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NICOLAE CEAUȘESCU, 
A ÎNCEPUT VIZITA PREȘEDINTELUI 

REPUBLICII DEMOCRATICE SOMALIA, ZIAR

^<4 PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚIVA I

portul
MOHAMED SIAD BARRE
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, marți la 
amiază, a sosit in Capitală, 
într-o vizită oficială de prie
tenie în România, general-maior 
Mohamed Siad Barre, secretar 
general al Partidului Socialist 
Revoluționar Somalez, pre
ședintele Republicii Democratice 
Somalia.

Vizita inaltului sol al po
porului somalez in țara noastră, 
convorbirile la nivel înalt ro- 
mâno-somaleze, ce vor avea loc 
cu acest prilej, reprezintă un 
moment de mare însemnătate în 
cronica relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre România șl 
Somalia, ele urmînd să des
chidă noi orizonturi conlucrării 
bilaterale în folosul ambelor 
țări și popoare, al cauzei păcii 
și progresului social, al destin
derii și înțelegerii în întreaga 
lume.

Ceremonia sosirii șefului sta
tului somalez a avut loc pe 
aeroportul Otopeni.

Numeroși oameni ai muncii 
din întreprinderi și instituții 
bucureșiene precum și studenți 
somalezi ce se află la studii în 
România au făcut o caldă pri
mire șefului statului somalez. 
Cei doi conducători de partid și 
de stat au fost ovaționați înde
lung. dindu-se astfel expresie 
satisfacției față de intilnirea 
dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele 
Mohamed Siad Barre.

★
Secretarul general al Parti

dului Socialist Revoluționar So
malez, președintele Republicii 
Democratice Somalia, general- 
maior Mohamed Siad Barre, a 
făcut, în cursul după-amiezii, o 
vizită protocolară secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la Palatul 
Consiliului de Stat.

Cei doi conducători de partid 
și de stat au avut, cu acest 
prilej, un prim schimb de pă
reri, premergător convorbirilor

oficiale, care a decurs într-o 
ambianță cordială, în spiritul 
prieteniei și stimei reciproce ce 
caracterizează relațiile dintre 
partidele, țările și popoarele 
noastre.

★
La Palatul Consiliului de 

Stat au început, marți, 16 iu
nie, convorbirile oficiale între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și general-maior Mohamed Siad 
Barre, secretar general al 
Partidului Socialist Revoluțio
nar Somalez, președintele Re
publicii Democratice Somalia.

Cei doi conducători de 
partid și de stat au relevat cu 
satisfacție faptul că relațiile 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Socialist Re
voluționar Somalez, dintre 
România și Somalia s-au în
scris, in ultimii ani, pe o li
nie ascendentă, potrivii intere
selor și aspirațiilor țărilor și 
popoarelor noastre. Totodată, 
s-a arătat că sint create pre
mise favorabile pentru dez
voltarea, în continuare, a a- 
cestor strînse raporturi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și general-maior Mohamed 
Siad Barre au început, de ase
menea, schimbul de păreri in 
probleme actuale ale vieții in
ternaționale.

Convorbirile au loc într-o at
mosferă de caldă prietenie, de 
înțelegere și stimă reciprocă.

★
Tovarășul Nicoiac Ceaușescu. 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a oferit, marți, un dineu ofi
cial in onoarea secretarului ge
neral al Partidului Socialist 
Revoluționar Somalez, pre
ședintele Republicii Democra
tice Somalia, general-maior 
Mohamed Siad Barre.

In timpul dineului, desfășu
rat intr-o atmosferă de caldă 
prietenie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și general-maior 
Mohamed Siad Barre au rostit 
toasturi.
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Liviu Giurgian, recordman de juniori la 110 mg, va da, desigur, 
o replică dirză mai virstnicilor săi adversari

Foto : A. TÎRZIU — Craiova

Pe Stadionul Republicii au 
loc, începînd de astăzi (de la 
ora 9,00 și ora 17,00), întrecerile 
finale de atletism ale „Dacia- 
dei“ și ale campionatelor națio
nale la seniori ți juniori III 
(băieții născuți în 1966 și 1967, 
fetele născute în anii 1967 și 
1968), care se vor bucura de o 
bogată și reprezentativă parti
cipare a întregului eșalon de 
sportivi fruntași. Competiția 
constituie un bun prilej de se
lecție a lotului care va partici
pa la Universiadă ți a repre
zentativei feminine care va e- 
volua in semifinala „Cupei Eu- 
ropei“, la Bodo, in Norvegia 
(vor lua parte Belgia, Elveția, 
Italia, Norvegia, România, Un
garia și U.R.S.S.).

Așteptăm, firește, rezultate 
cit mai bune din partea atle- 
ților noștri !

AZI, PE ARENELE 
„DACIADEI“

ATLETISM : de la ora 9 
și ora 17,00 pe Stadionul 
Republicii din București ;

CICLISM : proba de fond, 
la Brașov ;

HANDBAL : de la ora 
14,30 în sala sporturilor din 
Cluj-Napoca (întreceri mas
culine) și sala sporturilor 
din Deva (întreceri femini
ne).

RUGBY : jocuri elimina
torii la Galați (ora 17), Cluj- 
Napoca (ora 16), Alexandria 
(ora 17,30), Focșani (ora 
17,30), Suceava (ora 9), Giur
giu (ora 14,30) și Cugir (ora 
17).

REPREZENTATIVELE BUCURESTIULUI (fete) Șl MARAMUREȘULUI
(băieți) - CAMPIOANE DE

Cu puține zile înaintea senio
rilor si senioarelor, handbalul de 
performanță și-a desemnat ciș- 
tigătorii (la juniori) din cadrul 
competiției naționale „Daclada“_.

Finala fetelor a fost găzduită 
de orașul Bistrița, competiția 
bucurîndu-se nu numai de o 
bună organizare — ca dealtfel 
și cea a băieților, care a avut 
loc la Reșița — ci și de participa
rea unor echipe bine pregătite. 
Au fost meciuri de bun nivel

JUNIORI LA HANDBAL
tehnic. Echipele campioane ala 
„Daciadei“ sînt cele ale munici
piului BUCUREȘTI (la fete) țî 
MARAMUREȘ (la băieți).'

