 

conducerea

(Ui) 
ea 
eu 

«-au 
cea

vut, însă, ta general, • pres
tație mai puțin convingătoa
re. Dovadă șl soarul ta. care au 
putut pierde ta fața campioni
lor I

Clasamentul general are ta 
frunte pe Steaua (9—146—18) ur
mata de Dlnamo (8—83—12), 
Tractorul (8—80—12), C-S-Șc. Slo
bozia (2—53—4) șl Petrolul (9—26 
—0). Rămtoe ca federația să 
decidă situația Progresului, dacă 
II reprogramează meciurile sau o 
exclude din competiție.
în «Divizia „B", proba de flo

reta are drept lider pe A.S.U. 
Tg. Mureș (15—1 cu C_S.Șc. O- 
radea, 12—4 cu Crișul Oradea, 
C-S.Șc. Viitorul București și 
C.T.A.S. șl 9—7 cu C.S.M. Cluj- 
Napoca), iar cea de sabie pe 
Victoria Cărei (9—7 cu I.E.F.S. 
șl Politehnica Iași, 8—3 (69—61)
cu C.S.Șc. 1 București șl 8—8 
(62—51) cu C.S. Satu Mare).

Sîmbătă șl duminică, întrece
rile etapei, a D-a ale Diviziilor 
,,A" și ,,B“ continuă cu probe
le de floretă fete și spadă.

Tiberiu STAMA

Programul de astăzi, ultima 
zi în serii, de la ora 14 : mas
culin, sala Floreasca — Timiș
— Galați, Bihor — Tulcea, Ma
ramureș — Brașov și București
— Dolj ; feminin, sala Dinamo
— Bihor — Dolj, Cluj — Iași, 
Constanța — Galați și Bucu
rești — Bacău.

S-A ÎNCHEIAT TURNEUL DE
PROMOVAREA IN DIVIZIA „B

Timp de trei zile s-au des
fășurat, pe terenurile Voința 
din Capitală, turneele de ba
raj pentru promovarea In di
vizia feminină „B“ de hand
bal. La competiție au fost pre
zente 12 formații, Împărțite !n 
3 serii. La capătul unor dispu
te aprige — în care multe for
mații venite din campionatele 
județene au oferit plăcute sur
prize, cum a fost cazul hand
balistelor de la Tricotextil Si- 
ghetu Marmației — 4 dintre 
echipele cu stagiu In eșalonul 
secund și-au menținut locurile, 
alte două făcînd saltul calita
tiv și „venind" din camplona-

DUMINICA
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Astăzi și mune sînt ultimele zile de parti"'



lintea unui bogat sezon international

;â unei reale afirmari
I
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n ați on al ă. 
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ana, Con- 
1 : Emilia 
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itlnuitatea.

— Ați spus prima confruntare. 
Deci sînt mai multe...

— Trei. Un program competi- 
țional dur, ciim nu am mai avut. 
Prima în iulie : Concursul țări
lor socialiste. Cu cîteva absențe, 
participă aproape tot ce este de 
valoare In Europa. A doua în 
august : „europenele®. Elita con
tinentală în plen. A treia în 
septembrie : Balcaniada. Dacă 
în ultima confruntare partenerii 
de întrecere ne vor solicita mai 
puțin, aici avem un prestigiu de 
apărat. De la prima ediție , am 
dominat net și nu dorim să ce
dăm locul.

— Pentru celelalte există țeluri 
fixate ?

— La primele „mondiale® la 
care am participat, în 1976, locu
rile 55—60 au fost mal mult de- 
cît modeste. La următoarea edi
ție ne-am plasat între 20—30 din 
circa 70 de participanți. Sînt 
puncte de referință. La euro
pene mergem pentru prima oară. 
Ne propunem să intrăm cu toți 
piloții în prima treime. „Vîrfu- 
rile® vor lupta cu elita. Aici, 
ca și La gimnastică sau patinaj 
artistic, de exemplu, nu clștigi 
de la prima participare. Trebuie 
să Iași și arbitrilor posibilitatea 
să se „familiarizeze® cu... „nume
le* * concurenților. în privința a- 
ceasta un pas am făcut. Nu mai 
sîntem chiar niște necunoscuți.

• F.C. CONSTANȚA — C. S. 
TÎRGOVIȘTE 3—1 (0—1). Au mar
cat : Caramalău, Moldovan și 
N te tor, de la gazde, respectiv 
Greaca. (C. POPA — coresp.) 

16.39 la Clubul „Finanțe-Bănci® 
din București, str. Doamnei nr. 
2 ; numerele cîștigătoare vor fi 
anunțate în cursul serii la radio 
și televiziune.
• CIȘTIGUKaLE

LOTO DIN 5 IUNIE 1981. Cat. 1 : 
2 variante 25% (autoturisme Dacia 
1309) ; cat. 2 : 8 a 11.377 lei ;
cat. 3 : 18,75 a 4.854 lei ; cat. 4 : 
31 a 2.936 Ici ; cat. 5 : 147,75 a 
616 lei ; cat. 6 : 277,75 a 328 lei ; 
cat. X : 1.631,75 a 100 lei. Report 
la cat. 1 : 88.142 lei.

Autoturismele ..Dacia 1300" de 
la cat. 1, realizate pe bilete ju
cate 25%, au revenit participan
ților : 1ULT\N DINU din 
Gheorghe. județul Covasna 
GHEORGHE VATRA din Roman, 
județul Neamț.

— Evoluția aparatelor din zonă 
confirmă afirmația dumneavoas
tră asupra tăriei competițiilor...

— Pregătirea este intensă, dar 
diferențiată. Dacă „impusele® 
sînt aceleași, la „libere® vom 
merge cu programe alcătuite în 
funcție de aptitudini, experien
ță, vîrstă. Există șansa unei reale 
afirmări ! Dacă o irosim cine 
poate ști cînd se va ivi o a doua. 
Depinde de noi s-o punem In | 
valoare.

I
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I
ta Roman, 
e celei de
1 Lamin o-
2 care a 
lin Becțiile 
:ău. Pro- 
Tîrgovlște, 
Laminorul 
trei cale,

nările de 
spectatori, 

următo- 
niori) — 
;ru (Iași) ; 
mu (Lași); 
?ilip (Ba- 
Constantin 

rdori : pa- 
Tîrgoviște); 
i (Tîrgo- 

Gheorghe 
mijlocie : 

u) : 
naru

semi- 
(Su-

astfel de 
localitatea 
frumoasă 

locale cu 
sportului.

