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ELENA CEAUJESCU,
IN AUSTRIA

Vineri, 12 iunie, s-au în
cheiat, la Palatul Hofburg, con
vorbirile oficiale între pre
ședintele Republicii Socialisto 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele fede
ral al Austriei, Rudolf Klreh- 
schlager.

Cu acest prilej, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Rudolf 
Kirchschlager și-au exprimat 
satisfacția față de caracterul 
fructuos al convorbirilor pur
tate, față de înțelegerile la 
care au ajuns, apreciind că ele 
deschid noi perspective bune
lor relații româno-austriece. 
Cei doi șefi de stat și-au ex
primat convingerea că, pe baza 
măsurilor și acordurilor conve
nite, se va realiza o colabo
rare tot mai strinsă, mai rod
nică, între România și Austria, 
pe plan politic, economic, teh- 
nico-științific, cultural și in 
alte domenii de activitate, se 
va extinde cooperarea reciproc 
avantajoasă. se va consolida 
prietenia dintre popoarele 
noastre.

Cei doi președinți au căzut de 
acord să continue dialogul ro- 
mâno-austriae Ia nivel înalt, în 
interesul dezvoltării colaborării 
multilaterale dintre țările și 
popoarele noastre, al cauzei 
destinderii, securității și co
operării in Europa și in în
treaga lume.

★
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele fe
deral al Austriei, Rudolf 
Kirchschlager, au semnat, vi
neri, 12 iunie, la inclîeierea 
convorbirilor oficiale, in cadrul 
unei ceremonii, care a avut 
loc la Palatul Hofburg, Comu
nicatul comun româno-austriac.

După semnare cei doi șefi 
de stat și-au strins miinile în
delung, cu căldură.

In încheierea solemnității, cei 
doi președinți au ciocnit o cu
pă de șampanie pentru dezvol
tarea și întărirea continuă a 
relațiilor prietenești dintre ță
rile și popoarele noastre, in fo
losul și spre binele lor. al cau
zei păcii, înțelegerii si colabo
rării între națiuni.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a întîlnit, 
vineri dimineață, la reședința 
oficială ce a fost rezervată șe
fului statului român la Viena, cu 
tovarășul Franz Muhri, pre
ședintele Partidului Comunist 
din Austria.

DIVIZIA DE FOTBAL

întrevederea «-a desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească, 
de caldă prietenie.

★
Vineri la amiază președintele 

Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, șl 
președintele federal al Austriei 
s-au întilnit. în cadrul unei 
conferințe comune de presă, eu 
reprezentanți ai principalelor 
ziare șl ai radioteleviziunil aus
triece, precum și cu corespon
denți ai presei străine acredi
tați la Viena.

★
Vineri Ia amiază s-a încheiat 

vizita de stat efectuată in Aus
tria de președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, la 
invitația președintelui federal 
Rudolf Kirchschlager și a 
doamnei Herma Kirchschlager.

Desfășurată sub semnul sti
mei depline, al respectului re
ciproc, noua întâlnire la nivel 
înalt româno-austriacă, asa cum 
rezultă și din Comunicatul co
mun semnat in cursul dimi
neții de cei doi șefi de stat, a 
deschis largi perspective con
lucrării bilaterale pe o bază 
trainică, in folosul comun, al 
edificării unei lumi mai bune 
și mai drepte.

Președinții. Nicolae Ceaușescu 
și Rudolf Kirchschlager, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna 
Herma Kirchschlager, precum 
și cancelarul federal Bruno 
Kreisky au sosit împreună pe 
aeroportul internațional, care 
este împodobit cu drapelele ce
lor două state.

Are loc ceremonia oficială a 
plecării.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu își iau un 
călduros rămas bun de Ia pre
ședintele federal al Austriei g> 
doamna Herma Kirchschlager, 
de Ia cancelarul federal Bruno 
Kreisky.

La ora 12,45, ora locală 
avionul prezidențial decolează, 
îndreptîndu-se spre patrie.

★
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au reîntors, vineri după-a- 
miază, în Capitală, după vizita 
de stat efectuată in Austria la 
invitația președintelui federal 
al Republicii Austria, Dr. Ru
dolf Kirchschlager, și a doam 
nei Herma Kirchschlager.
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NOII CAMPIONI DE SCRIMA Al „DACIADEI«:
Floretista AURORA DAN (Dinamo) și spadasinul RUDOLF SZABO (steaua)

I D4CIX1M

Primele două clasate, floretistele Aurora Dan (stingă) și Viorica
Țurcan se felicită pentru performanță. Le așteptăm cu noi suc

cese la Universiadă I
Foto : Ion MIHAICA

Ediția 1981 a „Daciadei" la 
scrimă s-a încheiat ieri în sala 
„23 August1* din Capitală prin 
ultimele două finale ale probe
lor individuale, cea feminină 
de floretă și cea de spadă, după 
care a urmat festivitatea de
premiere.

Pentru a doua oară consecu
tiv, tânăra reprezentantă a clu
bului Dinamo, Aurora Dan, s-a 
dovedit a fi cea mai bună flo- 
retistă a țării. Edificator ni se 
pare faptul că în cele 10 asalturi 
disputate, toate încheiate cu 
victorii, campioana „Daciadei" 
a primit doar 14 tușe, din care

FINALELE „DACIADEI" 
LA GIMNASTICĂ

Finalele „Daciadei" la gim
nastică au fost reprogramate 
după cum urmează : luni 29 
iunie — exerciții impuse fe
minin ; marți 30 iunie — exer
ciții impuse masculin (ora 
10—13) și exerciții liber alese 
feminin (16—21,30) ; miercuri 
1 iulie — finalele pe aparate, 
masculin și feminin (17—20). 
Galele finalelor vor avea loc la 
Palatul sporturilor și culturii 
din Capitală.

4 în singurul asalt în care a 
avut „probleme", cu Marcela 
Moldovan. Dealtfel, acest asalt 
a fost cel mai disputat și echi
librat din această finală femi

AU FOST DESEMNATE SEMIEINAEISTELE LA VOLEI
In sălile Floreasca și Dinamo 

s-au încheiat aseară întrecerile 
din seriile finalelor „Daciadei" 
la volei, urmind ca astăzi (de 
la ora 14) și miine (de la ora 
8,30) in sala Floreasca să se 
desfășoare partidele (semifinale 
și finale) pentru locurile 1—1 
atât la masculin, cit și la femi
nin, iar in sala Dinamo (azi, 
de la ora 14 și miine, de la 
ora 8) vor avea loc disputele 
pentru locurile 5—8. atît la fete 
cit și la băieți.

în sala Floreasca, ieri, ulti
mele jocuri masculine din se
rii au purtat amprenta luptei 
pentru calificare în prima gru
pă valorică. în primul joc. în
să. cel dintre echipele județe
lor Galați și Timiș rezultatul 
nu mai avea însemnătate, am
bele echipe, învinse în primele 
două zile fiind predestinate 
turneului 5—8. Scor : 3—0 (6, 
14. 12) pentru gălățeni. supe
riori la toate capitolele. în par
tida următoare, formația Biho
rului a dispus cu 3—0 (4. 8, 
2) de cea a județului Tulcea. 
Un meci în care continuitatea 

nină de floretă. A condus flo
retista sătmăreancă cu 3—0 șl 
tocmai cînd a Început să ataci* 
a ajuns la 3—4 ! A egalat deși 
se afla în căzătură, a atacat din 
nou, dar prea scurt, și Aurora 
Dan, mai lucidă, a punctat de
cisiv, cîștigînd cu 5—4 și tre- 
eînd astfel peste cea mal difi
cilă adversară. Vrem să credem 
că această nouă performanți 
remarcabilă pe plan intern a 
floreiistei dinamoviste își va 
găsi corespondentul și in tim
pul Universiadei, din luna vii
toare, pe planșele aceleiași săH 
bucureștene.

încă două mențiuni privind 
finala floretistelor. Celelalte 
locuri pe podium au fost stabi
lite doar pe baza tușaverajului, 
pe Viorica Turcan despărțind-e 
doar o tușă de Marcela Moldo
van ! Gea de-a 12-a floretistă 
calificată pentru finală, Gabrie
la Betuker (C.S. Satu Mare) 
n-a participat, fiind între timp 
exclusă din activitatea competi- 
țională pe doi ani, de către bi
roul F. R. Scrimă, pentru grave

Paul SLAVESCU

(Continuare tn pag 2-3)

pregătirii bihorenilor a avut 
ciștig de cauză in fata unul 
sextet greoi, lipsit de nerv. Și, 
astfel, Petruș, Manole, TodoraU, 
D. Dragoș, Răduță și Băgăiau 
n-au avut nevoie decît de 4S 
de minute pentru victorie. Dar 
formația Bihorului nu s-a cali
ficat în turneul pentru locuri
le 1—4. pentru că în meciul 
următor, din aceeași serie, e- 
chipa Maramureșului — dețină
toarea titlului — a obținut vic
toria în fata celei a Brașovu
lui : 3—2 (—4. 14. —2. 9. 5), 
egalînd pe bihoreni la puncta, 
dar depășindu-i la setaveraj. In 
acest . ultim și disputat med 
s-au remarcat : Staicu, Mița, 
Ignițka. Mihalca (Maramureș), 
Sterea. Hînda, Bujilă și Crișan 
(Brașov). în ultima partidă 1 
București — Dolj 3—0 (9. 8. 
6). Au arbitrat : M. Nicolau, V. 
Ranghel, M. Stamate. R. Far- 
muș, V. Vrăjescu, N. Găleșanu. 
Al. Dragomir. CLASAMENTE, 
seria A : 1. București 6 p, 2

(Continuare in pag 2-3)

ETAPA A 32-a ESTE DOMINATĂ DE MECIUL
PROGRESUL VULCAN POLITEHNICA IAȘI,
O ADEVARATA PUNTE ÎNTRE „A“ Șl „B"

BASCHETBALISTE!! ClIIJENCE CONTINUĂ CURSA • ••

• La Baia Mare, Steaua joacă tot cu gindul la Cupa U.E.FJU
• Un nou egal pentru „Poli» și la Hunedoara I Greu de crezut..'
• La Petroșani, Jiul este mare favorită in fața băcăuanilor • O 
partidă foarte echilibrată la Pitești, intre F.C. Argeș ți Sportul stu
dențesc D Meci foarte greu pentru gălățeni (chiar ți pe teren 
propriu) cu A.S.A. • La București, Dinamo are un singur gind 3 
victoria I D La Rm. Vîlcea, craiovenii iți pun in joc... firma D 
După usturătorul eșec de la Pitești, F.C. OH va căuta să se ren-

bJiteze, la Slatina, în fața echipei studenților clujeni.

CLASAMENTUL
1. UNIV. CV. 
L
3.
4.
I.
«.
7.
(.

Dinamo 
F.G Argeș 
Steaua
S.G BacAu 
F.GM. Brașov 
Sportul stud. 
„Poli* Timiș.

9. Corvinul Huned.
10. Chimia
11. A.S.A. Tg. M.
12. — ‘
13.
14.
15.
16.

PROGRAMUL MECIURILOR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^
____________ ______ $Baia Mare : FOTBAL CLUB

Hunedoara : CORVINUL 
București :

Petroșani : 
Pitești : 
Galați :
București :

- STEAUA
- „POLI* TIMISOARA 

PROGRESUL-VULCAN - POLITEHNICA IAȘI
(stadionul Progresul, meci televizat de la ora 16)

JIUL
F.C. ARGEȘ
F.C.M.
DINAMO

- S.C. BACAU
- SPORTUL STUDENȚESC
- A.S.A. TG. MUREȘ
- F.C.M. BRAȘOV

(stadion Dinamo)

- UNIV. CRAIOVA
- „U* CLUJ-NAPOCA

Toate partidele vor începe la ora II, cu ezeepția meciului Progre
sul Vulcan - Politehnica lași, programat de la ora 11.