Iată clasamentele finale. Fe
te : 1. București, 2. Cluj, 3.
Neamț, 4. Constanța, 5. Sibiu, 
6. Brașov, 7. Timiș, 8. Dolj J 
băieți : 1. Maramureș, 2. Pra
hova, 3. Teleorman, 4. Bucu
rești. 5. Arad, 6. Brașov, 7. Ba
cău, 8. Sibiu.
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RUGBYȘTII DE LA STEAUA ClȘTIGĂ LA... FOTOGRAFIE!
• Omogenitatea mai importantă ca vedetele I • Campionatul afectat de lipsa de 
regularitate © O formulă de întrecere căreia ar trebui să i se aducă modificări
Cel de al 64-lea campionat 

național de rugby a luat sfirșit 
intr-un mod mai puțin obișnuit. 
După foarte mulți ani ne-am 
reîntilnit cu o situație de „deat- 
head“, campioana. Steaua, și a 
doua clasată. Dinamo, termi- 
nind Ia egalitate de puncte și 
victorii ; al treilea criteriu — 
diferența dintre cele două e- 
chipe, totalizîndu-se scorul par
tidelor tur-retur, — indicînd 
de asemenea egalitate perfectă. 
Fiecare formație și-a împărțit 
victoria și a cîștigat cu același 
scor (+6) pe terenul... celei
lalte. pierzînd totodată ambele 
partida lor de la Baia Mare. 
Știința din localitate (antrenor 
Mitică Antonescu), locul III, 
constituind și din acest punct 
de vedere o revelație. A decis 
finalmente soarta titlului 

DIVIZIA ,,A“ DE FOTBAL

punctaverajul general al celor 
două echipe — net favorabil for
mației Steaua (1102—183) fată de 
Dinamo (680—130).

Clubul din șos. Ghencea ob
ține astfel al treilea succes 
consecutiv și al 13-lea din pal
mares, primele patru fiind cu
cerite sub vechea titulatură 
C.C.A. (cel dinții în anul 1949).

Iat-o, deci, pe Steaua insta
lată în fotoliul de orchestră. 
Dacă două din cele trei ultime 
campionate le-a dominat clar, 
acesta din urmă pare a fi fost 
semnalul unei ofensive corobo
rate de către Dinamo, Știința 
Baia Mare și Farul, ofensivă 
ce va supune „15-le“, antrenat 
astăzi de către doi foști cunos- 
cuți internaționali ai clubului, 
Adrian Mateescu și Radu 
Durbac, urci presiuni care în 

viitor se anunță a căpăta o tot 
mai mare anvergură.

Atuul de astăzi al Stelei se 
numește omogenitate, pentru că 
vedetele le-am găsit adeseori 
în formațiile altor cluburi (Di
namo și Farul mai ales). Sub 
acest aspect nici un alt club nu 
i-ar putea contesta supremația. 
Jocul Stelei are mai demult o 
mare unitate. înaintarea este 
compartimentul unde sudura și 
forța de exprimare a echipgi 
au ieșit cu pregnanță în evi
dență. Florieă Murariu. Mircea 
Munteanu, Marin Ionescu, pe 
deplin realizați, sînt cei care 
au impulsionat în permanență 
jocul, stîrnindu-i în acțiunile

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare In pag 2-3)

Cu gindul la medalii și recorduri

CARMEN BBNACIU ÎNOATĂ IOT MM REPEOE!..
Carmen Bunaciu, cea mai ra

pidă spatistă a lumii în bazin 
scurt (2:12,16 pe 200 m), confir
mă tuturor că, in ciuda celor 
20 de ani pe care îi va împlini 
în luna septembrie (alte mari 
campioane abandonează activi
tatea competițională la aceasta 
vîrstă), va mai avea un cuvînt 
de spus anul acesta. Deocam
dată ea a luat un ușor avans 
față de adversarele sale la U- 
niversiadă șl la C.E. (luna sep
tembrie, la Split) și cu 62,97 pe 
100 m, Bunaciu s-a instalat di
rect în fruntea top-ului mon
dial.

în istoria acestei probe^ pîna 
la această oră, doar nouă îno
tătoare din întreaga lume au 

reușit să parcurgă distanța de 
100 m în mai puțin de 63 de 
secunde ; șase din R. D. Ger
mană (Rica Reinisch 60,86 in 
1980, Ulrike Richter 61,51 în 
1976, Kornelia Ender 61,62 in 
1976, Ina Kleber 62,07 în 1980. 
Petra Riedel 62,60 în 1980 și 
Brigit Treiber 62,63 în 1977) și 
două din S.U.A. (Linda Jezek 
62,55 în 1978 și Sue Walsh 62,78 
în 1979), ultima fiind Bunaciu 
cu acest 62,97 obținut la Reșița. 
Pentru Carmen, rezultatul re
prezintă a 13-a corectură adusă 
recordului național preluat da 
la... antrenoarea sa, Cristina 
Șoptereanu, în urmă cu 5 ani I 

Performanța multiplei cam
pioane și recordmane este in
teresantă din mai multe puncte 
de vedere. Ea a fost obținută 
în plină perioadă pregătitoare, 
cu aproximativ 6 săptămîni îna-

A. VASILIU

ASTĂZI, PENULTIMA ETAPĂ-DOMINATĂ DE JOCURILE PENTRU... LOCUL 16! (Continuare în pag a 4-a)

© Progresul-Vulcan speră la... 
Brașov © „U" Cluj-Napoca se 
teme, acasă, de Corvinul, 
într-un meci televizat © In 
timp ce Politehnica lași va 
căuta să-și rotunjească golave
rajul în fața „lanternei" © La 
Bacău, Dinamo va încerca 
să-și ia (cel puțin) punctul 
p erdut în tur, dar gazdele se 
află după două infrîngeri conse
cutive ! © Craiovenii, mari fa- 
voriți in Bănie © Va primi 
Sportul studențesc primul gol 
in „Regie" ? © La Petroșani și 
Timișoara, gazdele au nevoie 
de victorie pentru a răsufla 
ușurate, dar F.C. Argeș (mai 
ales) și Chimia Rm. Vilcea nu 
s-au deplasat pentru o simplă

excursie © In „Ghencea", meci 
intre două echipe aparent 
liniștite

CLASAMENTUL
1. Univ. Craiova 32 20 3 9 68-32 43
2. Dinamo 32 17 6 9 53-32 40
3. F.C. Argeș 32 18 3 11 55-34 39
4. Steaua 32 14 7 11 47-43 35
5. Corvinul 32 15 3 14 63-45 33
6. S.C. Bacâu 32 14 5 13 43-43 33
7. F.C.M. Bv. 32 14 5 13 34-38 33
8. Chimia Rm. V. 32 15 3 14 50-56 33
9. Sportul stud. 32 15 2 15 43-34 32