au luat mad. înțîi startul în sec
vența a cincea a disputei, la o 
probă de contratimp pe echipe, 
cîștlgată, după cum era de aștep
tat, de către una din formațiile 
din lot (Bulăreanu, Tudorache, 
Bondar, Petcu), care a acoperit 
50 km în lh 14:57 — medie orară 
40,200 km. Etapa a 6-a, © probă 
de fond s-a desfășurat pe ruta 
Cluj — Huedin — Cluj 101 km 
șl a fost cîștigată de Bulăreanu 
(Prahova) cu timpul de 2h 58:00. 
în continuare, sportivii s-au de
plasat la Arad unde, în prima zi, 
au concurat într-o probă de fond 
pe șos. Arad — meu (100 km), 
întrecere cîștigată de S. Zamfir 
(Prahova) cu timpul de 2h 29:52, 
medie orară 40,622 km. Etapa ur-, 
mătoare, a 8-a, a avut loc tot la 
Arad, pe un traseu în circuit și 
a dat cîștig de cauză lui V. Mi- 
trache (București) — llh 12:28 (pe 
40 km). După 8 etape, în clasa
mentul general individual con
duce șt. Bulăreanu (Craiova) cu 
14h 32:31, urmat de G. Apostol 
(Prahova) 14h 32:51, C. Petcu 
(București) 14h 33:16... La echipe, 
pe primul loc Bucur^știul 
43h 35:01, urmat de Prahova 43h 
39:28, Cluj-Napoca

I
I
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TA, cicliștii 
la Cluj-Na
te patru e- 
bei întreceri 
.lor®. Astfel, 
1 alergători

’ENTRU
ÎNDBAl
ivizia „B“. 
••lor 3 serii 
scrise nu- 

promovate). 
LA DORO- 
I 6 p. 2. 
1 P, 3. Țe- 
•. Confecția 
î 1 p. Se- 
ARAD 6 p, 

SIGHETU
3. Confecția 
ila Sebeș 0

SPARTAC 
2. VOINȚA

X Farmec
4. Tricotex

I43h 57:09...

MODELISM

frumoasă lni- 
sportive „Vo-

CONSEMNAM o
Uativă a asociației_____ __ „
ința“ din Arad : organizarea con
cursului interj udețean de navo- 
modele dotat cu trofeul „Timo
na de aur". întrecerile ediției a 
IV-a, din acest an, s-au desfă
șurat pe bazinul Ștrand și au 
participat la ele un număr re
cord de sportivi din patru județe 
șl municipiul București. Cîștigă- 
toril locurilor I. pe categorii de 
modele : EH : Gh. Aldca (Sibiu) 
la seniori și N. Helgiu (Sebeș), 
juniori ; EK : Gh. Szucs (Arad) 
și M. Cheșcu (Sibiu) ; EX : Gh. 
Lovasz (Arad) și Gh. Păcuraru 
(Sebeș) : ES : Gh. Păcuraru și 
L. Cziszter (Chișineu-Criș), CI, 
C2 : I. Bulzan (Arad) și S. To- 
doruț (Timiș).

LCȚ1I LA
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PE MICUL ECRAN
Sîmbătă, 13 iunie, ora 16, 

fotbal : Progresul Vulcan — 
Politehnica Iași, transmisiune 
directă de la București. Co
mentator : Sorin Satmari. în 
pauză : aspecte' din ultimele 
trei etape ale Turului ciclist 
al Italiei. Comentator : Hris- 
tache Naum.

Duminică, 14 iunie, ora 15,45: 
șah — ©misiune realizată de 
maestra internațională Elisa- 
beta Poiihroniade. Ora 16 :

ETERAT!
ii 10 lei, 
TE CIȘ- ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INfORMEAlA

1300®

UL DE A 
E MARII

• ZILNIC, AUTOTURISME ȘI
BANI ! în mediul urban și rural,. 
perseverența participanților la
LOZ ÎN PLIC este răsplătită zil
nic prin mari și numeroase cîș- 
tlguri în AUTOTURISME și BANI. 
Iată numai cîțiva dintre cei mai 
recenți beneficiari ai acestui sim
plu și atractiv sistem de joc : 
Betz Iosif (Focșani), Dima Gheor- 
ghe (Constanța) și Schuller Mar- 
git (Odorheiul Secuiesc) — AU
TOTURISME „Dacia 1300“ ; Tă- 
nase Lazăr (satul Pierșinari, jud. 
Dîmbovița), Roman S. Mircea 
(Arad) și Pop Florea .(cam. Mar- 
ghita, jud. Bihor) — AUTOTU
RISME „Trabant 601® ; Luchin

I
I

MUTĂRI ÎNAPOI
PENTRU... ATAC

I
I
I
I
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I
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Acest „20—8 în Regie® nu poate 
fi explicat, desigur, doar prin 
elanul determinat de revenirea pe 
teren propriu. în structura de 
joc a Sportului studențesc au in
tervenit și unele modificări care 
explică plusul echipei. Este vorba 
de trecerea lui Iorgulescu pe li
nia de fund și de „recalificarea® 
lui Mihai Marian, fostul extrem 
dreapta. Aceste două mutări... 
înapoi măresc potențialul ofensiv 
al echipei. Cu patru fundași de 
tip combinativ (Munteanu H nu 
mai trebuie recomandat, iar Ca
zan joacă fără greșeală de vreo 
doi ani), jocul ÎNCEPE chiar din 
această zonă, permițîndu-i valoro
sului dispecer Chihaia numeroase 
schimbări ’ __ ‘
Chihiaia în dreptul căruia s-ar fi 
cuvenit să scrie cel puțin 20 de 
selecții în echipa națională). în 
sfîrșit, pe lingă activizarea deose
bită a liniei de fund, să notăm 
saltul de calitate al lui Bucu- 
rescu, care, fără să aibă viteza 
lud FI. Grigore, are un plus de 
rafinament tehnic care contează 
în economia Jocului echipei. La 
aceste elemente noi, să adăugăm 
seriozitatea constantă a lui O. Io- 
nescu care compensează deseori 
inegalitățile lui Moraru șl M. 
Sandu, doi Jucători care alter
nează meciurile bune cu cele 
slabe.

de registru. (Acest

loan CHIRlLA
P.S. Mihai Marian este fiul 

fostului Jucător „de A® Mihai Ci
cerone, care a Jucat la Dinamo 
Bacău șl Brașov, fiind cunoscut 
în presă mai mult prin prenu
mele Cicerone.

TEAMA, CEL MAI PERICU
LOS ADVERSAR

echipe,

Miercuri, la Brașov, am urmă
rit un joc frumos. A avut de 
toate : tempo vioi. angajament 
fizic (deci se poate juca bărbă- 
tește, dar fără durități, fără ob
strucții), acțiuni ofensive destul 
de reușite, faze de poartă și... 
goluri. Au fost, țnsă, și perioade 
de nereușită, care, după părerea 
noastră, au avut ca numitor co
mun. pentru ambele 
TEAMA. Teama de a nu pierde, 
Inhibarea l-au determinat pe ju
cătorii clujeni să înceapă meciul 
slab, reținuți, iar greșelile din 
apărare au făcut ca ei să fie 
conduși In m±n. 14 cu 2—0. în 
mod neașteptat, după primirea 
golului, teama a trecut în... rin- 
durile echipei brașovene, deși 
ea conducea cu 3—1 1? într-ade- 
văr „U® Cluj-Napoca începuse 
să Joace bine, ofensiv (cum ar fi 
trebuit s-o facă din min. 1), 
dezinvolt, ataca susținut și domi
na, uneori, autoritar, mal ales în 
final. în loc să calmeze jocul, 
să paseze, brașovenii se precipi
tau, degajau la Intim plare și, 
mai mult, țipau unii la alții. Sur
prinzător. dacă avem în vedere 
că Papuc. Naghi, Șulea, Bucur 
sau Marinescu sînt jucători cu 
experiență. Si la fel de surprin
zător a fost pentru noi faptul 
că starea de tensiune, teama de 
a nu rata victoria, plecau chiar 
de pe banca rezervelor. Chio- 
reanu a fost introdus în teren la 
3—0, dar înainte de a intra pe 
gazon l-a rugat pe un coleg „să 
țină pumnii strînși® pentru el. 
să nu facă vreo gafă. Teama de 
a nu greși, însă, nu l-a părăsit, 
a făcut un Inutil fault în ca
reu, a evoluat slab, fiind, la un 
moment dat, de-a dreptul sufo
cat. Șl Chioreanu este doar un 
exemplu pe care TEAMA 11 blo
case. pur. și simplu.