Rm. Vîlcea : 
Slatina :

CHIMIA 
F.G OLT

„U* ClujNap. 
F.G Olt 
Țiul Petroșani 
Polii, lași 
Progresul V.

17. F.C. Boia Mare 
II. F.GM. Galați

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

64*27 43
31
37
39
33
33
32
32

50-32
54 34
47-38

8
9

11
10
12 43-42
12
14
12
14
14

34-35
43-33
32-38
59-45 31
45-52 31

31 21 3
31 IH

n s
14 7
14 5
14 5
13 2
13 4
14 3
14 3
13 4 14 47-32 34
13 4 14 42-50 30
12 t 13 35-45 30
13 3 15 33-30 29
11 6 14 39-44 23
11 5 15 37-50 27
9 5 17 29-52 23
4 4 21 32-65 16

întrecerile finale de baschet 
din cadrul „Daciadei" au con
tinuat ieri în sala Rapid, 
mind ca astăzi și miine 
ciurile să se desfășoare la 
latul sporturilor și culturii 
Capitală. După partidele 
pînă acum, selecționatele mas
culină și feminină ale Bucu- 
reștiului (de fapt aproape în 
întregime loturile care se pre
gătesc pentru Universiadă) se 
anunță ca mari favorite, iar 
pentru celelalte poziții fruntașe 
candidează cu șanse mai mari 
echipele ‘ ~
Cluj la 
la fete.

ur- 
me- 
Pa- 
din 
de

județelor Constanța și 
băieți, Cluj și Bihor 
Rezultate :

MASCULIN

CONSTANȚA — IAȘI 91—70 
(52—31). Ieșenii au început cu 
mult curaj (6—0. în min. 3) pe 
care l-au... pierdut imediat, 
speriați parcă de isprava lor. 
Constanțenii, tehnici și expe-

rimentați, au jucat din ce la 
ce mai bine și în min. 10 au 
ajuns la 28—12 I Diferența s-a 
majorat pînă la sfîrșitul ori- 
melor 20 de minute, după car® 
antrenorul AI. Botoș a recuri 
la modificări tn formația din 
Constanța, in scopul rulării în
tregului lot. Acest fapt, Îm
preună cu o evoluție mai în
drăzneață a ieșenilor, a deter
minat echilibrarea disputei ta 
repriza secundă, care s-a șl 
terminat cu jșcor egal: 39—39. 
Au înscris :
20, Spînu 
Martinescu 
$1 Serbați i 
vingători, 
Moisescu 
Măgurean ___
hăilescu 4, Bahrin 3. Marin 2 
Arbitri : C. Dumitrache și L 
Breza.

Băiceanu 30, Rada 
16, Mănăilă 13 R. 
6, Pașca, L. Cernai 
cite 2 pentru în- 
respectiv Matei IC, 
15. Boișteanu 12, 

12. D. Chirilă 6, Mi-

A sosit vacanța mare a elevilor și preșcolarilor I Urmează 
zile de destindere, de odihnă, de participare activă la diver
sele manifestări culturale și sportive care se organ'zeazâ pre
tutindeni in țară, spre bucuria tinerelor vlăstare. De bună 
seama, „Daciada* va ocupa un loc important in cadrul aces
tor bogate acțiuni de vacanță. Citiți in pag. 2-3 : „ÎNCEPE 
VACANȚA DE VARA - TRIMESTRUL „DACIADEI* I

BUCUREȘTI — TIMIȘ 133— 
55 (71—27). Din nou „universi
tarii" au forțat în scopul rea
lizării unui antrenament cu e- 
fect. La timișoreni am remar
cat prestația a trei juniori (Dan 
Duțu — 1,84 m. Victor Scalet- 
chi — 1.98 m si Sorin Ardelean 
— 1,98 m) promovați de la 
C.S.Ș. Universitatea Timișoara

kv (Continuare in paf. 2-3)



La 15 iunie, spre bucuria a milioane de copii

Începe vacanța
Pentru milioane de preșcolari 

ji școlari (din clasele I—VIII) 
15 iunie marchează — prin tra
diție — începutul „vacanței 
mari". etapă binevenită de des
tindere. începe, de fapt, cel 
de-al patrulea trimestru, al ac
tivităților sportiv-recreative, 
care se vor desfășura cu prio
ritate in aer liber, trimestrul 
,J>aciadei“, cum il numesc atît 
de sugestiv elevii.

PENTRU O PARTE DINTRE 
ELEVI, EMOȚIILE CONTINUA I 
în plină vacanță de vară, o 

parte dintre elevi (cei mai do
tați pentru eport, cei care as
piră la mari împliniri în per
formantă. cutezători prin defi
niție) vor susține noi examene. 
Emoțiile lor, deci, nu s-au în
cheiat... începutul îl fac atleții 
din licee si școli profesionale 
care se vor întrece la Craiova, 
in zilele de 13 si 14 iunie. La 
aceeași dată, la Blaj, un con
curs de selecție pentru elevii 
atleți din mediul rural. Apoi, 
intre 16—18 iunie va fi rîndul 
atletilor (tetratloniști) din școli 
generale să își desemneze pe 
cei mai buni dintre ei. Loc de 
desfășurare a întrecerilor, Baia 
Mare. în aceeași perioadă, la 
București va avea loc între
cerea micilor gimnaști. iar în 
8 orașe ale tării (printre care 
Alexandria, Reșița, Slatina, 
Tnlcea, Satu Mare $1 Botoșani), 
zonele campionatului școlilor 
generale la fotbal. Tot în luna 
iunie, alte competiții de am
ploare : între 16—29 VI Festi
valul Național de minibaschet 
(în două serii) la Tg. Mureș ; 
Intre 23—24 VI „Cupa Pio
nierul" la înot, la Sibiu ; de 
la 30 VT — 3 VII. concursul 
republican rezervat gimnaștilor 
din cluburile sportive școlare, 
la Bacău și, între 29 VI —

DE VARĂ-TRIMESTRUL „DACIADEI*!
8 VII, „Cupa Pionierul" (oină), 
la Mangalia.

în luna iulie calendarul com- 
petitional al școlarilor rămine 
la fel de bogat și de interesant. 
Astfel. în zilele de 11—12 VII, 
Aradul va fi gazda concursu
lui republican de tetratlon re
zervat cluburilor sportive șco
lare Atletismul, se va afla în 
continuare în atenția iubitori
lor săi, prin concursurile de la 
Ploiești (17—18 VII) al elevilor 
din cluburile sportive școlare 
(14—15 ani) și de la Oradea 
(25—26 VII) cu participarea re
prezentanților Cluburilor spor
tive școlare (16—17 ani). Pen
tru fotbaliștii din cluburile șco
lare. o competiite de mare a- 
tractivitate, cea de la Arad 
(17—21 VII). Campionatele re
publicane școlare de sah (Tg. 
Mures 23—31 VII), precum și 
finalele campionatelor școlilor 
generale (fotbal Tg. Jiu, 26—28 
VII) încheie principalele între
ceri sportive din această lună 
ale elevilor.

în august va fi rindul elevi
lor specializați în caiac-canoe 
să-și desemneze campionii : 
Snagov, 7—8 VIII. La aceeași 
dată vor avea loc întrecerile de 
orientare turistică pentru „Cu
pa Pionierul" (Bistrița Năsăud), 
iar între 29—21 VIII „Cupa 
U.T.C. la oină" (Prundul Bîr- 
găului). în fine. în septembrie, 
„Cupa ziarului Scînteia tinere
tului" la tenis de câmp Și „Cu
pa U.T.C." la badminton (Timi
șoara 11—13 IX) vor marca 
ultimele întreceri școlare de 
proporții ale vacanței mari.

ZECI DE TABERE SPORTIVE, 
CU MII DE PARTICIPANT!

Elevii sportivi care s-au evi
dențiat în activitatea compot >- 
țională vor avea prilejul să-și 
continue pregătirea în cadrul 
unor tabere speciale initiate de

Ministerul Educației și învăță- 
mîntului pentru atleți (Or. Gh. 
Gheorghiu-Dej. Deva, Snagov, 
Focșani. Cîmpulung Muscel. 
Baia Mare), handbaliști (Sna
gov, Luduș, Sighișoara), gim
naști (Or, Gh. Gheorghiu-Dej, 
Năvodari, Deva, 2 Mai), oiniști 
(Mangalia), caiaciști, canoiști 
si canotori (Snagov), jucători 
de tenis de masă (Roman), vo
leibaliști (Rm. Vîlcea, Sighet), 
luptători (Iași, Constanța), fot
baliști (Ineu), scrimeri (Satu 
Mare), baschetbaliști (Rădăuți, 
Tîrgoviștc. Timișoara), judoka 
(Sibiu), boxeri (Sighet), rug- 
byști și cicliști (Gîlma-Dîmbo- 
vița) și elevii specializați în 
sporturile de iarnă <2 Mai. 
Snagov).

Tabere speciale de pregătire 
organizează, de asemenea. Con
siliul Național al Organizației 
Pionierilor (Rm. Vîlcea și Lă- 
pușna-Mureș), precum și C.C. 
al U.T.C. (Cosiinești, Prundul 
Bîrgăului etc.), pentru elevii 
sportivi, dar și pentru cei evi- 
dențiati în activitatea obștească.

★
Un capitol însemnat al activi

tății sportive de vacanță il vor 
constitui concursurile și com
petițiile inițiate în școli, pe 
plan local, în cluburile orga
nizate ad-hoc. cu sprijinul in
spectoratelor școlare și al or
ganizațiilor sportive (cluburi 
sindicale, mari asociații spor
tive), acolo unde inițiativele 
elevilor vor face să pulseze ac
țiuni dintre cele mai frumoase, 
toate sub egida „Daciadei". Ex
periența anilor precedenti ne-a 
demonstrat eficiența cluburilor 
sportive de vacantă.

Acum se așteaptă o confir
mare.

Tuturor elevilor, o vacantă 
cit mai rodnică în bucurii !

Tiberiu STAMA

CAMPIONATE- COMPETIȚII
ATLETISM

Cea de-a 11-a ediție a compe
tiției Internationale Marșul poș
tașilor. organizată de Direcția poș
tală și organizația de turism din 
Osijek (R.S.F. Iugoslavia). s-a 
desfășurat săptămîna trecută, 
reunind reprezentative din Italia. 
Ungaria, România, Iugoslavia și 
echipa Osijek. Mărșăluitorii 
noștri au avut o frumoasă com
portare, ocupind primul loc atit 
la individual — prin Gh. Jugă- 
naru (I. Erciu s-a clasat pe locul 
4), cit și pe echipe (din forma
ție au mal făcut parte M. Per- 
șinaru șl V. Mitrea). Clștlgind 
pentru a cincea oară întrecerea, 
echipa română a intrat definitiv 
în posesia trofeului oferit de 
organizatori. Lui Valerlu Mitrea 
1 s-a oferit un premiu special 
pentru longevitate — a partici
pat la toate edițiile si a fost cel 
mai vîrstnic concurent (60 de 
ani).

MOTOCICLISM

tromureș Tg. Mureș. Olimpia 
București, Metalul Hunedoara, 
Voința București și Voința Tg. 
Mureș la băieți.

RUGBY
Farul Constanja — Annecy 

(Franța) 31—16 (17—16). Bine
conduși in teren de Dumitru și 
F. Constantin, constănțenii — 
deși fără mulți titulari — au ob
ținut o frumoasă victorie, prin 
eseurile realizate de Bogheanu 2, 
Oprlș, Dumitru, Pllotschi, Prisă- 
caru, unul transformat de Boghea- 
nu și altui de Holbau (a mai 
marcat și din l.p.). Arbitru : I. 
Vasilică. (C. POPA, coresp.)