10. F.C. Olt 32 13 6 13 40-47 32
11. „Poli" Tim. 32 13 6 13 32 42 32
12. Jiul Petroșani 32 14 3 15 39-36 31
13. A.S.A. Tg. M. 32 13 4 15 47-53 30
14. „U-" Cluj-N. 32 13 4 15 44-55 30
15. Progr. Vulcan 32 12 5 15 38-50 29
16. Politehnica lași 32 11 6 15 39-45 28
17. F.C. Bai-o Mare 32 10 5 17 34-52 25
18. F.C.M. Galați 32 7 4 21 33-65 13

I 
I
I

Bacău : 
Craiova :
București :

PROGRAMUL MECIURILOR

I- DINAMO
- A.S.A.
- F.C. BAIA MARE

Cluj-Napoca :

Brașov :
Petroșani : 
lași :
București :

Timișoara :

SPORT CLUB 
UNIVERSITATEA 
SPORTUL STUD.

(Stadionul Politehnica)
„U“ - CORVINUL

(Meci televizat de la ora 16)
F.C.M.
JIUL 
POLITEHNICA 
STEAUA

(Stadionul Steaua)
POLITEHNICA - CHIMIA RM. VILCEA

- PROGRESUL VULCAN
- F.C. ARGEȘ
- F.C.M. GALAȚI
- F.C. OLT

Toate partidele vor începe la ora 18, cu excepția meciului 
televizat.

9 VICTORII ROMÂNEȘTI 
ÎN „REGATA ALBANO‘‘ 

LA CAIAC-CAÂOE
Caiaciștii și can oiștii români au 

ciștigat 9 din cele 13 Probe ale 
tradiționalei Rizate Albano (Ita
lia) lâ care au fost prezenti spor
tivi din 8 țări. Au obținut vic
torii Ion Birlădeanu (I< 1 — 500 
m. 1:46,0 și K 1 — l 000 m. 3:52.0). 
echipaiul Vasile Diba — Petrică 
Dimofte — Ion Geanta — Marian 
dobanu (K 4 — 500 m. 1:27.6 si 
K 4 - 1 000 m, 3:10,7) Gheorghe 
Titu (C 1 — 1 000 m. 4:14 7),
Ivan Patzaichin — Toma Simio- 
nov (C 2 — 500 m. 1:47.7 si C J 
— 1 000 m. 3:51.4). Agafia Bu-
haev (K l — 2:01.7) si Agalia 
Buhaev — Maria Ștefan (K 2 F, 

1:51,9).



Sublinieri in Forumul teoretic al mișcării sportive (VI)

O VALOROASA INIȚIATIVA — FESTIVALUL
SPORTULUI SĂTESC DE MASA

numeroasele probleme 
discuție — acțiuni si 
— cu prilejul lucră-

Dintre 
puse în 
initiative .
rilor recentului Simpozion na
țional al .Daciadei", multe s-au 
referit la sportul sătesc, si era 
și firesc să fie asa. tinînd sea
ma de entuziasmul cu care ti
neretul din mediul rural parti
cipă la întrecerile marii com
petiții naționale.. Tinerii trac
toriști si mecanizatori, harnicii 
lucrători ai ogoarelor, căliți în 
arșița muncii si a soarelui, gă
sesc pe terenurile de sport. în 
orele libere, plăcerea destin
derii Si refacerii forțelor prin 
mișcare, gustă din Plin bucu
riile întrecerii. Aceasta cu atît 
mai mult cu cit acțiunile or
ganizate pentru ei sînt intere
sante Si atractive. O inițiativă 
deosebit de valoroasă in acest 
sens am desprins din comuni
carea făcută la simpozion de 
prof. Dumitru Florin de la 
C.J.E.F.S. Teleorman. Este vor
ba de „Festivalul sportului să
tesc de masă", organizat sub 
genericul competiției naționale 
„Daciada". La prima vedere 
pare o competiție obișnuită, dar 
ceea ce au reușit teleormănenii 
ni se pare demn de subliniat.

Județul Teleorman cuprinde

un număr de 84 de comune si 
înscrierea tuturor acestora in 
circuitul unei competiții de am
ploare. cum a reușit *ă devină 
festivalul, n-a fost un lucru 
prea ușor, traducerea lui in 
viată depinzînd de o foarte 
bună organizare. Ceea ce a si 
reușit să facă C.J.E.F.S. in 
colaborare cu organele cu atri
buții si. firește, cu sprijinul or
ganizațiilor de partid comunale 
si al consiliilor populare. Potri
vit regulamentului — judicios 
întocmit — Festivalul sportului 
sătesc începe cu etapa ne co
mună. la disciplinele : fotbal 
(nu este vorba de campionatul 
județean de fotbal, ci de întîl- 
niri aparte, în cadrul festivalu
lui), atletism și ciclism (toate 
trei obligatorii), la care se a- 
daugă. după preferințe, vilei, 
jocuri distractive și programe 
cultural-artistice. Apoi. prin 
tragere la sorți — pentru eta
pa următoare — sînt angrenate 
în întrecere cite două comune 
vecine. Pe lingă atletism si 
fotbal, fiecare participantă tre
buie să prezinte cel puțin 26 
de cicliști. Cîstigătoarele pro
movează spre finală prin între
ceri intercomunale ce constituie 
adevărate sărbători în care

sportul. „Daciada". se împletesc 
cu cîntecul și jocul din cadrul 
festivalului national „Cîntarea 
României".

„Odată 
Iui — ne 
rin — a 
țiune de _ _
sportive astfel că în prezent fie
care comună dispune de tere
nuri bine întreținute, apte pen
tru a găzdui finala pe județ a 
competiției. De fapt, finalele 
edițiilor de pînă acum s-au ți
nut de fiecare 
calitate".
pe județ 
de obicei 
printr-o 
bună. O 
la reușita acestora își aduc ca
drele didactice de 
nerale. in frunte 
de educație fizică, 
lejul să urmărim 
nici sportive teleormănene si să 
consemnăm că activitatea spor
tivă de masă și-a găsit, prin a- 
cest sistem de organizare din 
cadrul „Daciadei". cel mai po
trivit mijloc de cuprindere a 
oamenilor ogoarelor Ia practi
carea exercițiului fizic si a’ 
sportului.