C. A.

ARBITRII ETAPEI DE MÎINE A DIVIZIEI A"
F.C. Bala Mare — Steaua : S. 

Drăgulici (Drobeta Tr. Severin) ; 
V. Ciocîlteu (Craiova) și Gh. Ju- 
can (Mediaș).

Corvinul Hunedoara — -Politeh
nica Timișoara : M. Buzea ; R. 
Stîncan (ambii din București) și 
C. Szilaghi. (Baia Mare).

- Progresul-Vulcan — Politehnica 
Iași : N. Hainea ; d. Munteanu D.

Telcrama 
de Dumitru

tenis de cîmp, selecțluni de 
la Roland Garros (semifinala 
Lendl — Clerc). Comentator : 
Cristian Țopescu. Ora 19,39 (pe 
programul H) : 
sport, emisiune 
Tănăsescu.

Miercuri, 17 Iunie, ora 16, 
fotbal : Universitatea Cluj-Na
poca — Corvinul Hunedoara, 
transmisiune directă de la 
Cluj-Napoca. Comentator : 
Radu Urziceanu.

Iota (com. Varias, jud. Timiș), 
Andrei Stana (Constanța) și Micu 
Alexandru (Cluj-Napoca) — CITE 
50.099 LEI ; Gheorghiță I. Eugen 
(corn. Giu-bega, jud. Dolj), Coșe- 
reanu Maria (Petroșani), Struț 
Vasile (com. Stroești, jud. Su
ceava), Bogdan Aurel (com. Cris- 
tești, jud. Mureș), Haraga Elena 
(Arad) și Mocanu Corneliu (Con
stanța) — CITE 20.099 LEI. Par
ticip înd cu regularitate la LOZ 
ÎN PLIC, puteți obține și dv. suc
cese asemănătoare !

• TRAGEREA OBIȘNUITA
LOTO de astăzi, 12 iunie 1931, se 
desfășoară încep înd de la ora

spirit colectiv, 
mai bine zis... 
pentru că echi- 
se găsește la 
important al 

apare

STEAUA ȘI RECONSIDE
RAREA SPIRITULUI CO

LECTIV
Prin tradiție, dacă se poate

spune așa, Steaua este o echipă 
de individualități. însuși stilul ei 
de joc a scos în evidență acest 
lucru, ca dealtfel și numărul mare 
de selecționări în reprezentativa 
țării al multora dintre jucătorii 
săi. Dar performanțele cele mai 
mari și perioadele cele mai fe
cunde din istoria Ba de peste trei 
decenii, Steaua le-a realizat In 
condițiile în care individualitățile 
ei, unde de excepție, s-au subor
donat unei idei de joc bazată pe 
un pronunțat _
Steaua de azi. 
Steaua de mîine, 
pa bucur oștean ă 
momentul foarte _ . .
schimbului de generații, 
din nou ca o echipă de indivi
dualități. Reprezentanții „noului 
val®, Iovan, Ion Gheorghe, Balint, 
Sertov, Bolba, Minea, Isaia și alții 
au, fiecare luat în parte, capaci
tatea de a contribui, cu valoarea 
proprie, la valoarea de ansamblu 
a echipei. Dar, așa cum Joacă în 
prezent, cum au jucat, unii din
tre ei, în meciul cu Jiul 
greu de presupus că vor 
curînd acest lucru... Mult 
„îndrăgostiți® de balon, 
prea preocupați’ de execuția 
„numere personale®, noii compo
nent! * ’ ‘ ■ * -
puțin 
destul 
cului 
facă . .
de pe urma căruia Steaua a mai 
avut de suferit, credem că este 
numai în interesul ei ca, odată 
cu procesul de întinerire a aces
teia, să se treacă, 
vingerea, 
spiritului

este 
reuși 
prea 
mult 
unor

ai lotului steltet fac prea 
pentru echipă și se găsesc 
de rar pe traiectoriile Jo- 

coiectiv. Și ca să nu se 
din aceasta un obicei,

cu toată con- 
și La reconsiderarea 

colectiv.
Mihai IONESCU

RISCAT... Șl S-A 
PIERDUT

Timișoara șl Dinamo 
‘ ‘ ' lără

S-A

„Poli® .
s-au bătut ca doi boxeri 
gardă, care schimbă, bineînțeles, 
lovituri cu nemiluita. Cu joc emi
namente ofensiv, partida aceasta 
a plăcut, alternanța scorului ți- 
nînd în priză atenția spectatori
lor... Dinamo a făcut totul ca să 
obțină ♦ un rezultat bun și a reu
șit. După părerea noastră, „Poli® 
n-a făcut totul pentru a-și apro- 
pria o victorie care îi părea la 
îndemînă, la un moment dat. Ea 
poate invoca, desigur, absența lui 
Păltinișan, accidentat, ca și carac
terul neintenționat al hențului In 
careu comis de Șunda, sancționat 
cu penaltyul din care au primit 
primul gol. Dar nu poate scuza 
lipsa de inspirație a conducerii 
tehnice în alcătuirea formației și 
în structurarea el, de-a lungul me
ciului. Concret, este vorba de in
troducerea în poartă a lui Moise, 
care nu mai apărase de șase 
etape î Portar „de zile", s-a spe
rat într-o asemenea zi fastă, în 
fața lui Dinamo, sacriflcîndu-sc 
un titular (Suciu) care nu face 
minuni, dar nici nu se ’ sperie 
vreodată de-o minge parabilă. 
S-a riscat și s-a pierdut ! Mal 
este vorba și de scoaterea din 
joc a lui Anghel (înlocuit în min. 
76, la 3—8), extremă în formă, 
necesară pentru detenta recunos
cută a lui Nedelcu, aflat în vervă 
deosebită. Simptomatică ni se 
pare, dealtfel, remarca secretaru
lui clubului secției de fotbal a 
Clubului Dinamo, Paul Moga, 
care, m momenul cînd Anghel 
părăsea gazonul, s-a adresat vi
cepreședintelui lui „Poli®, Gheor
ghe Ivan, cu cuvintele : „L-ați 
scos pe Anghel, nu mai am nici 
o emoție : meciul nul e salvat®.