ȘAH

NOII CAMPIONI DE SCRIMA Al
(Urmate din pag 1)

abateri de la programul și dis
ciplina de pregătire ale lotului 
reprezentativ.

Iată clasamentul final al pro
bei feminine de floretă : 1. Au
rora Dan (Dinamo) 10 v, 2. 
Viorica Țurcan (Farul C-ta) 8 v 
(+20), 3. Marcela Moldovan 
(C.S.S. Mare) 8 v (+19), 4. Csi- 
la Ruparcsics (C.S.S.M.) 6 v, 5. 
Elisabeta Guzganu (Steaua) 6 v,
6. Ecaterina Stahl (Steaua) 4 v,
7. Rozalia Oros (C.S.S.M.) 4 v,
8. Cornelia Chelaru (C.S.Ș. E- 
nergia Buc.) 3 v, 9, Roca Lazăr 
(Tractorul Bv.) 3 v 10. Carmen 
Doean (Dinamo) 2 v, 11. Nadi
na Creiniceanu (Steaua) 1 v.

RU6DYȘTII — 1N ÎNTRECERILE

„DACIADEI"
16 selecționate de județ se 

prezintă miine la primele 
jocuri din cadrul actualei e- 
diții a „Daciadei". învingătoa
rele vor juca la 17 iunie cu 
alte opt reprezentative jude
țene, care nu joacă în prima 
etapă, după care etapele sînt 
programate Ia 21, 24, 28 iunîe 
(în această ultimă zi urmînd 
să se dispute finala și meciul 
pentru locurile 3—4).

„DACIADEI"
Deși 5 dintre cei 11 finaliști 

(L Sirbu, de la Progresul, nu 
s-a putut prezenta în concurs, 
neprimind învoire de la servici 
!) erau de la clubul Steaua, se 
părea că titlul va poposi, în 
sfîrșit, pe malul mării. Repre
zentanții clubului Farul, Liviu 
Angelescu și Ion Dima, porni
seră bine, dar iată că ambii, a- 
junși în final în luptă directă 
cu spadasinii militari, au înce
put să capoteze, Constantin Bă
răgan, de pildă, învingîndu-i pe 
amîndoi. Profitînd de această 
dispută, cel mai tînăr reprezen
tant al clubului Steaua, Rudolf 
Szabo (21 ani) s-a „strecurat pe 
coardă" și, cu 7 v, ca și Dima, 
a intrat într-un asalt de baraj 
pentru dobîndirea titlului de 
campion al „Daciadei". A câș
tigat acest baraj cu 5—4 sporti
vul militar, intrînd astfel în 
posesia primului său titlu na
țional la seniori.

Iată clasamentul din finala 
probei de spadă : 1. R. Szabo 
(Steaua) 7 v d b, 2. I. Dima 
(Farul C-ța) 7 v d b, 3. L. An- 
geleseu (Farul) 6 v (+12) d b, 
4. C. Bărăgan (Steaua) 6 v 
(+12) d b, 5. M. Popa (Steaua) 
6 v (+8), 7. D. Cîmpeanu
(A. S. U. Tg. M.) 5 v, 8. N. 
Bodoczi (Steaua) 4 v, 9. A 
Pongracz (A.S.U. Tg. M.) 3 v, 
10. F. Nicolae (C.S.Ș. Olimpia 
Cv.)3v, 11. N. Doboș (C.T.A.S) 
3 v.

APRANTII SE AFIRMA
HIP ISM

In reuniunea de joi, am re
marcat forma bună în care 
sînt prezentați la start concu- 
rențil. Patru dintre caii cîștigă- 
tori și-au corectat recordurile 
personale, iar alțl 10 și-au îmbu
nătățit valorile. Remarcăm, de 
asemenea, victoriile a trei apran- 
11, fapt care arată că schimbul 
de miine este pregătit cu atenție 
si Încurajat de actualii antrenori. 
Din formația Traian Marinescu, 
apramtii V. Pătrașcu șl M. Iorga 
au susținut cu multă energie pe 
cîștigătoril Palicar și Oltenița. O 
remarcă pentru C. Doicilă. de la 
antrenorul D. Toduță, care de la 
• cursă la alta dovedește pro
gres, ameliorînd de flecare dată 
recordurile cailor respectivi. 
Manșetar a realizat una din cu
riozitățile Jocului. In precedenta 
apariție, la simplu, era cotat cu 
suma de 14 lei, iar la event cu 
871, de departe ultim favorit, Iar 
acum. învingind, a reportat cota 
de 2 lei la simplu si 4 la event. 
Ultima cursă a fost cîștlgată de 
Harnic, cu o valoare modestă. 
Toți ceilalți concurențl. slab aus- 
tliai’J, au făcut doar figurație.

Oare numai oboseala conducăto
rilor care se aflau la capătul 
unei zile de muncă Începută la 
orele 4 dimineața șl terminată la 
orele 20 să fie de vină T 
Duminică, 14 iunie. se va 
disputa „Premiul de patru 
ani". Rezultate tehnice : Cursa 
1 : 1. Văsălie (I. R. Nico
lae) rec. 1:33,5, 2. Nuvelista.
Simplu 2. ordinea 8, Cursa a 
II-a : 1. Sadău (M. Ștefănescu) 
rec. 1:44,3, 2. Pruna, 3. Somata. 
Simplu 6, ordinea 9, event 6, 
triplă 141. Cursa a 111-a : 1.
Mansetar (M. Simlon) rec. 1:34,1,
2. Suitaș, Simplu 2, ordinea 9, 
event 4, triplu 103. Cursa a rv-a: 
1. Palicar (V. Pătrașcu) perl. 
1:27,8, 2. Retuș, 3. Banjo. Simplu
3, ordinea 8. event 9, triplă 61.
Cursa a V-a : 1. Oltenița (M. 
Iorga) perf. 1:32,4. 2. Onagra. 
Simplu 2, ordinea 18. event 21. 
triplu 150. Cursa a VI-a : 1. 
Sadu (C. Doicilă) rec. 1:29,3, 2.
Suporter. 3. Salamandra. Simplu 
5, ordinea 25. event 75. triplă 
Sil. Cursa a Vil-a : 1. Abil (D. 
Popa) perf. 1:26,8, 2. Banjo, 3. 
Retuș. Simplu 7, ordinea 12, 
event 32. triplă 71, triplu 431. 
Cursa a Vin-a : 1. Harnic (A. 
Brailovschi) perf. 1:38,7. Simplu 
12, event 49.

Sandi IONESCU

După cîteva săptămîni de între
rupere, cauzată de participarea 
echipei naționale 1a competiția 
internațională dotată cu „Cupa 
Prietenia*4, mîine se reiau con
cursurile de motocros cu penul
tima etapă (a 4-a) a „Cupei 
F.R.M.44. întrecerile vor avea loc 
pe traseul de la Tg. Jiu. în or
ganizarea asociației I.T.A. din 
localitate, în program figurează 
clase pentru juniori, tineret si 
seniori. Primul start se va da la 
ora 10.

POPICE

Jucătorii români au un finiș 
puternic în Turneul internațional 
de șah „Someș ’81“, care se dis
pută la Satu Mare. In runda a 
9-a, Stanciu l-a învins pe Oster
man. Tratatovici (cu negrele) pa 
Manouck, iar Urzică pe Lengyel. 
Szabo a cîștigat la Ștefanov. Re
mize în partidele Ghițescu — 
Bischoff și Grunberg — Ungu
reanu. Maestrul internațional 
Ungureanu și-a valorificat avan
tajul deținut în partida întrerup
tă cu Manouck, din runda a 8-a.

înaintea ultimelor două runde, 
în fruntea clasamentului se alia
3 jucători : Ghițescu, Stanciu și 
Bischoff (R.F.G.) cu cîte 6 punc
te, urmați de Ungureanu. Grun
berg și Manouck (Franța) cu 
5 p. Urzică 4% p. Osterman 
(Iugoslavia). Szabo și Tratatovici
4 p, Lengyel (Ungaria) 2‘/j p, 
Ștefanov 2 p. (T. NICOARA)

TENIS DE MASĂ
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DE> 
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Campionatul republican de po
pice. rezervat echipelor de ju
niori, îșl va derula, lncepînd de 
luni, ultimele secvențe pe are
nele Hidromecanica Brașov (fe
tele) și Voința Ploiești (băieți)- 

Aceleași arene vor găzdui, de 
joi, turneele finale ale campio
natului divizionar de seniori, 
în care s-au calificat echipele 
Voința Galați, Laromet Bucu
rești, Voința Tg. Mureș. Gloria 
București, Electromureș Tg. Mu
reș, Voința București. C.S.M. Re
șița, Voința Timișoara — la fete. 
Gloria București, Aurul Baia 
Mare, Rulmentul Brașov. Elec-

AU TOSȚ DESEMNATE SEMIEINALISTEIE IA VOLEI
(Urmare din pag. 1)

Dolj 5 p, 3. Galați 4 p. 4. Ti
miș 3 p ; seria B : 1. Brașov 
5 p (8:3). 2. Maramureș 5 p 
(8:6). 3. Bihor 5 p (6:5), 4. Tul- 
cea 3 p.

Mihail VESA
Ultima zi în competiția fe

minină a fost inaugurată de 
partida Dolj — Bihor, în care 
primele două seturi au fost net 
dominate de oltence. dar biho- 
rencele au replicat vehement in 
setul 3. apoi au cedat. Scor : 
3—1 (3, 11, —13. 5) pentru Dolj. 
Remarcate : Mariana Godja, 
Marilena Dubinciuc, Lucreția 
Mirea (D), Camelia Crișovan 
(B). în partida următoare, joc 
de... antrenament pentru ieșen- 
ce și scor sever. Iași — Cluj 
3—0 (0. 2. 6). A urmat un meci 
dinamic, cu execuții în forță și 
în viteză. între echipele jude
țelor Constanța și Galați. Me

ritul revine însă în principal 
constănțencelor. de la care s-au 
remarcat : Maria Enachc și Gul- 
niza Gelil. Scor : 3—0 (5. 11, 
7) pentru Constanța. In ultima 
întîlnire din serii : București — 
Bacău 3—1 (15. 5. —11. 10). Au 
arbitrat : L Covaci, I. Nicu- 
Icscu, N. Ionescu, V. Dumitru, 
A. Dinicu. D. Dobiescu, D. Ră- 
dulcscu.

Clasamente, seria A : 1. Bucu
rești 6 p. 2. Bacău 5 p. 3. Iași 
4 p. 4. Cluj 3 p ; seria B : 1. 
Constanta 6 p, 2. Dolj 5 p. 3. 
Galați 4 p. 4. Bihor 3 p.

Sever NORAN
Programul de azi. sala Flo- 

reasca (locurile 1—4. semifi
nale), de la ora 14 : Constanța 
— Bacău, București — Dolj (f). 
Brașov — Dolj și București — 
Maramureș (m), sala Dinamo, 
de la ora 14 — semifinale pen
tru locurile 5—8. Duminică — 
finalele.