Viorel TONCEANU

cu lansarea feslivalu- 
spunea prof. D. Flo- 

fost inițiată și o ac- 
amcnajare a bazelor

dală in altă lo- 
gazdă a finalei 

o cinste onorată 
către localnici 

tot mai

A fi 
este 

de 
organizare 
contribuție de seamă

la școlile ee- 
cu profesorii 
Am avut pri- 
cîteva dumi-

V
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ROADELE MUNCII SUSȚINUTE
A TRĂGĂTORILOR ÎNCEP SA AP ARA...

Vici

C

FALIMENTUL „EDUCAȚIEI PUMNULUI"
Se spune adesea (și uneori 

chiar se scrie) că un om de 
vocație în sport, vocație con
cretizată la un moment dat in 
performanțe ridicate, trebuie 
socotit un om de excepție. Și 
este firesc. Numai că — din pă
cate — unii dintre cei astfel 
judecați și alții dintre cei ca- 
re-i judecă înțeleg prin aceasta 
că oamenii cu bune rezultate 
în domeniul sportului ar putea 
fi exceptați și de Ia obligațiile 
etice generale... Dacă fotbalis
tul X, de pildă, se dovedește 
în teren o valoare, unanim a- 
preciată, trebuie el oare scuzat 
pentru orice act, pentru orice 
manifestare neconformă princi
piilor etice statornicite în socie
tate ? Dacă un tehnician spor
tiv se distinge prin profesiona- 
litate și competență, el trebuie 
scutit oare de datoria unei con
duite corecte, de adevărat pe
dagog, cum se pretinde, în are
ne, în colectivul de muncă, in 
societate ? Au acești oameni 
dreptul să încalce spiritul spor
tivității, noțiune profund etică, 
sub paravanul iscusinței pe 
plan profesional ? Sînt între
bări, desigur, retorice, la care, 
din păcate, unii găsesc 
răspunsuri decît cel firesc, adi
că NU !

Asemenea răspunsuri am pri
mit cu surprindere acum cîte- 
va zile, la Zalău, unde am mers 
pe urmele unui articol critic a- 
părut în toamnă la rubrica 
noastră „Atitudini" sub titlul 
■«„Educația" educatorului», în 
care era, pe bună dreptate, 
condamnată conduita antreno
rului de handbal Gheorghe Ta
dici de Ia C.S.Ș. Zalău și care 
pregătea, totodată, și diviziona
ra „B" feminină „Textila" din 
localitate. Atunci, pentru com
portări urîte, violente față de 
propriile jucătoare, precum și 
pentru folosirea în fals a unei 
sportive, federația il suspenda
se (și nu numai o dată !) de la 
conducerea echipei de „B“ care 
avea să fie penalizată cu pier
derea a 6 puncte și, astfel, să 
nu mai poată participa Ia bara
jul pentru promovare în prima 
divizie...

Ce a urmat ? Adică ce a în
vățat tînărul antrenor Tadici 
din lecția meritată pe care o 
primise ? Aceasta am căutat să 
aflăm Ia fața locului. Și am 
aflat multe. In primul rîn-J, că 
este un tehnician bun, care a 
ridicat prin priceperea sa nive
lul handbalului feminin din Za
lău. Dar am descoperit o su
medenie de alte aspecte nega-

tive, care ni-1 înfățișează pe 
profesorul Tadici într-o lumină 
în totală contradicție cu postu
ra sa de pedagog. „Tempera
ment agitat", cum se autodefi
nea în discuția pe care aveam 
s-o purtăm cu el, cu jucătoa
rele și cu alți activiști locali, 
el a continuat să-și maltrateze, 
verbal și uneori cu pumnii, 
sportivele la antrenamente sau 
jocuri — în sală, în vestiare sau 
în locuințele lor — pînă ce la 
un moment dat textilistele n-au 
mai putut răbda și s-au adre
sat printr-o lungă și amănunți
tă scrisoare conducerii între
prinderii, arătînd faptele antre
norului si cerînd sprijin. „La O- 
radea, după prima repriză a 
meciului cu Aradul, am fost 
chemate în vestiar, iar la in-

Pe urmele materialelor
publicate

alte

^\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
trare ni s-a spus de către tov. 
Tadici să ne bandajăm capete
le. Intrate in vestiar, a fost bă
tută Lenuța Farcaș, deși situa
ția meciului nu era gravă, ți- 
nînd cont că noi conduceam Ia 
pauză", se spune între multe 
altele în scrisoare. Și, mai de
parte ne povestește cum, altă
dată, jucătoarea Ana Șuhai a 
fost lovită nu numai cu pumnii 
ci a fost aruncată peste ea și 
masa din vestiar, iar Ana Gri
gor ne-a declarat că a trebuit 
să se interneze în urma unei 
bătăi (și a prezentat certificat 
medical), in timp ce antrenorul 
susține că nu pumnii săi, ci o 
lovitură de minge în cap i-ar 
fi cauzat respectivul... concediu 
medical.

Izbucnirea conflictului des
chis între antrenor și echipă 
(în care a activat, a refuzat să 
mai activeze și, în ultimul timp, 
a revenit soția lui Gh. Tadici, 
jucătoare dealtfel valoroasă) a 
dus la scindarea colectivului în 
două — textilistele de o parte, 
elevele de la C.S.Ș. de cealaltă 
parte, supuse profesorului lor, 
dar mărturisind că le-a mai, 
bătut „pe merit" și pe ele —, 
la condiționări, la pierderea u- 
nor meciuri care s-ar fi putut 
cîștiga. Pe parcurs, asociația 
„Textila" a renunțat la servi
ciile lui Gh. Tadici, numindu-1 
ca antrenor pe prof. Ion Bal, 
dar Tadici avea să-i fie impus 
din nou, ca secund, în virtutea

meritelor pe plan tehnic și 
spre... sudarea din nou a co
lectivului. Sudare care n-avea 
să fie decît o și mai puternică 
dezbinare. Și, între timp, dosa
rul cazului creștea. S-au găsit 
apărători ai „meseriașului Gh. 
Tadici", care i-au trecut cu ve
derea marile carențe educative. 
S-au găsit, însă, mai mulți a- 
părători ai principiilor etice în
călcate de acest antrenor. Pînă 
la urmă Gh. Tadici a fost în
depărtat de la echipă. „îmi 
pare rău, căci era tehnician 
bun, dar cu bătaia, cu violența 
care-1 caracterizează pe acest 
om nu sînt de acord. Condui
ta Iui nu-1 recomandă ca peda
gog", ne spunea Susana Rcszler, 
președinta secției de handbal 
de la „Textila". La rîndul său, 
Doru Negru, jurist la Filatura 
de bumbac, responsabil cu pro
paganda în aceeași secție, adău
ga : „Vreau ca și fetița mea să 
facă handbal, dar ca părinte, 
știindu-i metodele lui Tadici, 
nu i-aș încredința copilul".