Ion CUPEN

Gh.
Top an

Tg. Mu-
Ioniță 

M. Mo

(ambii din Bîrlad) șl V. Tătar 
(Hunedoara).

Jiul Petroșani — S.C. Bacău : 
I. Pop ; G. Dragomir șl C. Jurja 
(toți dintBucurești).

F.C. Argeș — Sportul studen
țesc : I. Igna (Timișoara) ; 
Ispas (Constanța) și V. 
(Cluj-Napoca).

F.C.M. Galați — A.S.A. 
reș : Gh. Retezan ; Al. 
(ambii din București) și 
raru (Ploiești).

Dinamo — F.C.M. Brașov : O. 
Anderco ; I. Taar (ambii din 
Satu Mare) și A. Forwirth (Tim.)

Chimia Rm. Vîlcea — Univ. Cra
iova : M. Salomir (Cluj-Napoca) ; 
M. ivăncescu și R. Petrescu (am
bii din Brașov).

F.C. Olt — „U® Cluj-Napoca : 
Cr. Teodorescu (Tîrgoviște) ; O. 
Ștreng (Oradea) șl Al. Mustățea 
(Pitești).

tragerii

Sf. 
și

După C. E. de juniori

CU CE AȚI CONTRIBUIT LA FORMAREA 
ECHIPEI NOASTRE NAȚIONALE?

O întrebare la care prea multe cluburi nu pot da decit un răspuns 
inacceptabil : „CU NIMIC"

Primul campionat european 
de fotbal pentru juniori a luat 
sfîrșit. dsupă cum se știe, cu 
victoria echipei R. F. Germa
nia Cealaltă finalistă n-a fost 
alta decit adversara echipei 
noastre în grupa preliminară, 
Polonia. Fără îndoială, califi
carea reprezentativei României 
în turneul final al întrecerii 
continentale a tinerilor fotba
liști poate fi soootită ca o per
formanță meritorie, iar com
portarea ei, cum am mai 
spus-o. a fost mulțumitoare (o 
victorie, o înfrângere, un joc 
egal). Firește că am dorit ca 
rezultatele să fie și mai bune, 
ca echipa noastră să se afle 
printre semifiinaldste. Vom spu
ne insă, că dacă raportăm a- 
cest obiectiv la valoarea de 
ansamblu a echipei pe cane am 
aliniat-o, era foarte greu să se 
realizeze aceasta. Și atunci, se 
pune întrebarea : cum și cit au 
contribuit cluburile la forma
rea unei bune reprezentative 
de juniori ?

Căutînd răspunsul, am con
statat că alcătuirea reprezenta
tivei noastre de juniori (adică 
VIITORUL FOTBALULUI NOS
TRU. SCHIMBUL DE MÎINE) 
nu s-a bucurat de sprijinul, tu
turor celor ce activează in a- 
cest domeniu și, mai ales, al 
celor care sînt retribuați pentru 
aceasta. în anul 1981. federa
ția a alocat peste 3 milioane 
de lei pentru finanțarea activi
tății la nivelul copiilor și ju
niorilor. Și asemenea fonduri 
se alocă de ani de zile. La ora 
actuală în țară există 10 clu
buri sportive școlare cu secții 
de fotbal, încadrate, în medie, 
cu cite 5 norme de profesori- 
antrenori. La Divizia „A“ sînt 
finanțate 15 centre, iar la „B“, 
numărul lor este de 18. Așa
dar, 43 de unități sîirt subven
ționate pentru activitatea cu 
juniorii, Ia oare se mai adaugă 
încă trei cluburi departamen
tale, Dinamo, Steaua. • A.S.A. 
Tg. Mureș.

El bine, în 1980 și 1981 cele 
mai multe dintre aceste centre 
(unele cu tradiție și bune re
zultate în fotbalul nostru de 
performanță), cu antrenori cali
ficați și retribuiți, n-au contri
buit cu nimic Ia formarea e- 
chipci naționale de juniori, de 
la care au așteptat, însă, rezul

' ARBITRII ETAPEI DE DUMINICA A DIVIZIEI „B“ ‘
SERIA I : Unirea Dinam© Foc

șani — Gloria Buzău : Gh. Mi- 
hăilescu (Bucurași), Ceahlăul P. 
Neamț — Chimia Brăila : I. Tă- 
nase (Tîrgoviște), F.C. Constanța 
— Viitorul Mecanica Vaslui : A. 
Jurja (București), I.M.U. Medgi
dia —- Viitorul Gheorgheni — dis
putat ; C.S.M. Suceava — C.S.M. 
Borzești : C. Voicu (București), 
Gloria Bistrița —- Oltul Sf. Gheor
ghe : Hie Roșoga (București), Mi
nerul Gura Humorului — C.S.U. 
Galați : C. GEiiță (Brașov), F.C.M. 
Progresul Brăila — Cimentul 
Medgidia : Al. Hie (Craiova), CJS. 
Botoșani —- Delta Tulcea : M. 
Huștiuc (București).

SERIA A n-a : Mecanică fină 
București — Metalul Plopeni : S. 
Burlacu (Gh. Gheorghiu-Dej), Șoi
mii I.P.A. Sibiu — Metalul Bucu
rești : M. Adam (Cluj-Napoca), 
Rapid București — Flacăra Mo
roni : V. Ciocan (Bistrița), Lucea
fărul București — Petrolul Plo
iești — disputat ; Gaz metan Me
diaș — Pandurii Tg. Jiu : C. Mun- 

ANUNȚ
Clubul sportiv școlar nr. 6 „PAJURA® selecționează, pentru 

anul școlar 1981/1982, elevi la secțiile de fotbal, natație, rugby.
Pentru secția de fotbal sînt admiși copii nelegitimați născuți 

între anii 1964—1971, din toate județele țării, iar copii legitimați 
numai din Județele : Ialomița, Dîmbovița și sectorul agricol Il
fov.

Elevii vor fi școlarizați astfel :
— clasele V—VIII — Școala generală nr. 178
— clasele IX-XU — Liceul industrial D. Petrescu, 
înscrierile pentru clasele V—IX se fac în joerioada 15—20 iu

nie a.c.
Probele de aptitudini au loc în perioada 21—22 iunie a.c.
Pentru clasa a Xl-a se fac înscrieri în perioada 30 iunie — 2 

iulie, iar probele de aptitudini au loc în perioada 2—7 iulie. 
Cei admiși vor susține concursul pentru treapta a H-a de liceu 
în perioada 10—14 iulie a.c.

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

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

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE
Clasele V-VIII
— cerere de înscriere aprobată de școala de unde vine ele

vul ;— adeverință medicală cu rezultatul pulmonar, hepatic și car
diovascular.