La sfîrșitul acestei săptămîni 
sînt programate partidele din ca
drul ultimei etape a turului cam
pionatului Diviziei „A*4. Iată 
programul : feminin : c.S. Arad 
H — C.S. Slatina (gr. I). C.S.Ș. 
Rm. Vîlcea — Progresul Bucu
rești, Gloria Buzău — înfrățirea 
Tg. Mureș (gr. II). Metalurgistul 
Cugir — C.S.Ș. 1 București. 
Spartac București — ROLAST 
C.S.Ș. Pitești (gr. III) ; mascu
lin : Gloria Buzău — Progresul 
București, Universitatea I Craio
va — C.S.M. Cluj-Napoca. (gr. I), 
Voința S. Mare — Tricodava 
București. C.S.Ș. Odorheiu Secu
iesc — Tractorul Brașov, C.S.Ș. 
Bistrița — Universitatea n Craio
va (gr. îl). Locomotiva Bucu
rești — C.F.R. Craiova, Construc
torul Tg. Mureș — Mecanică fină 
București (gr. III).
VOLEI

în Sala sporturilor din Rm. Vîl
cea, Reprezentativa universitară 
masculină de volei a României a 
susținut prima dintre cele 3 con
fruntări amicale cu echipa Argen
tinei care se află în turneu în 
țara noastră. Jocul a fost dominat 
net de voleibaliștii români, învin
gători cu 3—0 (4, 3, 4). Antrenorul 
emerit N. Sotir a utilizat următo
rul sextet de bază : Vrîncuț, Sto- 
ian, Enescu, Gîrleanu, Căta-Chi- 
țiga, Mina.

Următoarea partidă amicală o 
vor susține cele două echipe du
minică la Craiova, iar ultima 
marți, aici, la Rm. Vîlcea. (P. 
Giomoiu, coresp.) I

BASCHETBALISTELE CIIJ.JLNCE CONTINUA CURSA...
(Urmare din pag l)

(antrenor Mihai Bolcu). Au în
scris : Căpușan 28, Ermurache 
26, Fluturaș 13, Carpen 18, V. 
Ion 12, Pogonaru 10, L Io
nescu 13, Gh. Dumitru 6, Op- 
șitaru 2 pentru învingători, 
respectiv Ardelean 26, Ilie 12, 
Vulc 9, Duțu 4, Scalețchî 4. 
Arbitri : Em. Nicolescu și I. 
Grigore.

CLUJ—SIBIU 84—63 (40—28).
FEMININ

CLUJ—BIHOR 70—55 (34—28). 
Derby-ul echipelor feminine a 
corespuns așteptărilor. Nume
roasa asistență a aplaudat în 
dese rînduri evoluțiile specta
culoase ale baschetbalistelor din 
ambele echipe, care au oferit 
un joc agreabil. Clujencele, au
reolate și cu titlul de campioa

ne naționale, au recuperat bine 
sub panouri prin Mathe, Bolo
van și Ciubăncan, iar „spiridu- 
șii" Anca și Merca și-au făcut 
cu prisosință datoria. De partea 
cealaltă, bihorencele și-au axat 
acțiunile în atac pe Grigoraș, 
Szabo șl Cigan. Au cîștigat 
sportivele din Cluj, pe merit. 
Au marcat : Merca 4, Jurcă 6, 
Anca 14. Mangu 2, Mathe 16, 
Bolovan 14, Ciubăncan 14 de la 
învingătoare. Funkenhauser 5, 
Cigan 10, Tabără 7, Niculescu 
8, Szabo 12, Grigoraș 11. Cons- 
tantinescu 2. Au arbitrat : I. 
Antoneseu și I. Olaru.

BRAȘOV — MUREȘ 79—52 
(26—22).

BUCUREȘTI — TIMIȘ 93—41 
(44—23).

Dumitru STĂNCULESCU 
Paul IO VAN

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INfORMEAZA
Astăzi, mai puteți participa I
• Agențiile Loto-Pronosport vă 

mai pot elibera doar astăzi bi
lete cu numerele dv. preferate 
pentru tragerea Loto 2 de mîi
ne, 14 iunie 1981 — prilej de noi 
cîștiguri în AUTOTURISME „Da
da 1300“ șl MARI SUME DE 
BANI. Cei ce doresc să asiste 
la desfășurarea tragerii sîn/t in
vitați la ora 16,30 în sala Clubu
lui „Finanțe-Bănci“ din Bucu- 
rești*. str. Doamnei nr. 2. (în 
cursul serii, numerele cîștigătoare 
vor fi anunțate la radio și tele
viziune) .
• Concursul Pronosport de 

miine oferă, de asemenea. noi 
șanse de frumoase satisfacții. 
Programul cuprinde partide deo
sebit de atractive din campiona
tele divizionare ,,B“ ale României

și Italiei, aflate țn faza de clari
ficare atît pentru evitarea retro
gradării cit și promovare în 
prima divizie ; așadar, rezultate 
mai greu de anticipat, dar in 
același timp șanse sporite de 
cîștiguri substanțiale pentru cei 
mai pricepuți participant!...

NU PIERDEȚI PRILEJUL DE 
a vA numără mîine prin
tre MARII ClȘTIGATORI LA 
SISTEMUL DE JOC PREFERAT 1
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 12 IUNIE 1981

EXTRAGEREA I : 06 37 39 11 
M 85 23 75 62

EXTRAGEREA A II-a : 61 M
70 29 42 27 28 25 16

Fond total de cîștiguri : 867.677 
lei, din care 88.142 lei, report la 
categoria 1.

Școl
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FESTIVALUL CELO
In municipiul Zalău a avut 

loc, în cadrul competiției na
ționale „Daciada", prima edi
ție a Festivalului pionierilor ș> 
școlarilor. Această întrecere 
promite să devină tradițională, 
ediția inaugurală bucurîndu-se 
de un deosebit succes : la ea 
au luat parte peste 5 000 de 
pionieri și școlari', care și-au 
disputat întîietatea la gimnas

tică, atic 
minifotb;

Rezult: 
nut elev 
industria' 
mion Bă 
Șimleu £ 
de la f 
Zalău.

Io

Cărți noi

„MIRAJUL GAZONULUI"
,,Visul copilăriei mele fu

sese să devin stelist. Rămă
sesem cu gîndul la pasele lui 
Onisie. la centrările lui Tă- 
taru. la loviturile de cap ale 
Iui Constantin din primul 
mare meci al vieții mele : 
Steaua — Vorwărts Berlin, în 
1957. 
lecție, pe fostul 
C.C.A.-ului din 
Ilie Pintilie, dar 
RESPINS" (n.r. : 
noastră). Iată una din 
mele confesiuni pe 
Mircea Lucescu, actualul 
tren or și jucător al 
F.C. Corvinul Hunedoara, 
face în cartea „Mirajul 
zonului", apărută recent 
semnătura sa în 
„Junimea*

M-am prezentat la o se- 
teren al 

Bulevardul 
am FOST 
sublinierea 

pri- 
care 
an- 

echipei 
le 

ga- 
______ sub

sa în editura 
„________ din Iași, dar afla
tă în vitrinele tuturor libră
riilor din țară (aceasta, în 
ipoteza că tirajul n-a fost 
epuizat !). Dacă această con
fidentă invită la un zîmbet 
pe orice iubitor al fotbalului, 
dat fiind faptul că Mir cea 
Lucescu si-a realizat marea 
sa carieră fotbalistică 
Dinamo și nu la Steaua, fiind 
unul din cei mai redutabili 
adversari al acestei din urmă 
echipe în meciurile ei de pa
sionantă rivalitate sportivă cu 
Dinamo, celelalte însemnări 
autobiografice ale acestui ju-
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5 - CIUBRIKOV ABANDONEAZĂ
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) pe R 5 
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130 R.S.
ânești, cel z 
așa cum

era dealtfel de așteptat, Ba- 
lint — Vernescu — locul 6 (cu 
5 mașini mai puternice în fața 
sa), celelalte echipaje situin- 
du-se. Ia jumătatea cursei, ast
fel : Grigoraș — Scobai 10, 
Vasile — Panaite 12, Urdca — 
Tiț 14.

Dificultatea traseului și-a 
spus cuvîntul, inregistrindu-se 
pînă în prezent 29 de abando
nuri, între care echipajul Ciu- 
brikov — Iliev (Bulgaria) — 
cîștigător al edițiilor din 1976 
și 1977 ale „Raliului Dunării" 
(abandon datorat unei defec
țiuni tehnice la motor), Ilioaie 
— Geantă, campionii absoluți 
de raliuri pe 1980 (defecțiune 
ambreiaj), Pavlik — Simek 
(Polonia) pe R5 Alpin (defec
țiune motor).

Ora 19,01. Plecare în cea de 
a treia secțiune a raliului.

Ora 22,00. Din cele 4 probe 
speciale, 3 au fost cîștigate 
de ungurul Fcrjacz și una de 
bulgarul Nikolov. Balint a ur
cat pe locul 5 în clasamentul 
general. Cursa se încheie sîm- 
băită (în jurul orei 8,40), la 
Deva.

Modesto FERRARINI

viitorul atletismului nostru

El VA RELUA, CURÎND, 
FUL ÎNĂLȚIMILOR!
ol săptă- 
a în con- 
2-am con- 
atletismul 

prioritar în 
H tocmai 
Lt — carn

ație tis m 
lai întîlni- 
atieti elevi 
e a vedea 
i care re

nume în 
lainte de a 
31 despre 
ie să sub- 
l, eompeti- 
nivel mul- 

aiergările 
pistă de 

emperatura 
versar re- 
xmpetitorii. 
orită Ani- 
am putea 
a Moroiu a 
iritura în 
.21 același 
i avut de 
ă si fîna- 
u un timp 
re o arată 

sprinteră 
ie pista de 
pistei de 
in lungime 
efortul su- 

a prins o

)...
11, volei și

3 au obți- 
ceul agro- 
.Giceul „Si- 
imbele din 
acum și cei 
-ală nr. 1

i, coresp.

singură dată pragul, la săritura 
de 6,68 m, rezultat care nu-1 de 
neglijat, chiar dacă știm eu totii 
că recordmana țării poate mult 
mal mult...

Am așteptat eu nerăbdare pri
mul concurs in aer liber al lui 
Sorin Matei, după un accident 
care părea să-i compromită în
treg sezonul. Sorin a putut sări 
fără... aportul Infiltrațiilor cu 
novocaină șl acesta este lucrul 
cel mal Important. Săriturile Iul 
la 2,10 m și 2.15 m ne-au relevat 
clasa unul talent ieșit din co
mun. Bara ar fi rămas, neîn
doios, pe suporți șl dacă ar fi 
fost așezată cu 10 cm mai sus 1 
La 2,20 m. după o primă încer
care ratată a renunțat să mal 
sară, simțind dureri la gleznă. 
Dar nu este nimic grav șl ne-am 
convins, de aproape, că Sorin va 
sări In curînd mult. Curaj !

Dintre ceilalți Învingători se 
detașează bucureșteanul Llviu 
Giurgian (antrenor Al. Ardelea- 
nu), un hurdler talentat si agre
siv : după ce a egalat. în serii, 
recordul național de juniori 
(14.1). Giurgian a alergat In fi
nală 13,9, smulgind două zecimi 
recordului. Să nu-1 uităm 
nici pe cei doi elevi al liceului 
de filologie-istorle din Cîmpulung 
Muscel — Silvia Comărniceanu 
(antrenor G. Bădescu), cu un 
nou record de junioare la arun
carea greutății, șl Marius Poș- 
toacă (antrenor G. Ștefănescu), 
o frumoasă promisiune pentru 
alergările de semifond. La ulti
mul lor concurs atlețil Școlari au 
trecut examenul.

Vladimir MORARU

P.S. Pentru a treia oară con
secutiv proba de aruncare a cio
canului este cîștigată de un elev 
al liceului I.O.R. București, 
Adrian Urecheanu, căruia vecini 
de podium l-au fost doi colegi 
de scoală. Felicitări pentru „op- 
ticieni" și pentru o școală pe 
care o putem numi un nucleu 
al atletismului Juvenil !
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ETAPA VAZUIA DE MIHAI KIEIN

Iosif Vigu, Jucătorul care a atins „cota 400“

„ORICE RECORD ÎNSEAMNĂ 
Șl ȘANSĂ Șl SACRIFICIU' !