Poate că acum profesorul 
Gheorghe Tadici și cei care 
i-au tolerat atitudinea vor în
țelege, în sfîrșit, că nu e de 
ajuns să vrei să te afirmi in 
meserie, ci trebuie să știi cum 
să o faci. Că violența nu are 
nimic comun cu exigența, dar 
mai ales că este contrară eticii 
sportive, eticii pedagogului zi
lelor noastre. Nu prin astfel de 
metode se pot obține rezultate 
cu adevărat valoroase (și. cum 
s-a văzut, nici nu s-au obținut). 
„Educația pumnului" nu putea 
duce decît la faliment. Acest 
lucru ar fi trebuit să-1 știe mai 
din vreme toți cei în subordi- 
nea cărora a lucrat 
antrenor. Si să nu-i ___
sub nici un pretext faptele...

Aurelian BREBEANU

Le-a fost dat trăgătorilor de 
pușcă liberă să se afle, dintre 
toți țintașii români participant 
la Campionatele internaționale 
ale României, în prim-plan. 
Reprezentanții noștri au domi
nat net proba de pușcă liberă 
60 f.c., spre virful clasamentu
lui situîndu-se, in proporție ma
joritară, pușcași români consa- 
crați (I. Codreanu, R. Nicoles- 
cu, M. Ilea, N. Rotam), in curs 
de afirmare (M. Dumitrescu și 
E. Antonescu) sau speranțe caro 
progresează vizibil (F. Brin- 
duși). O eventuală echipă de 4 
a României ar fi adunat un to
tal superior cu 10 puncte actua
lului record mondial, deținut de 
multă vreme tot de o formație 
a țării noastre ! în același timp, 
iată, după doi ani de activitate 
intensă depusă la cluburi și la 
lot cu trăgătorii specialiști in 
proba-maraton a tirului, pușca 
liberă 3X40 f, roadele încep să 
se arate, în sfîrșit. După rezul
tate dătătoare de speranțe în 
unele competiții interne si in
ternaționale din prima parte a 
acestui an. la Campionatele in 
ternaționale ale României — 
deci în condițiile unei compe
tiții de mare stres, cu partici
pare valoroasă de peste hotare 
— lucrurile s-au îmbunătățit în 
continuare : Mihai Dumitrescu 
a reușit un nou record personal 
in aer liber, cu 1160 p, cifră cu 
care a ocupat locul 2, Romulus 
Nicolescu și-a repetat și el una 
dintre cifrele sale bune (1159 
pe locul 3), iar Eugen Antones
cu s-a ridicat în apropierea ce
lor doi, cu 1157 p. Fapt îmbu
curător : cu ceva mai multă a- 
tenție la poziția culcat, toți 3 
ar fi reușit cifre cu 3—6 puncte 
mai înalte ! Oricum însă, la a- 
ceastă poziție, lucrurile sînt 
mult mai puțin greu de îndrep
tat. Cert este că drumul pe 
care s-a pornit cu doi ani în 
urmă, al muncii susținute, tre
buie urmat. „Să avem doar 
încă puțină răbdare, așa cum 
spunea unul dintre antrenorii 
de pușcă, Petre Șandor, pentru

că in această probă, progresele 
apai mult mai greu". Subscriem, 
vom mai aștepta, condiția sin
gulară fiind ridicarea continuă 
a nivelului — cantitativ si ca
litativ — de muncă de oină 
acum.

N-am avut satisfacțiile aș
teptate din partea trăgătorilor 
de pistol viteză. în urma unor 
discuții purtate cu antrenori si 
trăgători, au ieșit la iveală cau
ze care, deși nu au darul de a 
dezvălui lucruri grave, atrag 
totuși atenția asupra complexi
tății cu care trebuie privită ac
tivitatea generală a acestor tră
gători de valoare mondială, a- 
supra modului in care li se al
cătuiesc programele de pregăti
re și mai ales calendarul com- 
petițional. Corneliu Ion, Marin 
Stan, Teodor Tașcă și ceilalți 
trebuie să răspundă solicitărilor 
de a concura la cel mai înalt 
nivel totdeauna, fie că e vorba 
despre calendarul cluburilor la 
care sînt legitimați, fie de cel 
al federației, în concursuri de 
peste hotare. Și, pînă în mo
mentul de față, în acest an, au 
făcut-o cu cinste, printre rezul
tatele lor numărîndu-se cifra 
de 597 p si mai înalte, iar la 
capitolul reușitelor numărîndu- 
se titluri balcanice, „Cupa ță
rilor latine și Greciei" adusă în 
țară, alte concursuri internațio
nale sau pe linie de cluburi 
militare (Lvov, Plsen, Suhl) 
ciștigate sau pierdute cu cifre 
foarte mari, la baraj. In aceste 
condiții, opinăm că trăgătorii 
noștri de pistol viteză, supraso
licitați și pe linie de club și de 
federație, au ajuns intr-un sta
diu de oboseală ce poate fi de
pășit numai printr-o binevenită 
perioadă de refacere. Să mai a- 
dăugăm și că un accident (V 
Suciu, braț în ghips), o sesiune 
de examene (F. Irimia) și un 
examen de stat (M. Stan, la 
I.E.F.S.) au micșorat și mai 
mult potențialul general al tră
gătorilor noștri de pistol viteză.