Clasele IX-XII
— fișă tip de înscriere ;
— fișă medicală tip I.P. Buletinul Oficial 181002 ;
— aviz epidemiologie, dovadă vaccinare-revaccinare 181021
— probele hepatice și cardiovasculare (adeverință medicală 

tip Ministerul Sănătății 50).
Relații suplimentare la secretariatul clubului tel. 65.29:30.

tate și mai bune ! Așadar, din 
aces; punct de vedere, produc
ția lor este ZERO. E vorba de 
F.C.M. Brașov, Sportul studen
țesc, „Poli" Timișoara, Chimia 
Rm. Vîlcea, „U“ Cluj-Napoca, 
F.C. Olt (de la Divizia ,.A“). 
Delta Tulcea. F. C. Constanța, 
F. C. Brăila, Gloria Buzău, C.S. 
Tîrgoviște, Rapid București, 
Șoimii Sibiu, Chimica Tirnă- 
veni, C.F.R. Cluj-Napoca. F.C. 
Bihor, Olimpia Satu Marc, 
F.C.M. Reșița (din Divizia 
,,B“). Toate acestea N-AU DAT 
NICI UN JUCĂTOR lotului na
țional de juniori în anii 1980 
și 1981, cînd ea a obținut cali
ficarea în faza finală a com
petiției europene. De neînțeles 
și de neacceptat această situa
ție. Și atunci se pune o nouă 
întrebare : care este producția 
celor aproape 150 dc antrenori, 
care sint angajați la centrele 
de copii și juniori ?

La Constanta sînt încadrați 
4 antrenori, la Brăila — 2, la 
Buzău — 2, Tîrgoviște — 2, la 
Rapid — 4, C.F.R. Cluj-Napoca 
— 3, F.C. Bihor —3, Olimpia 
Satu Mare — 2. Ge fac antre
norii de aici ? Dacă raportăm 
jucătorii trimiși la lot la nu
mărul antrenorilor încadrați, 
nici „producția" centrelor de la 
U.T.A., Petrolul sau Steaua nu 
este mulțumitoare, după cum 
e greu de acceptat ca- în echi
pa națională de juniori să nu 
fie nici un jucător de la Di
namo. Sportul studențesc, „U“ 
Cluj-Napoca, cum s-a întîm- 
plat acum. Dealtfel, din cei 16 

—juniori care au făcut depla
sarea în R.F.G.. doar 8 pro
vin de la cluburi de Divizia 
„A“ : Popa (care, de fapt, a 
fost . format la liceul de fot
bal) și Iancu, de la Bacău, 
Girjoabă și Stoica, de la Pro
gresul București, Cioroianu, de 
la Universitatea Craiova, M. 
Radu, de la Politehnica Iași, 
Sertov, de la Steaua, și Las- 
coni, de la Jiul. Problema creș
terii de jucători nu este numai 
a echipelor din Craiova (un a- 
devărat rezervor, in ciuda pre
carei baze materiale pe care o 
are centrul său), Hunedoara, 
Bacău, Pitești sau Steaua, ci a 
tuturor care activează în fot
bal șî, mai ales, a acelora care 
sînt retribuiți pentru aceasta.

Constantin ALEXE

teanu (Galați), Autobuzul Bucu
rești — Tractorul Brașov : I. Hd- 
nig (Arad), C.S. Tîrgoviște — 
Rulmentul Alexandria : M. Fediuc 
(Suceava), Poiana Cîmpina — 
Sirena București : M. Neșu (Ora
dea), Chimica Tîrnăveni — Nitra- 
monia Făgăraș : C. Manea (Fe
tești).

SERIA A III-a : Rapid Arad — 
Aurul Brad : I. Branga (Țg. Jiu), 
F.C. Bihor Oradea — Minerul 
Moldova Nouă : M. Ludușan (Si
biu), Metalul AxUd — U.M. Timi
șoara : Tr. Alexandres cu (Bucu
rești), Minerul Lupcni — F.C.M. 
Reșița : I. Lăzăroiu (București), 
C.I.L. Sighet — U.T. Arad — dis
putat ; Metalurgistul Cugir — Da
cia Oră știe : A. Dcieanu {Bucu
rești), C.F.R. Timișoara — Mine
rul Cavnic : V. Constantînescu 
(București), C.F.R. Cluj-Napoca 
— înfrățirea Oradea : P, Doiciu 
(București), Minerul Anina — 

' Olimpia Satu Mare : C. Mateescu 
(București). — are loc la Oravița, 
de la ©ra 9.



jn fața unei asistențe record

S-A DAT
IN „RALIUL

DEVA, 11 (prin telefon). Cu 
circa o oră înaintea plecării în 
„Raliul Dunării — Dacia*  — 
competiție automobilistică in
ternațională, contînd ca etapă 
în campionatul Europei de ra
liuri, pe străzile din preajma 
locului de start, la balcoanele 
blocurilor și pe acoperișurile a- 
cestora se adunaseră mii de 
spectatori.

în piața din fața Casei de 
cultură — locul jinde Se află 
tribuna și podiumul de pe care 
pornesc mașinile, a avut loc o 
scurtă festivitate, în cadrul că
reia tovarășul Circo Leru. pri
marul municipiului Deva a sa
lutat participanții la acest ra
liu. urindu-le succes.

Ora 19. In preajma pieții a 
început să se audă huruitul 
metalic, nervos, al motoarelor 
și pe platformă a urcat primul 
echipaj, format din A. Ferjancz 
— I. Tandari (Ungaria) — pe 
locul 8 la ora actuală în cam
pionatul european de raliuri — 
pe Renault 5 Alpin. îi urmea
ză din minut în minut B. Kru-

%

STARTUL
DUNĂRII"

pa — P. Mystkowski (Polonia), 
I. Ciubrikov — V. Iliev (Bul
garia), S. Kolev — B. Ignatov 
(Bulgaria) — toți pe același tip 
de mașini, R 5 Alpin. între 
primele 10 mașini care pleacă 
sînt și cele pilotate de românii
L. Balint și G. Urdea, in care 
ne punem atîtea speranțe.

Iată, de fapt, și principalele 
cupluri românești aflate in în
trecere : L. Balint — C. Con
stantin, G. Urdea — C. Tiț, St 
Vasiie — M. Panaite, N. Grigo- 
raș — O Scobai (toți de la Da- 
cia-Pitești) și M. Ilioae — P- 
Geantă de la I.N.M.P. în total 
au luat startul 77 de echipaje 
din 9 târL

Ora 22. Patru probe speciale, 
ciștigate de A. Ferjancz... Pen-, 
tru locurile 2—3, luptă strînsă 
între B. Krupa și I. Ciubri
kov... Dar, și un abandon nedo
rit : echipajul campion absolut
M. Ilioae — P- Geantă (defec
țiune la ambreiaj).

Modesto FERRARINI

SEBASTIAN COE: 1:41,72- 
RECORD MONDIAL PE 800 m

• Un nou record mondial 3
fost Înregistrat miercuri, la 
Florența. în cursa de 800 m. 
Alergătorul englez Sebastian 
Coe a realizai timpul de 1:41,72 
cu 61 de sutimi sub recordul 
mondial care-i aparținea din 
1979. 100 m : Lewis (S.U.A.)
10,13, 3 000 m obst. : Tura (E- 
tiopia) 8:31,1, 1 500 m : Gonza
les (Spania) 3:38,0 : înălțime : 
Page (S.U.A.) 2,21 m ; 800 m 
F : Dorio (Italia) 2:00,0 ; greu
tate : ribingerova (Ceh.)
20,75 m.