ORUIIJI
te conduc 
suișuri și 

;lului, de 
cepții. un 

pot ocoli 
i rotund, 
ire" talentul 
ie plecare. 
iai departe 
ncă fără 
de dărui- 

ui Mircea 
ucător de 
ă, desigur, 
lircea Bu
rn ai bine 
că fotbalul 
e se Joacă 
ipul este. 
2. autorul 
se citește 

onorează 
;elor scrise,

prin învățămintele el, atît pe 
jucător, cît și pe... autorul 
volumului ! (Jack Berariu)

in Editura Sport-Turism
Jraun — Fotbalul poveste veche 
3hinschi — Memoria privirii
th. Vrăneanțu — Anotimpuri românești 
timion — Paralela 45°
Dragoteseu — Piatra Neamț
Tloca, C. Constantin — Deva
na Țăndău — Sporturile anotimpurilor 
•îana lordăchescu — Hai să ne jucăm !

’t.eda — Omul și muntele
— Mehedinți (col. Județele patriei)

(Corvinul Hunedoara)
— Steaua. Oaspeții speră să obțină cel pu- 
băimărenii, care au luptat mult, în ciuda 

întinerite!

F.C. Baia Mare 
țin un egaL Dar 
scorului, în partida cu noi, pot pune probleme 
formații bucureștene.

Corvinul — Politehnica Timișoara. Trebuie să fim foarte 
atenți cu acest joc. Mai cu seamă ca stare de start după o 
victorie clară cum a fost cea de miercuri. Politehnica Timi
șoara este foarte periculoasă pe contraatac, mai cu seamă 
la mingile înalte, la care Nedelcu este un specialist.

Progresul Vulcan — Politehnica Iași. Joc considerat, pe 
bună dreptate, ca cel maî important al etapei, pentru greu
tatea rezultatului său în ansamblul luptei de evitare a re
trogradării. Progresul-Vulcan trebuie să lupte pentru victo
rie, ieșenii se gîndesc și la un rezultat egal.

Jiul — S.C. Bacău. Gazdele sînt favorite. Băcăuanii știu 
bine lecția jocului în deplasare, așa că există perspec- 
unel partide echilibrate.

însă 
tiva

— Iosif Vigu, ești 
primul jucător român 
care atinge cifra de 
400 de prezențe în 
divizia de elită...

— Inttmplarea a fă
cut să stabilesc acest 
record, dumiriica tre
cută, la Baia Mare, 
orașul unde am debu
tat in Divizia t,A“, 
acum 26 ani, sub cu
lorile Crișului. Oradea. 
Și tot întîmplarea a 
făcut ca acest frumos 
record să fie amînai 
de accidentarea sufe
rită la... Tg. Mureș, 
pe cind jucam la 
Steaua, iar Onuțan 
m-a „pedepsit" șase 
luni. Dacă n-ar fi in
tervenit acea neferi
cită accidentare, cu 
siguranță că, astăzi, 
mă pregăteam pentru 
meciul nr. 450. Și așa 
însă n-am renunțat

C. Argeș — Sportul studențesc. Autoarea scorului-flu- 
de miercuri, aflată în lupta pentru obținerea unui loc 

joc.

F. 
viu _ . .
pe podium, lntîlnește o echipă în bună dispoziție de 
care a efectuat un excelent parcurs în retur.

F.C.M. Galați — A.S.A. Tg. Mureș. Spre a-și clarifica în 
mod convingător situația, A.S.A. are nevoie de puncte în 
deplasare. La Galați, printr-un joc bun, poate realiza o 
egalitate, deși gazdele au arătat că, în ciuda situației din 
clasament, luptă cu toată convingerea.

Dinamo — F.C.M. Brașov. Se pare că problema învingă
toarei nu se pune. Deși, dacă ne uităm la ultimul rezultat, 
dinamoviștii au pierdut pe propriul teren. Probabil însă că 
istoria nu se va mai repeta...

Chimia Hm. Vîlcea — Universitatea Craiova. Se profilează 
un rezultat de egalitate. Craioveniî și-au regăsit 
bloca pe contraatacurile purtate, îndeosebi pe 
Crișan, nu e deloc ușor.

F.C. Olt „U" Cluj-Napoca. Echipe aflate in 
binte. Gazdele vor căuta să-și valorifice avantajul terenului.

verva ; a-i 
partea îui

zona fier-

ARBITRI, FERIȚI-VĂ DE... CĂTĂLINA BONA!
Faultat de un adversar, în 

timp ce încerca să prindă min
gea, portarul Bona (Metalul O- 
țelu roșa, din divizia ,,C“) nu s-a 
mulțumit cu sancțiunea dictată 
de arbitru împotriva jucătorului 
de la Strungul Arad, el a tre
cut si la aplicarea unei sanc
țiuni proprii, lovindu-șl adversa
rul. Firește, conducătorul parti
dei. Mircea Neșu. l-a eliminat 
de pe teren. Aceasta a fost 
sclnteia care a aprins spiritele 
în teren șl în tribune. După ter
minarea medului, un grup de 
spectatori certat! cu disciplina si 
cu etica cetățenească, avînd în 
frunte — pe cine credeți 7 O 
femele ! — pe Cătălina Bona (ce 
nume... blînd, dar ce comportare 
detestabilă), mama jucătorului 
eliminat —, au pătruns ia ves
tiare. lovindu-i pe arbitri. Nu
mai datorită intervenției organe

lor de ordine, lucrurile nu s-au 
prezentat într-e lumină si mal 
gravă. Nu mai puțin de 6 spec
tatori turbulenți au fost depis
tați și amendați, pe primul loc 
pe lista amenzilor, cu 1.000 de 
lei, flgurînd Cătălina Bona.

Luînd în discuție și alte inci
dente intervenite în timpul jocu
lui, Comisia de disciplină a de
cis : 1. Ridicarea dreptului de 
organizare pe teren propriu pe 
• luni echipei Metalul Oțclu 
roșu, amendarea ei cu 3 000 de 
lot și suspendarea jucătorilor 
Ruja șl Vasili oaie (Metalul Oțe- 
lu roșu) pe cite 6 luni, iar a că
pitanului echipei, Enea, care a 
înjurat și a amenințat brigada 
de arbitri, pe 4 etape. Alțl doi 
fotbaliști al echipei gazde. Bona 
șl Vaca, au fost suspendați pe 
cite 2 etape (Jc. B.)

la el. Am numai 31
de ani, împliniți
15 mai...

la

— Ce înseamnă a-
cest record pentru
tine 7

— Orice record în-
toamnă țl șansă,
sacrificiu 1 Șansa de
a fi jucat 13 ani la 
Steaua, unde condi
țiile excelente de pre
gătire și refacere au 
contribuit din plin la 
această cifră de 400 
de meciuri. Pentru 
că, la Steaua, eu am 
evoluat de peste 300 
de ori pe prima sce
nă. Șansă a mai fost 
ca, la reîntoarcerea 
de la Constanța la 
Steaua (de fapt, una 
dintre marile mele 
mulțumiri ca jucă
tor 1), să dau peste 
Constantin Teașcă, 
antrenorul căruia ti 
datorez punerea la 
punct cu pregătirea 
fizică. Eu n-am avut 
niciodată o pregătire 
fizică extraordinară, 
chiar mi se spunea 
„jumătate de plămîn", 
dar, cred eu, prin vi
ziune, prin ambiție și 
prin tehnică am ur
cat scările performan- 
tei.

— Aminteai și de 
sacrificii !

— Nu fac pe teribi
lul, doar am băut

șl eu un șpriț cîte- 
odată, că sînt om și 
nu mașină, dar cred 
că am avut — mereu 
— o măsură în toate. 
La Steaua, am învă
țat că recuperarea 
este un capitol foarte 
important din viața 
unui fotbalist. Acest 
foarte important ca
pitol este uneori ne
glijat și efectele ne
gative se văd. Negli- 
jind refacerea și re
cuperarea, fotbaliștii 
noștri își bat joc de 
calitățile naturale de 
excepție cu care unii 
dintre ei sînt dotați. 
Mereu am plecat ul
timul de la antrena
mente și de la me
ciuri, și acel mic timp 
în plus „pierdut" cu 
bazinul, cu odihna în 
vestiar sau acasă, 
imediat după efort, 
m-a răsplătit din plin*, 
în Divizia „A", dar 
și la echipa națională, 
unde am adunat 25 de 
prezențe.

— în „clasamentul 
longevității după
Vigu, urmează Dinu, 
397 de meciuri în 
prima divizie, Dobrin 
cu 391, Dembrovschi 
cu 385, Antonescu, 
Dumitru, Luces cu... 
Toți, nume în fotba
lul nostru. Crezi că 
este întîmplător ?

— Deloc întîmplă
tor 1 Jucătorii de va
loare au — logic — 
constanță. Au longevi
tate. Personal, regret 
că Dobrin a jucat un 
an în „BH, la Tîrgo- 
viște. Cred că un ju
cător, cu cit înain
tează în vîrstă, tre
buie să se pregăteas
că din ce în ce mai 
serios. Să sacrifice 
tot mai mult din așa- 
zisul timp liber. Anul 
trecut, cind Steaua a 
renunțat la mine, 2fl 
echipe din prima di
vizie m-au solicitat. 
Am optat pentru 
A.S.A. Tg. Mure. — 
sora mai mică a Ste
lei, dacă vreți — 
din respect și recu
noștință sinceră șl 
profundă pentru ceea 
ce a însemnat clubul 
militar pentru cariera 
mea de fotbalist.

— Și după ce te vei 
retrage din fotbal ?

— încă doi ani sper 
să nu mă retrag din 
teren. In lotul engle
zilor, am numărat 12 
jucători peste 30 de 
ani. După ce nu voi 
mai activa, atunci voi 
deveni antrenor. Am 
carnet, categoria a 
IV-a, citesc foarte 
mult în această direc
ție și... mi-am propus 
să devin antrenor.

-— Ai vreo, întrebare 
de pus, Iosif Vigu ?

— Am un... răs
puns, la care se gîn
desc toți iubitorii fot
balului nostru : da, 
echipa României se 
va califica la „Mun- 
dialul" spaniol 1

Mircea M. IONESCU

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• PETROLUL PLOIEȘTI — LU

CEAFĂRUL 3—0 (I—0). Meci. din 
cadrul seriei a H-a a diviziei 
secunde, disputat joi, Ia Ploiești. 
Au marcat : Toporan (min. 33) 
și Pancu (min. 60 si 87). (I. Tă- 
năsescu — coresp.)

• AFLAM TRISTA VESTE a 
încetării din viață a lui Petre 
Badea, fost jucător Internațional 
de fotbal, fost arbitru divizionar 
„A" și activist pe tărîm sportiv.

Campionatul republican de juniori
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METALUL Șl BRAȘOVIA ÎN DISPUTĂ PENTRU AL 39-LEA TITLU...
• Finala, astăzi

Astăzi, de la ora 16, stadionul 
bucureștean Dinamo va găzdui 
finala campionatului republican 
de juniori, ediția 1980/1981. Meta
lul București și C.S.Ș. Brașovia 
își vor disputa, pe un gazon căl
cat de multe generații de jucă
tori de valoare, al 39-lea titlu de 
campioană a țării, primul fiind 
cucerit de S.S.U.D. Reșița (1937/ 
1938), iar ultimul chiar de Di
namo București, anul trecut, 3—2 
In finala cu F.C. Corvinul. Per
formera acestei competiții rămîne 
însă echipa clubului „U“ Cluj-Na
poca, cea care și-a adjudecai 
șapte titluri, ea fiind urmată de 
Rapid, cu patru victorii, și 
U.T.A., cu trei.