Radu TIMOFTE
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DEZBATERE PE TEMA SPORTIVĂ
Centrul de cercetări pentru educație fizică și sport orga

nizează, luni 22 iunie a.c„ orele 12,30, în sala din Bd. 
Muncii 37—39, o dezbatere cu tema : „Tipologie și indivi
dualizare. Aplicații in sport".

Referatul de bază va fi susținut de cercetătorul Tata 
Cornel. Antrenorii, profesorii de educație fizică. medicii 
sportivi, activiștii sportivi și sportivii fruntași sînt invitați 
să participe.

UN NOU CENTRU PE
Desfășurat timp de trei zile în 

sala Floreasca din Capitală, tur
neul de baraj pentru Divizia 
„A" la handbal a scos în eviden
tă două formații care au sur
prins plăcut prin vigoarea jocu
lui practicat, prin pregătirea 
fizică excelentă a majorității 
componenților și nu în ultimă 
instanță — prin rapiditatea și 
frumusețea fazelor create. Am
bele formații au evidențiat 
preocupările pentru jocul mo
dern, precum și un îndelungat 
și atent stagiu de pregătire.

Este vorba de formația femi
nină C.F.R. Craiova și de cea 
masculină Constructorul C.S.U. 
Oradea. Prima echipă n-a pro
movat, din păcate. Mai întii, 
pentru că n-a rezistat psihic 
celui de al treilea... val (meciul 
cu Confecția) și, apoi, pentru 
că s-a... împiedicat în meandre
le unui regulament care — la 
egalitate de puncte (C.F.R. Cra
iova întrecuse pe cele două di
vizionare „A") — a preferat
una dintre învinsele sale... Pă
cat, pentru că tinerețea și dă
ruirea craiovencelor ar fi adus 
un suflu nou pe prima scenă a 
handbalului nostru feminin ; 
păcat si pentru că talentatele 
oltence ar fi avut — în asprele 
confruntări din Divizia „A" — 
un prilej minunat de a urca 
treptele măiestriei spre echipa 
națională. Să sperăm că nu vor 
dezarma, că vor reveni cu forțe 
sporite la porțile Diviziei „A".

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—Vin — Școala generală nr. 178
— clasele IX-XH — Liceul industrial D. Petrescu, 
înscrierile pentru clasele V—IX se fac în perioada 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 n-a de liceu 
In perioada 10—14 iulie a.c.

Elevilor din provincie li se asigură, în limita posibilităților, 
lâ 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—1073 (natație) și anii 
1064—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
— probele hepatice și card ovasculare (adeverință 

tip Ministerul Sănătății 50).
Relații suplimentare la secretariatul clubului, tel.

181021
medicală

65.29.30.

HARTA HANDBALULUI NOS
Cealaltă 

structorul C.S.U. 
fructificat 
turneul ... ________ ___
Craiova — neînvinsă și promo- 
vînd în . ' 
filează, deci, un nou centru pe 
harta handbalului nostru mas
culin. Perspectiva este certă 
pentru că la Oradea există o 
bază materială de prim rang și 
o deosebită atracție spre hand
bal. In plus, la Constructorul 
C.S.U. Oradea se muncește cu . 
sirg, lucru atestat de evoluția 
echipei in turneul de baraj de 
la București. Venit de doi ani 
la Oradea, antrenorul Gb. Io- 
nescu și-a pus amprenta sîrgu- 
ințet și a cunoștințelor sale a- 
supra atitudinii și a pregătirii 
echipei. Formația orădeană are 
ca prim atu (pe care va trebui

evidențiată, Con-
Oradea, și-a 
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FOTBAL PENTRU
Clubul sportiv școlar E- 

leclroaparataj din București, 
str. Hambarului nr. 1, sector 
2, organizează noi selecții 
pentru elevii născuți în anii 
1967—1965, pentru clasele a 
IX-a și a Xl-a.

Elevii declarați admiși in 
urma susținerii probelor de 
aptitudini vor fi școlarizați 
in cadrul Liceului Electro- 
aparataj.

Susținerea probelor de ap
titudini va avea Ioc intre 
20—26 iunie 1981 pentru cla
sa a IX-a treapta I de li
ceu și intre 3—7 iulie pen
tru clasa a Xl a treapta a 
II-a de liceu.
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ADMINISTRAȚIA Of STAT 1010 PRONOSPl
Ați jucat numerele preferate ?

ASTAZI ȘI MÎINE sînt ULTI
MELE ZILE de participare la 
tragerea obișnuită Loto de vineri 
19 iunie 19S1 — prilej de a vă 
înscrie si dv. numele printre tot 
mai numeroșii beneficiari ad aces
tui avantajos sistem de joc. In con
tinuarea numeroaselor cîștiguri în 
AUTOTURISME Si MARI SUME 
DE BANI Înregistrate la trage
rile din ultima vreme, luna In 
curs a debutat la 5 iunie cu noi 
si frumoase succese, dintre care 
menționăm cele două autoturis
me „Dacia 1300", obținute la ca
tegoria I. ne bilete achitate 25%, 
de Vatra Gheorghe din Roman si 
Dinu Iulian din Sf. Gheorghe, 
precum si cele opt cîștiguri a cîte 
11.377 lei atribuite la categoria a 
II-a. Participînd la tragerea Loto 
din această săptămînă. puteți ob
ține și dv. succese asemănătoare 
sau chiar mai mari ! Reamintim 
că agențiile Loto-Pronosport vă 
mai stau la dispoziție numai as-

tăzi și miir 
Si dv. sans

Tragerea 
de astăzi, 
vizează In 
16,45.

ClȘTIGUR 
PRONOSPl

Categoria
4.75 varian

Categoria
118.75 varie

Categoria 
1.576,25 var



României" la baschet feminin

\TĂ BINEMERITATĂ PLEDOARIE PENTRU CORECTITUDINE!

VOINȚA BUCUREȘTI
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ale competiției internaționale 
„Cupa Liliana Ronchetti''.