• La Berlin a avut loc tra
diționalul concurs „Ziua olim
pică" (260 concurenți din 21 
țări) care a prilejuit cîteva per-

. formanțe cu totul deosebite. 
Iată cîștigătorii : bărbați : 100 

Williams (Canada) 10,60 ;
Knebel (R.D.G.) 45,74 ; 
Wagenknecht (R.D.G.) 

5 000 tn : Kunze
țn.u.vr.) 13:34,85 ; 110 mg :
Dittrich (R.D.G.) 13,77, Munk- 
let (R.D.G.) — campion olim
pic 13,90, 6. Oltean 14,15 ; înăl
țime : Mogenburg (R.F.G.)
2,27, Lauterbach (R.D.G.) 2,27, 
Proteasa 2,18 m ; ’ lungime : 
Lange (R.D.G.) 7,99 m • greu
tate : M. Schmidt (R.D.G.) 20,52 
m ; ciocan : Steuk (R.D.G.)

m :
400 m :
800 m : 
1:45,63 ; 
(R.D.G.)

76,52 m, Tamm (U.R.S.S.) 76,44 
m ; suliță : Michel (R.D.G.) 
92,48 m — nou record, Nemeth 
(Ung.) 85,20..., 13. Pirvu 73,58 
m ; femei : 100 tn : Gohr
(R.D.G.) 11,37, Bailey (Canada) 
11,49; 200 m: Bussman (R.F.G.) 
51,62 ; 800 m: Ullrich (R.D.G.) 
1:58,48, Steuk (R.D.G.) 1:58,64, 
Lovin 1:59,04 ; 1 500 m : Bums 
(R.D.G.) 4:03,70, Mârășescu
4:05,23 ; 100 mg : Knabe-Claus 
(R.D.G.) 13,19 ; înălțime : Ded- 
ner (R.D.G.) 1,93 m ; lungime : 
Neubert (R.D.G.) 6,85 m, Ul- 
bricht-Heimann (R.D.G.) 6,81
m, Cușmir 6,67 m, Schima 
(R.D.G.) 6,66 m ; greutate :
Sluptanek (R.D.G.) 20,71 m ;
disc: Jahl (R.D.G.) 71,46,
Reissmiiller-Beyer (R.D.G.)
66,56 m.

O La Poznan are loc. astăzi 
și miine, triunghiularul de ju
niori al echipelor Poloniei, 
României și Ungariei.

O Cu ocazia „Cupei U.R.S.S.” 
Anton Kozlov — 76,84 m ta 
ciocan, Babenko — 20,9 ta 200 
m, Filatov — 51,0 ta 400 mg, 
Garskta — 16,76 m la triplu, 
Gurina — 2:02,6 la 800 m F, 
Dubinina — 6,73 m ta lun
gime F.

Sportivii lumii se pregătesc

DE SAPTAMINA VIITOARE, 
SELECȚIA LOTULUI R. F. GERMANIA 
• 111 sportivi kt start, in 10 discipline • Grupul cel mol 

mare la atletism

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • La Alger va a- 

vea loo un turneu cu participa
rea echipelor masculine ale 
U.R.S.S., Iugoslaviei șl S.U.A. 
Fondurile vor fi vărsate pentru 
ajutorarea sinistrațiler de pe ur
ma cutremurului de pămint de 
anul trecut.

CICLISM • Turul Europei 
pentru amatori, etapa a H-a 
(Meltent-Neufchateau. 168 km) a 
revenit belgianului Patrick Du- 
ciiau cu 4.16:20,0. Liderul cursei 
este Marc Vercammen (Belgia) 
urmat la 5,0 s de danezul Pe
dersen • Etapă prolog în turul 
Elveției, la Wohlen (10 km). Pe 
primul loc, vest-germanul Peter 
Kehl 12:12,90 • A început al 
41-lea tur al Luxemburgului pen
tru atnatorl. Etapa prolog (1,8 
km) a revenit sovieticului Rikl® 
Suun 2:11,86, urmat de france
zul Berlin 2:11,89 • Etapa I « 
turului Italiei pentru amatori, 
desfășurată în Împrejurimile lo
calității Marsciane a fost cîștl- 
gată de italianul Enzs ‘Sepellonl 
2.57:35,0 pe 129 km.

TENIS • Meciul de Cupa 
Davis. Finlanda — Bulgaria, la 
Helsinki. Oaspeții conduc cu 2—1. 
Stamatov l-a învins pe Timone» 
cu 10—8, 1—6, 2—6. 7—5. 6—0 Iar 
la dublu, perechea Stamatov. Pe
trov a învins cu 5—7. 1—6. 6—3.

7—5, 6—0 pe Palin. Berner • La 
Bruxelles, la , .internaționalele*  
Belgiei : Panatta — Norbach 6—4, 
6—1, Ostoja — Hocevar 6—1, 6—I, 
Gomez — Lima 6—2, 6—3. Perez 
— Klrmayr 7—5, 6—3 • Turneul 
International de la Londra : 
Tanner — Whitecross 6—3. 
McEnroe —— I.—......»....—. — —• 
Pfister — Stockton 6—2.
6—4, Gottfried — Savlano 
6—1. 6—1, Dent — Meyer
6—3, Soanlon — Fleming 6—1. 
6—3 ; femei : Diipont — Rossi
5— 7, 6—3, 6—2, Barker — Remil
ton 6—1, 6—4, Hobbs — Charles
6— 3. 6—4. Walsh — Holladay 7—5,
5— 7, 6—3, Navratilova — Casals
6- 4,- 6—1, Klyomura — Morrison 
6—3, 6—4.

TIR CU ARCUL • La Punta 
Ala. ta Italia, au Început ■ C.M. 
După prima zl conduce Gabel- 
kov (U.R.S.S.) cu 612 p la băr
bați si Edwards (Anglia) 606 n 
Ia femei.

Vhitecross 6—3, 6—4,
Edmonson 6—3. 6—3,

2—6,
4-6,
6—2,

PBAGA, 11 (Agerprea). 
La Strbska Pies®. ta ca
drul unei ședințe a Fede
rației internaționale de 
baschet, au fost alcătuite 
cele 2 grupe ale campio
natului european feminin 
care se va desfășura anul 
acesta tatre 13 si 20 sep
tembrie. ta Italia. Selec
ționata României va luca 
în grupa „A*.  La Seniga- 
lla. alături de echipele 
U.R.S.S.. Suediei, Ceho
slovaciei, Ungariei si Bul
gariei. In grupa ..B*.  la 
Ancona, vor evolua forma
țiile Iugoslaviei, Finlan
dei. Italiei, Poloniei. O- 
landel si R.F. Germania. 
Semifinalele competiției 
sînt programate in zilele 
de 19 si M septembrie la 
Ancena.