Metalul și C.S.S. Brașovia se 
aliniază azi la startul unei finale 
inedite. Metalul, un club care a 
dat fotbalului nostru & pleiadă 
de jucători buni, a mai jucat 
două finale, dintre care a cîști- 
gat una, în vara anului 1970, a- 
vîndu-i atunci în formație pe 
Gabriel Sandu, Savu, Mateescu, 
G. Stan și alții. C.S.Ș. Brașovia, 
club tînăr, dar așezat pe baze 
trainice, n-a reușit încă o astfel 
de performanță. în turneul final 
de la Bacău (1. bine organizat 
de C.J.E.F.S. Bacău, cu sprijinul 
nemijlocit al Sport Clubului și 
C.S.Ș. V. Alecsandri ; 2) cu
jocuri de bună valoare, desfășu
rate în tempou susținut, alert ; 3) 
cu majoritatea echipelor formate 
din jucători care mai au un an 
de jucat, „dovadă că se mun
cește In perspectivă* — afirma 
FI. Tănăsescu, președintele clubu
lui Luceafărul), Metalul șl Brașo- 
via s-au dovedit a fi echipele 
cele mai omogene, ambele meri- 
tînd să apară în ultimul act al 
competiției, în confruntarea direc
tă pentru titlu.

Metalul și Brașovia, după cum 
am fost informați, s-au pregătit 
toată săptămîna, cu marea do
rință de a demonstra în finala 
de astăzi că merită să devină

pe stadionul Dinamo,
campioane. Antrenorul Vasile Ne
delcu, ajutat de Ștefan Georgescu, 
va alinia formația care n-a pri
mit gol în turneul final. Iat-o : 
Giurcă — D. Bogdaniuc, Popescu, 
Anca, Nica — D. Ciobanu, D. Ba
dea, Tăcutu — Ioslfescu, Petre, 
Ștefan. Din lot mai fac parte 
Bucur, Dumitra, Mija și M. Bog
daniuc. De partea cealaltă, Bra- 
șovia, pregătită de Marin Lancu, 
va prezenta următorul „11“ : Din- 
gan — Savu, C. Badea, Matei, 
Aronlcă — Drăgulin, Lică, Mari- 
niuc — Bertcanu, Gh. Ciobanu, 
Mandoca. Pe banca de rezerve 
vor lua loc Guran, Graur, Șandor 
și Dărămuș.

Finala, programată de la ora 
16, în deschidere la partida de 
Divizia „A“ dintre Dinamo și 
F.C.M. Brașov, va fi condusă de 
ieșeanul Vasile lanul, ajutat la 
Unic de I. Dinu, din Alexandria, 
și C. Nițu, din Tr. Măgurele.

Cine va intra în posesia titlu
lui ? Metalul sau Brașovia ? în- 
vingătoaxea, in extremis, din se
ria a H-a sau cîștigătoarea de
tașată a seriei a VELT-a a cam
pionatului republican ? Dar iată, 
alăturat, cum se prezintă clasa
mentele finale ale celor opt serii 
ale campionatului juniorilor „re
publicani".

Lourențiu DUMITRESCU
SERIA i

1. POLIT. lași 30 27 0 3 90-31 54
2. S.C. Bacău I 30 25 1 4 101-16 51
1. C.S.Ș. Bacău 30 24 1 5 106-31 49
4. C.S.Ș. Dorii. 30 15 3 12 56-44 33
5. C.S.Ș. 2 P.N. 30 16 1 13 50-58 33
6. Ceah. P. N. 30 13 4 13 53-58 30
7. Unirea Focș. 30 10 9 11 50-47 29
g. C.S.Ș. Răd. 30 13 3 14 55-54 29
9. C.S.M. S-va 30 12 3 15 58-57 27

10. C.S.S. Tecuci 30 11 2 17 44-68 24
11. C.S.Ș. 2 iași 30 10 3 17 56-64 23
12. C.S. Botoșani 30 9 5 16 56-66 23
13. Viit. Vaslui 30 10 3 17 45-68 23
14. C.S.M. Bora. 30 8 6 16 24-81 22
15. Min. G. H. 30 5 6 19 24-72 16
16. S.C. Bacău n 30 5 4 21 30-83 14

de la ora 16
SERLA A Il-a

1. MET. Buc 28 21 4 3 94- 23 46
2. F.C. C-ța 28 21 3 4 94- 13 45
3. Rapid BUC. 28 20 3 5 69- 30 43
4. C.S.Ș. Eforie 27 17 2 8 64- 25 36
S. Mec. Fină 28 13 7 8 48- 27 33
6. F.C.M. Br. 28 14 2 12 62- 35 30
7. C.S.Ș. Paj. 28 12 5 11 46- 38 29
«. F.C.M . Gl. 28 9 10 9 40- 35 28
9. C.S.Ș. GI. 28 12 3 13 42- 48 27

10. Prog. Br. 27 9 7 11 39- 61 25
11. Sp. stud. 28 10 5 13 42- 56 25
12. I.M.U. Med M 6 6 16 23- 58 18
13. Cim. Med. 28 1 10 17 24- 85 12
14. Delta Tulc. 28 4 3 21 31-115 11
15. C.S.U. Gl. 28 3 4 21 19- 88 10

• Lipsește rezultatul meciului 
Progresul Brăila — C.S.Ș. Eforie.

• Lipsește rezultatul meciului 
Jiul — Metalul Aiud.

SERIA A Iil-a

1. LUCF. BUC 26 :19 6 1 70- 20 44
2. Petrolul PI. 26 :20 2 4 90- 20 42
3. Dinamo Buc. 26 :17 5 4 71- 23 39
4. Prog. Buc. 26 :12 9 5 50- 32 33
5. Steaua 26 :12 7 7 64- 40 31
6. Gloria Bz. 26 :12 5 9 38- 28 29
7. A.S.A. Breaza 26 11 6 9 41- 44 28
8. C.S.Ș. El. Ap. 26 10 7 9 42- 35 27
9. Autob. Buc. 26 7 7 12 37- 45 21

10. Poiana Cîmp. 26 7 6 13 32- 44 20
11. C.S.Ș. Căi. 26 7 6 13 29- 45 20
12. Met. Plopeni 26 7 5 14 36- 58 19
13. C.S.Ș. Slob. 26 3 3 20 24- 70 9
14. Sirena Buc. 26 0 2 24 21-141 2

SERL4. A IV-a

1. C.S. T-VIȘTE 26 20 4 2 81-19 44
2. F.C. Argeș 26 19 1 6 66-24 39
3. C.S.Ș. CV. 26 18 2 6 83-27 38
4. C.S.Ș. Caracal 26 19 0 7 64-25 38
5. ROVA Roșiori 26 15 5 6! 66-30 35
6. Chimia Rm. V.. 26 11 6 9 46-49 28
7. C.S.Ș. C. Arg. 26 11 5 10 49-44 27
8. C.S.S. Alex. 26 11 5 10 40-40 27
9. Univ. Cv. 26 9 3 14 35-44 21

10. Chimia Găești 26 8 5 13 48-58 21
11. Pandurii 26 5 5 16 26-87 15
12. FI. Moreni 26 5 4 17 22-59 14
13. C.S.Ș. Drăg. 26 1 7 18 16-71 9
14. Rulm. Alex 26 2 4 20 21 86 8

SERIA A V-a
1. C.S.Ș. TIM. 26 23 1 2 87-21 47
2. U.T. Arad 26 18 4 4 49-28 40
3. F.C.M. R-ța .26 17 4 5 71-26 38
4. C.S.S. Arad 26 15 3 8 64-33 33
5. Min. M. N. 26 15 3 8 32-22 33
C. U.M. Tim. 26 13 4 9 40-24 30
7. „Poli* Tim. 26 8 10 8 49-38 26
8. C.S.M. Drob. 26 6 9 11 39-41 21
9. Rapid Arad 26 6 8 12 37-44 20

10. C.S.S. Csb. 26 7 5 14 31-44 19
11. C.S.S. R-ța 26 6 6 14 29-49 18
12. C.S.Ș. Jimb. 26 4 6 12 27-74 14
13. C.F.R. Tim. 26 5 3 18 24-63 13
14. Min. Anina 26 4 4 18 17-89 12

SERIA A Vl-a
1. „U“ CJ-NP. 28 21 4 3 88-21 46
2. F.C. Baia M. 28 15 10 3 66-27 46
3. înfr. Oradea 28 16 4 8 67-37 38
4. C.F.R. Cj-N. 28 15 4 9 50-34 34
5. A.S.A. Tg. M. 28 15 3 10 51-36 39
6. C.S.Ș. Oradea 28 13 7 8 50-42 3S
7. Olimpia S.M. 28 14 3 11 51-29 31
8. F.C. Bihor 28 12 6 10 47-49 30
9. Gloria B-ța 28 10 8 10 43-49 28

10. C.S.Ș. B. M. 28 10 6 12 59-47 26
11. C.S.Ș. Sighet 28 9 6 13 35-44 24
12. Min. Cavnic 28 9 5 14 32-61 23
13. C.S.Ș. Cărei 28 6 4 18 26-67 16
14. C.S.Ș. Tg. M. 28 7 1 20 27-71 15
15. CIL Sighet 28 2 1 25 19-97 5

SERIA A Vll-a
1. C.S.S. B-via 30 24 5 1 112- 13 53
2. Nitr Făg. 30 20 6 4 88- 33 46
3. Chimica Tr. 30 21 3 6 82- 25 45
4. Oltul St. Gh. 30 18 4 8 68- 35 40
5. F.C.M. Bv. 30 17 3 10 46- 26 37
6. Tract. Bv. 30 17 2 11 67- 36 36
7. C.S.Ș. Reg. 30 13 6 11 51- 40 32
8. C.S.Ș. Tg. S. 30 12 8 10 54- 47 32
9. C.S.Ș. Crist. 30 14 4 12 39- 69 32

10. C.S.Ș. Odor. 30 14 3 13 63- 47 31
11. C.S.Ș. M. C. 30 7 9 14 34- 56 23
12 CSȘ Gheorg. 30 10 1 19 24- 60 21
13. C.S.Ș. Covs. 30 7 5 18 46- 90 19
14, C.S. Toplița 30 2 8 20 20- 70 12
15. CSȘ Sf. Gh. 30 3 5 22 18- 85 11
16. V. Gheorg. 30 3 4 23 20-100 10

SERIA A Vin-a
1. CORV. Huned. 24 19 2 3 76-17 40
2. Metalurg. C. 24 15 2 7 56-24 32
3. C.S.Ș. Alba 1:. 24 14 2 8 38-25 30
4. C.S.Ș. Medș. 24 11 4 9 44-44 26
5 Aurul Brad 24 11 1 :12 34-30 23
6. Gaz Metan 24 9 4 :11 54-47 22
7. Dacia Orăjstie 24 9 4 11 35-46 22
8. F.C. Șoimii 24 9 3 :12 34-47 21
9. C.S.Ș. Huned. 24 9 3 12 34-55 21

10. Min. Lupeni 24 « 4 12 28-38 20
11. Jiul Petrș. 23 7 4 12 28-52 18
12. C.S.Ș. Șoimii 24 7 4 13 24-49 18
13. Metalul Aiud :23 7 3 13 30-41 17
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ÎNOTĂTORII ROMÂNI ÎN TOP-URILE EUROPENE

ELENA HOIIVAIH Șl RODICA PUȘCATU 
ÎNVINGĂTOARE LA „REGATA MOSCOVA"

, întrecerile din cadrul Univer
siadei constituie, fără nici o 
îndoială, cel mai mare con
curs de înot organizat vreodată 
în țara noastră. înscrierile pre
liminare ne anunță peste 350 
de sportivi, din aproximativ 
50 de (ări. Printre aceștia, 
campioni olimpici. europeni, 
numeroși înotători aflați și la 
finele anului trecut printre cei 
mai buni performeri ai lumii.