Pe locul secund s-a cla
sat Crișul Oradea, formație 
care și-a etalat din plin cali
tățile de luptătoare ambițioa
să. In plus, la Cluj-Napoca o- 
rădencele s-au prezentat mai 
bine pregătite decît perioade 
întregi dial ediția trecută a 
campionatului național. ceea 
ce le-a determinat buna evolu
ție în orașul de pe Someș. Cit 
privește reprezentanta orașului 
gazdă, echipa Universitatea, ea 
a fost la un pas de a cuceri 
trofeul, dar unele greșeli ele
mentare comise de jucătoare 
(experimentate) în finalul me
ciului cu Voința au privat-o 
de victorie. Nu ne îndoim că 
insuccesul va fi un prilej de 
autoanaliză din partea jucă
toarelor la care, se pare, a 
intervenit o relaxare după ciș- 
tigarea campionatului. La Poli
tehnica C.S.Ș. 2 București am 
apreciat eforturile, demne de 
laudă, depuse de Suzana Pirsu. 
Maria Roșianu. Iîona Chvatai, 
Suzana Keresztesi și Mihaela

La „Cupa României'* 
au luat parte jucătoarele 
lotul universitar, pentru a 
permite acestora o. ma; 
pregătire. Dar. de la 
final au lipsit și multe 
baschetbaliste, care în perioada 
respectivă au avut de susținut 
examene școlare. Faptul ne 
determină să sugerăm progra
marea turneelor finale .ale vi
itoarelor ediții ale „Cupei 
României" la date care să e- 
vite perioada examenelor șco
lare, mai ales la cursurile fără 
frecventă. în locul titularelor 
au jucat cîteva junioare talen
tate (ne referim, de pildă, la 
Luminița 
limpia. a 
apreciat-o 
natului), 
cu adevărat perspective de
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Etapa văzută de Viorel Buzgău
(F. C. Baia Mare)

SPORT CLUB BACĂU — DINAMO. Gazdele vizează 
locul V in clasament. Dinamo face eforturi să nu piardă 
„medaliile de argint". Meci deschis. Orice rezultat este 
posibil.

UNIVERSITATEA CRAIOVA — A.S.A. Victorie craio- 
veană, care va face ca duminică, în ultima etapă de cam
pionat, la București, echipa antrenată de Oblemenco să vină 
în postură de virtuală campioană a țării.

SPORTUL STUDENȚESC — F.C. BAIA MARE. Gazdele 
nu au pierdut, în acest sezon, nici un punct și nu au primit 
nici un gol pe teren propriu. Cred că cel puțin una dintre 
aceste două performanțe nu va mai rezista după jocul cu noi.

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA — CORVINUL. Un 
mare semn de întrebare, pentru gazde, care nu văd însă 
decît un singur răspuns : victorie ! Corvinul are, însă, la 
rîndul său, un cuvînt greu în balanța rezultatului final.

F.C.M. BRAȘOV — PROGRESUL VULCAN. Bucureștenii 
aleargă după un punct, poate chiar după două, pentru a-și 
consolida actuala lor poziție din afara zonei retrogradării.

JIUL — F.C. ARGEȘ. Meci foarte important pentru gazde. 
Pentru piteșteni, un prilej în plus de a-și verifica poten
țialul echipei, în perspectiva sezonului de toamnă, într-un 
examen de mare dificultate.

CIURILE HOTARÎTOARB 
în privința echipei care, îm
preună cu F.C.M. Galați șl 
F. C. Baia Mare, va părăsi, 
cel puțin pe durata unui an 
competițional, prima scenă 
fotbalistică a țării. Sînt me
ciurile care pretind. în 
primul rind, o înaltă ținută 
morală, de fair play, de 
cinste și corectitudine din 
partea combatantelor, a con
ducătorilor de echipă și, nu 
in ultimul rînd, a cavaleri- 

_ lor fluierului ; 
puritatea 

celui mai popular 
sport, pentru liniștea sufle
tească a tuturor iubitorilor 
fotbalului, suporteri sau nu 
ai vreunei echipe din toate 
cele enumerate mai sus.

Etapa trecută, să ne a- 
mintim, a însemnat un fru
mos și tonifiant EXEMPLU 
DE SPORTIVITATE ȘI DE 
CORECTITUDINE a tuturor 
competitoarelor. De la locul 
1, la 18...

Etapa de astăzi și aceea 
(ultima) programată dumi
nică să-i urmeze pilda ! 
Ochii zecilor de mii de 
spectatori, care se vot- afla 
în tribune, ai milioanelor de 
telespectatori. VAD și cu
prind absolut totul, sînt e- 
xigenți și neiertători...

Gheorghe NICOLAESCU

Sfîrșit de întrecere în 
campionatul primei noastre 
divizii, care — astăzi și du
minică — programează, pe 
stadioanele Capitalei și ale 
provinciei, ultimele două e- 
tape : a 33-a și a 34-a. Un 
final previzibil pentru ma
joritatea pozițiilor în ierar
hia celor 18 reprezentante 
ale întîiului eșalon, în afa
ră de locul 16. Cel care va 
desemna a treia echipă re- 
trogradantă : Politehnica
Iași ? Progresul 
Vulcan ? A.S.A. r^unctu! f3d i pentru 
T. Mureș ? „U"
Cluj-Napoca ? Ca să înșirăm 
numai patru din marele 
grup al formațiilor amenin
țate (teoretic) să părăsească 
Divizia „A“.

Prin simpla enumerare a 
echipelor aflate cel mai a- 
proape de razele încinse ale 
lanternei roșii, rezultă, desi
gur, și meciurile de mare 
atracție ale ultimelor run
de : „U“ Cluj-Napoca —
Corvinul Hunedoara, F.C.M. 
Brașov — Progresul-Vulcan, 
Universitatea Craiova — 
A.S.A. Tg. Mureș (etapa de 
astăzi), Progresul Vulcan — 
„U“ Cluj-Napoca, Corvinul 
Hunedoara — Politehnica 
Iași și A.S.A. Tg. Mureș — 
Politehnica Timișoara (etapa 
de duminică).

Sînt, cu alte cuvinte, ME

Măringut, de la O- 
cărei prestație am 
si în cursul campio- 
dar puține prezintă 

a 
ajunge performere Ia nivel inter
național. Majoritatea au 
de 1,75 
atletice 
bite 
tual. să __ _______ ____
mică. In mod firesc apare în
trebarea : cum fac selecția an
trenorii echipelor de junioare ? 
Mai bine zis, o fac 7

Dumitru STANCULESCU

sînt fără 
tehnice 

care.

m,
Si 

prin
se suplinească

în jur 
calități 
deose- 
ev'en- 

talia

I
I
I
I
I
I

RUGBYȘTII DE
CiȘTIGĂ LA...
(Urmare din pag. 1)

et 
mod 

de

ofensive pe mai tinerii Ale
xandru Răduleseu și Costică 
Fierea, dintre cei care urcă, 
acum pe scara consacră
rii. Sigur, Octavian Come- 
liu, Nicolac Cioarec 
comp, completează în 
fericit o grămadă extrem
activă, căreia îi lipsește insă un 
jucător înalt (sau chiar doi) 
care să domine și celălalt mo
ment important al rugbyului : 
jocul la tușă.