Studenții sportivi din R. F. 
Germania au fost prezenți la 
toate edițiile de pină acum ale 
Universiadelor și au repurtat 
succese de prestigiu. Dintre a- 
cestea voi aminti acum doar 
cîteva obținute de ei la edi
ția din 1979 a competiției, cea 
de la Ciudad de Mexico. Aler
gătorul Harald Schmidt a ciș- 
tigat cursa de 490 m cu 44,98 s 
— record mondial universitar, 
săritorul Gerd Nagel a fost 
primul la Înălțime cu 2,28 m, 
de asemenea record al J.M.U., 
ca și aruncătorii Helmut 
Schreiber — — 88,68 m la su
liță și Klaus Ploghaus — 75,74 
m la ciocan.

Păstrînd tradiția participării 
la suprema competiție a spor
tului universitar, Federația ge
nerală a studenților din R. F. 
Germania a hotărit să depla
seze la Universiada a Xl-a de 
la București o delegație puter
nică. alcătuită din 111 sportivi, 
cărora li se vor adăuga, bine
înțeles, antrenori, medici, ofi
ciali și cîțiva arbitri. Ca de o- 
biced, atletismul va fi și acum 
In prim-plan. în principiu, se 
discută a fi trimiși la București

28 dintre cei mal buni atlețl ai 
noștri. Urmează scrima șl 
Înotul cu cite 12 sportivi, gim
nastica 8, tenisul 4. Vor lua 
parte, de asemenea, ia Între
ceri echipele de baschet mas
culin și volei feminin. In 
ceea oe privește Înotul, trebuia 
să arăt faptul că datorită unei 
suprapuneri de calendar, lntru- 
cit in perioada 28—30 iulie va 
avea loc, la Heidelberg, întil- 
nirea dintre primele reprezen
tative ale R.F. Germania șl 
Uniunii Sovietice (stabilită cu 
multă vreme in urmă), ta mod 
firesc cei mai buni înotători 
vor fi reținuți pentru acest 
meri, dar ii asigur pe cititorii 
din România că ta rindurile 
studenților noștri există nume
roase talente, performeri valo
roși. printre care și medicinis
ta Jutta Meeuw-Weber, fostă 
campioană șl recordmană na
țională la 100 m liber.

Inițial nominalizarea 
R.F. Germania pentru 
siada de la București 
stabilită a fi făcută la 
CU prilejul unei
Federației generale a studenți
lor. După discuții cu forul su
prem al sportului din R.F. Ger
mania (D.S.B.) s-a stabilit, 
in ultimul moment, ca pentru 
o mal bună șl mai eficientă 
selecție a lotului, trierea să 
aibă loc spre sfirșitul lunii iu
nie, căci, lnceptad de săptă
mâna viitoare vor avea loc 
campionatele naționale studen
țești la toate cele 10 discipli
ne prevăzute ta programul U- 
niversiadei de la BucureștL Si 
ce alt prilej mai bun de selec
ție ar fi putut exista 7

• Un colectiv special 
definitivează tn aceste zile 
amănuntele unor interesan
te programe culturale ofe
rite particlpanțllor in 4 
centre bucureștene : Baza 
cultural-sportivă stud eu-, 
țească dc La Lacul Tei, 
Casa de cultură a studen
ților „Grlgofe Preoteasa*,  
Ecran-club șl In Incinta 
„Satului Universiadei*.  A- 
ceste programe vor fi. sus
ținute da formații studen
țești din centre universi
tare din Întreaga țară. 
Printre colectivele Invitate 
se numără : ansamblurile 
folclorice „Mărțișorul*  din 
Cluj-Napoca, „Isa*,  din 
Bala Mare, „Doina Carpa- 
ților*  din lași șl alte for
mații corale, de dansuri 
naționale și de muzică u- 
șoară, laureate «le Festiva
lului național „Clntarea 
României".
• Ddn lista arbitrilor 

care vor oficia la Întrece
rile de volei : Harada Sa
toshi (Japonia), Chen 
Zhoa-Quan (KJ*.  Chineză),

BREVIAR I

DOI LIDERI
IN TURNEUL

DE ȘAH DE LA 
SATU MARE

Cu cele două victorii conse
cutive, la Lengyel, în runda a 
7-a, și la Ștefanov, în runda 
a 8-a, maestrul internațional 
Theodor Ghițescu l-a egalat în 
fruntea clasamentului pe vest- 
germanul Klaus Bischoff, care
— în runda a 7-a — a înre
gistrat prima înfrîngere în fața 
lui Sergiu Griinberg, iar in 
runda a 8-a a remizat cu Stan- 
ciu. Celelalte rezultate : Stan- 
ciu — Ștefanov 1—0, Manouck
— Osterman 1—0, Szabo — Ur
zică 1—0, Ungureanu — Tra- 
tatovicî 1—0 (r. 7), Osterman
— Griinberg, Lengyel — Sza
bo, Tratatovici — Urzică — re
mize (r. 8). S-a întrerupt par
tida Ungureanu — Manouck.

înaintea ultimelor 3 runde, 
clasamentul se prezintă astfel : 
Bischoff, Ghițcsecu 5Va P, Ma
nouck 5 (1), Stanciu 5, Griin- 
berg 4*/2,  Osterman 4, Ungu
reanu 3*/j  (1), Urzică 3%, Sza
bo, Tratatovici 3, Lengyel Z'l-u 
Ștefanov 2. (T. NICOARĂJ.

TURNEUL DE SAH
DE LA

SMEDEREVSKA PALANKA
în turneul internațional de 

șah de la Smederevska Palan- 
ka, după patru runde, conduc 
Rajkovich și Schmidt, cu cite 
3 p. Marele maestru Victor 
Ciocîltea, care a cîștigat parti
da întreruptă cu Ristid, se 
află pe locul 3, cu 2,5 p.

• PORTARUL JIM BROWN al lui „Was
hington Diplomats", din prima Ligă nord- 
americană, a fost eroul unei întlmplări pu
țin obișnuite. In partida cu Atlanta, cind 
mal rămăseseră doar clteva minute de joc 
șl scorul se menținea alb, a șutat puternic 
de la 80 m de poarta adversă șl... a înscria 
golul victoriei 1 Asta șut 1... • ORAȘUL
JAPONEZ NAGOYA, candidat pentru orga
nizarea Jocurilor Olimpice de vară din 1988, 
are mari șanse Bă primească Învestitura 
CJ.O. ca gazdă a Jacurilor celei de a 
XXIV-a Olimpiade. După Tokio (19G4) șl 
Sapporo (1972 — J.O. de lamă), Nagoya ar 
fi al treilea oraș nipon gazdă a competiției 
sportive supreme. Problema care a început 
Bă fie discutată încă de pe acum este aceea 
a datei, sfirșitul lui octombrie fiind puțin 
convenabil pentru sportivii din numeroase 
țări. Dar șl ta 1964 J.O. au avut loc tot 
în octombrie șl rezultatele au fost cele mal 
bune de pînă atund l • EDWIN MOZES, 
campionul olimpic de la Montreal, la 400 
mg, este, fără discuție, cel mal mare spe
cialist pe care l-a avut această pretențioasă 
probă, neînvins... am și uitat de cînd 1 Iată, 
îa cifre, evoluția carierei sale : 1975-r52.0, 
1976—47,63 (record mondial), 1977—47,45 (re
cord mondial), -1978—47,94, 1979—47,53, 1980— 
47,13 (record mondial). Obiectivul său urmă
tor : 46,50 1... • UN TINAr american, de 
26 ani, Chria Devine a traversat S.U.A. pe 
jes (alergare și marș) de Ia Pacific la A-