Răsfoind filele de . istorie ale 
competiției, vom întîlni, printre 
campioni și medaliați, si repre
zentante ale României : pe 
Sanda Iordan și componentele 
ștafetei de 4X100 m mixt în 
1961, la Sofia, și tot în capitala 
Bulgariei, după 16 ani : Anca 
Groza-Miclăuș pe podium. Iar 
în 1979, la Ciudad de Mexico, 
Carmen Bunaciu și-a trecut în 
palmares cea mai mare per
formanță a carierei sale, obți- 
nind două titluri de campioană 
mondială universitară I După 
cura observați însă, numai îno
tătoare... De această dată, la 
București, tehnicienii care pre
gătesc loturile pentru Univer
siadă întrevăd prezențe româ
nești și în finalele curselor 
masculine. Și acest lucru 
trebuie să surprindă.

Am subliniat și cu alte pri
lejuri progresul evident înre
gistrat de cîțiva dintre cei mai 
buni înotători ai țării in ulti
mele luni. Ei s-au antrenat 
ca niciodată în sezonul indoor, 
corectînd cu secunde întregi 
recordurile în bazin de 25 m 
și au continuat cu aceeași se
riozitate și activitatea în 
liber, remareîndu-se in 
competiții internaționale,

nu

aer 
două 

la

Campionatele internaționale de tir ale României

EVA IONESCU, ÎNVINGĂTOARE
LA PUȘCA 10 386 p!

De ieri, poligonul Tunari a 
devenit încă o dată gazda unei 
întreceri de tir de rezonanță 
europeană. La ora 12. a început 
festivitatea de deschidere a 
Campionatelor internaționale de 
tir ale României și a „Marelui 
premiu Carpați” la talere arun
cate din turn. După cuvîntul 
inaugural, rostit de prof. Ga
vrila Barani, prim-vicepreședin- 
te al Federației internaționale 
de tir. președintele Confedera
ției europene, cei 233 de spor
tivi din 14 țări ale Europei și 
din Australia au defilat pe pla
toul central al poligonului. La 
ediția din acest an a competi
ției participă, ca și în alte oca
zii. o seamă de trăgători de re
cunoscută valoare mondială.

După-amiază. la sala Dinamo 
s-au desfășurat primele probe 
din program. Și. odată cu a-

Azi, start în proba de pistol viteză:
CORNELIU ION: „NE PUTEM GÎNDI DIN NOU 
LA RECORDUL MONDIAL PE ECHIPE I"

Orice discuție cu Corneliu 
Ion este realmente o plăcere. 
„Ce au însemnat pentru mi
ne, de-a lungul anilor, Cam
pionatele internaționale ale 
României ? Antecamera marilor 
competiții internaționale ofi
ciale. Dintotdeauna am luat la 
„internaționalele” noastre pul
sul marilor valori ale anului 
în curs, am simțit care dintre 
vechii trăgători încep să 
dă pasul”, care dintre

„piar- 
__r_____ , ___ _____ trăgă
torii tineri din lume încep să 
devină amenințători pentru po
diumurile campionatelor euro
pene, mondiale sau ale Jocu
rilor Olimpice care urmau să 
fie organizate în vară sau in 
toamnă. Motivul pentru care 
am dorit ca de fiecr.re dată 
să ciștig Campionatele interna
ționale ale României : am a- 
rătat partenerilor de întrecere 
că încep să intru... i, 
maximă” • „Intrați 

în formă 
_______ _ _______ mîine 
(n.r. astăzi), cu aceleași senti
mente pe standul primei man
șe ?“ • „Sigur că da. Numai 
că la această ediție, alături de 
Marin Stan, principalul și e- 
ternul meu rival și prieten și 
alături de oaspeții de peste ho
tare. intre care se remarcă 
trăgătorii sovietici și cei din 
R D. Germană. încep să ri
dice pretenții și țintașii români 
mai tineri. Din acest punct de

Budapesta și la Bratislava (cu 
victorii și noi recorduri). Prin
tre aceștia se înscriu, în pri
mul rînd, cei doi studenți la 
I.E.F.S., Mihai Mandache și 
Horia Lucaciu. M. Mandache, 
cu 60,54 la 100 m spate și 
2:09,22 la 200 m spate (recor
durile sale sînt 59,78 și, respec
tiv, 2:07,75), se află printre 
primii 15 performeri ai conti
nentului (clasamentele au fost 
alcătuite cu numai doi sportivi 
de țară, atîția cîți au dreptul 
să concureze la Universiadă și la 
C.E.). Liderul spatiștilor euro
peni este sovieticul Vladimir 
Șemetov cu 57,44 și, respectiv, 
2:02,93. în topul celor mai ra
pizi „delfini” (100 m) conduce 
tot un înotător sovietic (Ev- 
gheni Seredin 55,56) iar H. 
Lucaciu, cu două noi recorduri 
într-o singură lună (57,96 și 
57,85). este al 14-lea. „Pentru 
a putea intra in finale — este 
de părere H. Lucaciu, va tre
bui să confirmăm recordurile 
noastre în bazin scurt (n.n. 
58,70 și 2:05,23 la Mandache și 
56,91 la Lucaciu), lucru perfeet 
posibil avind în vedere antre
namentele foarte tari pe care

CAMPIOANA OLIMPICĂ LA FLORETĂ PASCALE 
ÎN LOTUL PENTRU UNIVERSIADĂ

TRINQUET

• Zilele trecute au avut loc 
campionatele universitare de 
scrimă ale Franței care au pro
gramat următoarele finale : 
floretă : Veronique Trinquet — 
Elisabeth Carniel 8—5, Pezzini 
— Lemenage 10—6, spadă : 
Salesse — Riboud 10—8, sabie : 

m
în- 
a- 
de

ceasta trăgătorii români au 
registrat prima victorie în 
ceastă ediție. în întrecerea 
pușcă 10 m senioare. învingă- 
toarea este Eva Ionescu de la 
clubul brașovean C.S.U.. elevă 
a tinerei antrenoare Maria Ku- 
perslrich. Ea a totalizat 386 p. 
cifră cu care a devansat-o pe a 
doua clasată. Kataliri Biro (Un
garia), cu 7 puncte ! REZUL
TATE TEHNICE, pistol 10 m 
seniori : 1. W. Andersson (Su
edia) -576 p.
(R.F.G.) 576 p. 3. 
(Italia) 574 p. ...L. 
...M. Gabriel 569 p, 
568 p ; pușcă 10 m. senioare : 
1. Eva Ionescu (România) 336 
p, 2. Katalin Biro (Ungaria) 379 
p, 3. Isabelle Heberle (Franța) 
378 p. ...Dumitra Matei 372 p, 
...Daniela Popa 371 p. ...Angela 
Barbur 368 p 

2. U. Scharf 
G. Antonini 
Stan 570 p, 
...C. Țîrloiu

României. S-a

vedere, e bine să-i urmăriți cu 
atenție pe Constantin Țîrloiu, 
pe Teodor Tașcă (597 p Ia 
concursul foarte puternic de Ia 
Suhl, de acum două săptămîni) 
și pe Florin Irimia. Sintem pe 
cale să alcătuim o echipă pu
ternică de pistol viteză, o for
mație cu care am putea să 
ne gindin din nou la recor
dul mondial (2 370 p) deținut 
tot de echipa 
cam învechit și ar trebui schim
bat, nu-i așa ?” • „Vă simțiți 
in formă ?“ • „Am concurai 
bine in aprilie la Balcaniadă 
(unde campionul nostru a cîș
tigat cu 599 p — n. red.) și 
e foarte greu să te menții la 
cel mai inalt nivel mai multe 
luni de zile. Totuși din cîștt- 
garea titlului de campion in
ternațional de tir al României 
mi-am făcut și îmi fac un țel. 
Ar Însemna să reușesc această 
performanță pentru a 4-a oară. 
Voi face tot posibilul să reu
șesc. Și dacă nu am să fiu 
cel de pe prima treaptă 
podiumului, doresc să aibă 
ceastă reușită un coleg de 
chipă” • „Ar fi și normal 
lucrurile să se petreacă 
de vreme ce medalia de aur 
a probei de pistol viteză a 
ultimelor Jocuri Olimpice se 
află în România...”.

Radu TIMOFTE 

eu 
a 

a- 
e- 
ca 

așa,

le-am efectuat în ultimele săp- 
tămini”.

O poziție inedită în clasa
mentul celor mai buni tetra- 
tloniști europeni are Ștefan 
Mitu (cu 2:12,65, al 12-lea la 
200 m mixt). Cunoscind ambi
ția acestui înotător, dorința sa 
de a progresa continuu și fap
tul că recordul său (2:08,55) în 
bazin scurt ar fi al... 4-lea timp 
în top-ul celor mai bune re
zultate în bazin de 50 m (con
duce sovieticul Sidorenko cu 
2:04,56), nu ignorăm posibilita
tea unei alte prezențe româ
nești în finalele Universiadei. 
Vom fi mai siguri însă de a- 
ceste previziuni abia după con
cursul internațional de la Ve
rona (sfîrșitul lunii iunie) și fi
nalele „Daciadei”, prevăzute la 
începutul lunii iulie, ca o ul
timă verificare înaintea marii 
competiții studențești.

Adrian VASILIU
mîine. la Reșița este 

concursul de selecție 
a înotătorilor români pentru 
Universiadă. Cu acest prilej. 
Carmen Bunaciu va înota pen
tru prima oară (100 m si 200 m 

într-un bazin de 50 
luni.

Astăzi și 
programat

e FISIE* • FIȘIER « FIȘIER < FIȘIER

Șal 18-lea record
spa/be),___ ___ _____
după o pauză de 10

m,

10—4. DeLamour — Delrieu 
remarcat că Pascale Trinquet, 
campioana olimpică, a fost eli
minată în semifinale (10—9) de 
sora sa Veronique, iar vice- 
campionul olimpic de la Mos
cova, floretistul Pascal Jolyot 
a fost învins cu 12—11 de Pa
trick' Groc.

In urma desfășurării acestei 
competiții au fost stabilite e- 
chipele Franței pentru Univer
siadă : floretă F : Florence 
Bougnol, Brigitte Gaudim, Gi- 
sele Meygret, Pascale Trinquet, 
Veronique Trinquet (Elisabeth 
Carniel) ; floretă : Patrick Groc, 
Didier Lemenage, Philippe Om- 
nes, Ange-Franțois Pezzini, 
Bruno Royer (Michel Magne) ; 
spadă : Frederic Aubret, Oli
vier Lenglet, Gilles Meyer, 
Michel Salesse, Stephane Ver- 
brackel (Stephane Riboud) ; 
sabie : Franck Berthier, Phi- 
lipe Delrieu, _Herve Granger- 
Veyron, 
Philippe

Nouă 
chipelor 
ței vor 
zile înaintea 
„mondialele” 
Clermont-Ferrand.

Jean-Franțois Lamour, 
Petit (Franck Leclerc), 
dintre componenții e- 
studențești ale Fran- 
lua parte, cu cîteva 

Universiadei, la 
de scrimă de la

BREVIAR
In zilele următoare vor 
la București o delegație 
Bulgaria (14 iunie) si o 
din Uniunea Sovietică, 

cunoașterea 
odihnă 

Unlver- 
de 
de

• 
sosi 
din 
alta 
Scopul vizitei : ___
condițiilor de cazare, 
șl masă din „Satul 
siadei“, a posibilităților 
antrenament și întrecere_
la diferite baze sportive din
tre cele ce vor 
ciuri si întîlnirl 
Jocurilor Mondiale 
tare.

găzdui me- 
dln cadrul 

Universi-

• Componenta 
sportive studențești

delegațiel 
------------  din Ja
ponia : 14 atlețl (12 m + 2 f), 
12 baschetbaliștl. 10 gimnaști 
(5 m 4- 5 f). 16 înotători
(12 m 4- 4 f). 4 luptători la 
greco-romane și 8 la stilul 
„libere", 13 poloiștl, 4 sări
tori în apă (2 m 4- 2 f), 10 
scrimeri - - ■ 
nismani 
leibaliști 
daugă 8 
clăii.

(5 f + 5 m). 6 te- 
(3 m 4- 3 f). 24 vo- 
(f-|-m). la care se a- 
arbltrl si 25 de ofi-

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
CICLISM • Prima etapă a tu

rului Elveției. încheiată la Uster, 
după 250 km. a revenit rutieru
lui elvețian Godi Schmutz. în 
5.08:14,0. Pe locul doi. cu același 
timp, s-a clasat olandezul Henk 
Lubberdlng. • Prima etapă a 
„Marelui Premiu" — Midi Libre 
(Montpellier — Nîmes, 151 km), 
a revenit francezului Je-an- 
Francois Rodriguez. cu timpul de 
4.08:29,0. • Turul Navarrei a fost 
cîștigat de spaniolul Lopez Arre- 
gui. urmat la 1:50,0 de francezul 
Bajan. Ultima etapă a cursei a 
revenit francezului Garmendia. 
înregistrat pe distanta de 136 km 
cu timpul de 3.52:00. • Proba de 
urmărire pe echipe din cadrul 
concursului pe velodrom de la 
Budapesta a fost cîstigată de se
lecționata U.RS.S., în 4:32.3. pe 
locurile următoare s-au clasat 
selecționata Budapestei 4:35.2 si 
formația R.D. Germane 4:35.3.

Moscova” la 
furnizat-o ti- 

românce E- 
și Rodi-

Una dintre cele mai frumoa
se și plăcute (pentru noi) sur
prize de la întrecerile recen
tei „Regate 
canotaj au 
nerele ramere 
lena Horvath 
ca Pușcatu. învingătoare și 
în urmă cu două săptămîni, la 
„Regata Praga”, cele două ta
lentate sportive au confirmat 
progresul spectaculos înregis
trat în acest an, intrecînd la 
Krîlatskoe cele mai bune am
barcațiuni ale R. D. Germane 
și U.R.S.S., în ambele zile de 
concurs. Noul „pair-oars” al 
României a apărut, practic, du
pă testele efectuate de tehni
cienii noștri în luna mai. „Am 
pus în aceeași barcă — ne 
spune antrenorul emerit Vic
tor Moclani, pe cea mai bună 
„stingă” (Pușcatu) și cea mai 
bună „dreaptă” (Horvath), so
luția dovedindu-se pe deplin 
eficace. în ambele zile ale re-

UI 
uș.

Ș 
«■

De Florența, strălucitoarea ce
tate a Toscanei, se leagă atîtea 
și atîtea nume celebre alo Re
nașterii ; de Florența, începînd 
do miercuri, se leagă și o mare 
ispravă atletică a unui alergător 

englez, campionul olimpic Sebas
tian Coe. Recordmanul mondial 
al probelor de 800 m și 1 000 m 
(1:42,33 - 5.7.1979 șl. respectiv, 
2:13.40 — 1.7.1930) reușise aceste 
performanța de excepție în 
mosfera calmă a nordului, 
ambianța deosebită pe care

Ș
JȚJ-

Ș 
«■

crt- 
ln 

______ ._ _________ . ___ o 
oferă stadionul Bislet din Oslo, 
declarînd că acesta este locul 
cel mai propice pentru obținerea 
unor rezultate de foarte înalt ni- 
vel. Dar lată că, miercuri. Io 
Florența, sub un cer albastru, în
cins do căldura toridă, într-o am-

1:51,9
1:51,4
1:50,4

1 :49,4 
1:46,4 
1:44,4 
1:45,7 
1:44,3 
1:44,3 
1:44,3 
1:43,7

Ted Meredith (S.U.A.) 
Otto Peltzer (Germania) 
Sera Martin (Franța) 
Thomas Hampton (M. Brit.). 
Ben Eastman (S.U.A.) 
Gleen Cunningham (S.U.A.) 
Elroy Robinson (S.U.A.) 
Sydney Wooderson (M. Brit.) 
Rudolf Harbig (Germania) 
Roger Moens (Belgia) 
Peter Snell (N Zeelandă) 
Ralph Doubell (Australia) 
David Wootle (S.U.A.) 
Marcelo Fiasconaro (Italia) 
Alberto Juantorena (Cuba) 
Alberto Juantorena (Cuba) 
Sebastian Coe (M. Britani») 
Sebastian Coe

Stockholm 8.7.1912
Londra 3.7.1926
Paris 14.7.1928
Los Angeles 2.8.1932
Princeton 16.6.1934
Stockholm 20.8.1936
New York 11.7.1937
Stretford 20.8.1938
Milano 15.7.1939
Oslo 3.8.1955
Christchurch 3.2..1962
Mexico 15.10.1968
Eugene 1.7.1972
Milano 27.6.1973
Montretd 25.7.1976
Sofia 21.8.1977
Oslo 5.7.1979
Florența 10.6.19811:41,72
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4 VICTORII ALE ATLEȚILOR ROMANI LA POTSDAM
BERLIN, 12 (Agerpres). - 

în concursul internațional atle
tic de la _ 
registrate 
culorile 
Cușmir a 
ritura în „ 
în aceeași probă, la masculin, 
a terminat învingător Gheor- 
ghe Lina, cu 7,90 m, la sări
tura în înălțime, bărbați, A- 
drian Proteasa a încheiat vic
torios cu rezultatul de 2,21 m, 
iar la aruncarea suliței băr
bați Tudorel Pîrvu s-a situai 
pe locul întîi cu 75,94 m. Alte 
rezultate : 100 m bărbați :
Williams (Canada) — 10,53 ; 200

Potsdam au fost în- 
patru victorii pentru 

românești : Anișoara 
cîștigat proba de să- 
lungime cu 6,73 m,

ROMA, 12 (Agerpres). — în 
localitatea Orvietto s-a desfă
șurat întîlnirea internațională 
de box dintre echipa Steaua 
București și selecționata arma
tei italiene. Au cîștigat pugi- 
liștll români, cu 6—5.

Cele șase victorii au fost rea
lizate de D. Șchiopu, Gh. Go- 
vici, A. Șchiopu, T. Cucu, H. 
Sultan și FI. Livadaru.

FOTBAL • Turneul Internațio
nal de la Tokio a fost cîștigat 
de echipa belgiană F.C. Bruges 
care a Învins în finală cu 2—0 
(1—0) formația italiană Interna- 
zlonale Milano.

HANDBAL • Competiția mas
culină desfășurată la Marignane 
(Franța) a fost ciștigată de echi
pa franceză SMUC Marsilia, care 
a întrecut în finală cu 22—20 
formația iugoslavă RK Sombor. 
In finala turneului feminin, 
echipa iugoslavă H.C. Novl Sad 
a învins cu 12—8 pe SMUC Mar
silia.

MOTOBAL • „Cupa Europei" 
a fost cucerită de selecționata 
U.R.S.S. In finală, disputată la 
Troyes (Franța), echipa sovietică 
a învins cu 5—3 (după prelungiri) 
formația R.F. Germania. Pe locu
rile următoare s-au clasat Fran
ța. Olanda și Anglia.

ȘAH • După consumarea a 

gate! Horvath și Pușcatu au 
dominat autoritar cam tot ce 
există mai valoros, la această 
oră, intre ramerele din R.D.G. 
și sovietice, terminind de fie
care dată cu mai mult de • 
lungime in față”.

O comportare foarte bună la 
Krîlatskoe a avut-o și „opt“-ul 
României, clasat de fiecare da
tă pe locul secund, la mai pu
țin de o secundă în urma băr
cii Uniunii Sovietice, campioa
nă mondială. în componența 
bărcii au intrat, de fiecare dată. 
Bondar, Onofrei, Ștefani, Fur- 
cilă, Naghiu, Tănasă, Bucur și 
Frintu, împreună cu cîrmacea 
Viorica Vereș. Pentru acest e- 
chipaj, însă, V. Mociani mai 
are în vedere și alte canotoare 
printre care, în primul rînd, 
vislașa Mariana Zaharia.

Următorul test al sezonului 
pentru canotoarele românce — 
săptămîna viitoare, la Grii- 
nau. (a. v.)

» FIȘIER a FIȘIER •_ FIȘIER • 
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3MONDIAL LA 800 m

blanță specific italienească, deci 
cu totul diferită de cea norve
giană, Sebastian Coo a parcuri 
colo 2 tururi de stadion al» 
cursei de 800 m în timpul record 
do 1:41,72 I I A fost o cursă la 
discreția alergătorului englez 
(născut la Londra 29.9.1953 : 176 
cm, 56 kg, antrenat do tată! său 
Peter Coo : 1971 - 2:08,4. 1972 
- 1:59,9, 1973 - 1:56,0, 1974 - 
1:53,8, 1975 - 1:53,6, 1976 -
1:47,7, 1977 - 1:45,0, 1976
1:44,0, 1979 - 1:42,4, I960 
1:44,4), care a reatizat o medie 
de 50,86 » pentru fiecare 400 m 1

Sebastian Coe înregistrează ast
fel al 16-lea record mondial al 
probei de 800 m. tată evoluția 
recordului acestei probe :
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m plat femei : Gesine Walther 
(R.D.G.) 23,04 ; 800 m femei î 
Bruns (R.D.G.) 2:00.80; greutate 
bărbați : Uwe Beyer (R.D.G.) 
21,13 m.

hlĂSTASE - MANDLIKOVĂ
LA WIMBLEDON

• Pentru turneul de tenis de 
la Wimbledon se anunță că in 
proba de dublu mixt Ilie Năs- 
tase va^ face pereche cu tînăra 
jucătoare cehoslovacă Hana 
Mandlikova, recenta cîștigătoa- 
re de la „Roland Garros”.

• Campioana noastră Virgi
nia Ruzici a fost aleasă, de un 
juriu de la „Toyota Series”, ca 
jucătoarea care s-a făcut re
marcată în luna mai, cînd a 
jucat în două finale, cu Chris 
Evert-Lloyd, în campionatele 
Italiei și Elveției.

• Rezultate înregistrate în 
campionatele internaționale ala 
Belgiei : Per Hjertquist — Jan 
Kodes 7—5, 7—5 ; Ricardo 
Ycaza — Andrei Dîrzu 6—4, 
6—4 ; Mario Martinez — Jiri 
Hrebec 6—1, 6—1 ; Steve Kru- 
lewitz — Antoine Torre 6—4, 
6—1.

cinci runde, țn turneul Interna
țional de la Smederevska Paian
ta în fruntea clasamentului se 
află Ralkovici. cu 31/, p. Marele 
maestru român Victor Ciocâltea. 
care a întrerupt partida cu Ho- 
renstein, ocupă locul 7. cu 2‘/2 p 
(1). • La Moscova, în meci pen
tru sferturile de finală ale ..Cu
pei campionilor europeni" echipa 
locală Burevestnik a învins cu 
7’A—4’/2 p formația clubului vest- 
german Pcrtz. In echipa sovie
tică au evoluat, printre alții, 
marii maeștri Smislov. Balașov, 
Taimanov și Dolmatov.

TENIS DE MASA • Tradițio
nala competiție Internațională 
„Top 12". care reunește în fie
care an pe cei mai buni 12 1u- 
cători si cele mai valoroase 12 
jucătoare din Europa, se va des
fășura anul viitor în orașul 
francez Nantes în zilele de 5. 4 
și 7 februarie.