lotului 
Univer- 

fusese 
2 iunie,

reuniuni a

KLAUS HOLTZENBHN
S.I.D. — Dusseldorf

Vladimir Pereverzev șl Ni
kolai Sltov (U.R.S.S.), 
Brad Barton șl Robert 
Cote (Canada), Jean-Fran- 
țoia Marty (Franța), llans- 
Dieter Pelizaeus (H.F. Ger
mania) .
• Au fost terminate lu

crările de turnare a beto
nului pistei de atletism de 
la stadionul „23 August*  
precum șl a bitumului 
care Îmbracă această fun
dație. In momentul de față 
se fac măsurătorile finale, 
urmtnd ca In zilele urmă
toare nă înceapă acoperi
rea suprafețelor de 
gare și 
sărituri 
voarele 
tic.
• Din _ __ _

fac parte 10 atlețl (5 b + 
5 f), M basehetballștl (12 f 
+ 12 b), 10 înotători (4 b 
+ I f), B voleibaliști. El 
vor fi. Însoțiți de 2 arbitri 
șl 14 oficiali.
• Punctul forte al spor

tivilor studențl din Elve
ția îl constituie atletismul 
masculin, reprezentat la 
București de 12 sportivi. 
Ceilalți componențl al de
legației vor participa la 
întrecerile de sărituri In 
apă (3 sportivi), scrimă 
(5 b -t- 2 f), tenis (2 b + 
2 f), șl volei (echipa femi
nină).

aler- 
a sectoarelor de 
șl aruncări cu co
de material slnte-

delegația Olandei

IJ * H • f«ii oaîEl

ediția 1981—S3 va a- 
7 Iulie, la ZUrlch. Pri
se va desfășura la H 
(tur) șl 30 septembrie

TRAGEREA LA SORȚI 
IN CUPELE EUROPENE.

...pentru 
vea ioc la 
ma manșă 
septembrie 
(retur).
LA TOAMNA ARGENTINIENII
...vor susține alte meciuri de 

pregătire. Campioana mondială va 
întUnl la 28 octombrie selecționata 
Poloniei, la 11 noiembrie pe cea 
a Cehoslovaciei, ambele la Bue
nos Aires. Argentinienii duc tra
tative pentru alte jocuri amicale, 
cu Ungaria șl Suedia.

CAMPIONATE-
Titlul In Cehoslovacia a reve

nit echipei Baulk Ostrava cu 40

p. urmată de Dukla Praga 38 p, 
Bohemians Praga 36 p.

în Ungaria, lupta pentru pri
mul loc rămlne deschisă după 33 
de etape. Candidează Ferencvaros 
(48 p) șl Vasas Budapesta (46 p). 
In etapa de miercuri : Fcrcncvă- 
ros — Volăn 3—1 ; Vasas — Raba 
Ete Gy6r 5—1 ; HonvM — Video
ton 1—0, Tatabănya (locul 3 
44 p) a dispus de Debrețin- 
1—0.

<m 
cu

TURNEUL ECHIPELOR 
DE TINERET-

...de la Toulon a continuat 
ultimele meciuri din grupe : Ce
hoslovacia — Columbia 1—4,
Franța — Spania 3—0. In finală 
se vor întîlnl echipele Braziliei șl 
Cehoslovaciei, ■ iar pentru locurile 
3—4, U.R.SA. șl Franța.

ANGLIA NU-ȘI RETRAGE CANDIDATURA PENTRU C.E

Secretarul federației engleze de 
fotbal. Ted Crocker, a declarat 
că incidentele provocate de 
suporterii englezi, cu ocazia 
recentului med Elveția — An
glia, din preliminariile campio
natului mondial, nu vor influ
enta hotărirea de a se prezenta 
candidatura Angliei pentru or
ganizarea C.E. ”84.

tlantlc (4441 km), In 75 de zile, cu • medie 
zilnică de 60 km. In acest răstimp, s-a ,j»- 
dhnlt*  doar o zi la Albuquerque (New 
Mexico) pentru a se... căsători t • ASTON 
VILLA a devenit campioană a Angliei, la 
fotbal, după 71 de ani de la precedentul 
Bău titlu național I Acesta este al 7-lea titlu

de campioană cucerit de fotbaliștii din Bir
mingham. Cele șase de pină acum le-a rea
lizat tn anii... 1894, 1896, 1897, 1899, 1900 Șl 
1910. De remarcat faptul că In anul 1970, 
Aston Villa retrogradase in liga a IH-a. dar 
după, numai 2 sezoane a revenit pe prima 
scenă a campionatului englez. • UN ALT 
EXEMPLU DE „longevitate*  din campiona
tul de fotbal al Angliei : formația Notts 
County a ajuns in prima ligă după 55 de 
ani de tentative 1 1... • ECHIPA DE RUGBY 
a P.U.C.-ulul (Paris University Club) a ani
versat recent 75 de ani de existență. Sub

cu

La rîndul său, Jacques 
Georges, delegatul din partea 
Franței la F.I.F.A., a apreciat: 
..Este imposibil să ignori ceea 
ca s-a intimplat, dar nu poți 
să pedepsești Anglia pentru 
conduita unor pretinși supor
teri. care stat o plagă pentru 
tara lor*.

culorile acesteia acum vreo 10 ani. a jucat 
— șl Încă bine 1 — șl actualul nostru an
trenor federal Valeriu Irimescu • CU DOI 
ANI IN URMA, la C.M. de la Phenian, an
trenorul „plngponglșdlor*  din R. P. Chi
neză, Li Fujung declarase presei : „Ne vom 
duce la Novl Sad cu jucători noi, dar eu 
Intenția fermă de a cîștlga toate titlurile 1 
Șl, după cum știți, desigur, la „mondialele*  
recente din Iugoslavia jucătorii de tenis de 
masă chinezi au cucerit toate cele 7 titluri I
• PRIMELE DECLARAȚII după finala mas
culină de simplu de la Roland Garres : 
BORG : „Medul cu Lendl, din finală, a fost 
cel mal greu din cile am jucat anul acesta. 
Am fost Insă bine pregătit, mal ales că 
știam că adversarul meu nu va ceda cu 
ușurință șl că meciul va dura mult 1*  — 
LENDL : „Nu regret că am pierdut. Mal 
am timp să cîștig titlul la Roland Garros. 
Borg a jucat foarte bine și a meritat vic
toria. Poate mă revanșez la Wimbledon 1*.
• IN ZILELE de 10 și 11 Iulie va fi reluat 
șirul tradiționalelor IntUnlri dintre repre
zentativele de atletism ale U.RA.S. și S.U.A. 
tntflnirea se va desfășura pe stadionul din 
Leningrad. Stat așteptate (ca de flecare 
dată la acest med I) performanțe de primă 
mărime Ne interesează insă, in mod deo
sebit, rezultatele viitorilor partidpanțl la 
Universiadă...

Romeo VILARA
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