Jucătorii din linia de treisfer- 
turi, deși incontestabil buni, 
nu s-au ridicat in general la 
un nivel înalt. Și în acest com
partiment operează rutina, 
știința de joc a unui Eduard 
Snciu, Dumitru Alexandru, A- 
drian Lungii. Dumitru Enache, 
Ton ZaJiescu sau Sorin Fuicu, 
acesta din urmă în evidentă 
creștere de formă, ca și 
fundașul de perspectivă Lau- 
rențiu Codoi. Toți, laolaltă, îm
preună cu grupul de tineri care-i 
va însoți in sezonul viitor, vor 
asigura — se presupune — e- 
chipei Steaua și în continuare 
același grad de înaltă 
petitivitate.

Câteva cuvinte acum și 
pre Dinamo (antrenor 
ȚuȚuianu), o formație de 
tate care numără 
sale cele mai „en 
dete ale rugbyului 
Constantin, Mircea
Enciu Stoica, Pompiliu Borș, Gh. 
Dărăban, Gh. Ca ragea, Marian 
Aldea ș.a. Ei bine, după 12 ani 
(cel din urmă titlu cucerit de 
echipa din șos. Ștefan cel Mare 
datind din anul 1969) echipa lui 
Gogu 
cesta 
titlu, 
ratat 
Bete,
Steaua în care 
ratat cât în zece partide. 
tîndu-ise“ singură — mai 
seamă deoarece a ales o tactică
greșită, șutind la infinit ba-

com-

des-
Ion 

cali- 
în rîndurile
vogue" ve- 
nostru, Ion 

Paraschiv,

Nica s-a aflat anul a- 
extrem de aproape de 

pe care — așa cum am a- 
— l-a scăpat printre de- 
pierzîmd meciul direct cu 

,alb-roșii“ au 
,Bă- 

cu

POLITEHNICA IAȘI — F.C.M. GALAȚI. Confruntare 
intre o echipă care mai speră și una care a încetat de mult 
să mai spere. 1 solist...

STEAUA — F.C. OLT. O șansă de reabilitare pentru 
echipa militară. Dar F.C. Olt nu este un partener comod în 
deplasare. De așteptat un meci în care să se vadă mai mult 
fotbal, decît lupta pentru rezultat.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — CHIMIA RM. VlLCEA. O 
partidă, aparent, fără miză. Ca să alunge însă orice urmă de 
incertitudine în privința viitorului său divizionar „A“, 
Politehnica trebuie să joace numai la câștig.

TRANSFERAREA
• F.R.F. nu va primi nici un 

act de transfer dacă nu sînt în
deplinite toate formele, adică ce
rere de transfer, acord de trans
fer nou. carnetul de legitimare, 
adeverință că jucătorul este in 
cimpul muncii sau student, iatr 
pentru juniori si consimțământul 
părinților sau tutorilor. Actele 
trimise prin poștă nu se vor lua

JUCĂTORILOR
în considerație. Divizionarele 
„B" și „C" vor trimite actele de 
transfer printr-un delegat al ju- 
detulu4 respectiv.
• BARAJUL PENTRU PRO

MOVAREA în Divizia „C“ se va 
disputa în zilele de 5 iulie (tu
rul) și 12 iulie (returul), la care 
var participa campioanele jude
țene.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• INTRARE GRATUITA. Pe 

stadionul Politehnica se va dispu
ta astăzi partida dintre Sportul 
studențesc și F.C. Baia Mare. La 
acest ultim meci din actualul 
campionat în „Regie". elevii și 
studenții vor avea intrarea gra
tuită.
• ASTĂZI. în campionatul 

DIVIZIEI „BH, se vor disputa 
partidele : de la ora 17,30 : Vii
torul Gheorgheni — Delta Tul- 
cea (din etapa a 33-a a seriei I)
— arbitru St. Moldovan (Sighet) 
• de la ora 17 : Minerul Moldo
va Nouă — Olimpia Satu Mare 
(din etapa a 33-a a seriei a IH-a)
— arbitru Fl. Popescu (Ploiești). 
Mîine, pe stadionul Mecanică fină 
din București, de la ora 17,30, va 
avea loc meciul Luceafărul Bucu
rești — Mecanică fină București, 
care va fi condus de Radu Pân
dele (București).

• SELECȚII LA BUCUREȘTI ȘI 
BAC AU. Cluburile Progresul-Vul
can București și C.S.Ș. „Vasile 
Aiecsandri* din Bacău organizea

ză, în această perioadă, e suită 
de selecții. Astfel, la Progresul, 
selecțiile vor avea loc între oreiJe 
8—10 și 14.30—16,30. La clubul 
țeolar băcăuan, selecțiile vizează 
copii născuți între anii 1966—1970. 
Cei admiși în urma probelor de 
aptitud ni vor fi școlarizați la 
șc. generală 30 (clasele V—VIII) 
și la Liceul „V. Aiecsandri", eu 
profil mecanic (eJasele IX—XI).
• A ÎNCETAT DIN VIATA. Ja 

vîrsta de 85 de ani, COSTEL 
RADULESCU, unul din pionierii 
fotbalului românesc, membru 
fondator al Federației române de 
fotbal, antrenor al echipei na
ționale la prima ediție a Cam
pionatului mondial (Montevideo. 
1930), arbitru de* reputație inter
națională.

Prin moartea lui Costei Rădu- 
lescu, fotbalul românesc pierde 
un animator de excepție, devotat 
celui mai popular sport din țara 
noastră.

înhumarea va avea loc astăzi, 
la cimitirul Sfinta Vineri, la ora 
14.30.

LA STEAUA 
FOTOGRAFIE!
Ionul în loc eă-l „joace la mi
nă" cutn s-ar fi cuvenit — 
Dinamo îșl vede destrămat un 
vis la care a țesut mai bine de 
10 ani. Sigur, campania pentru 
titlu se poate relua cu succes 
și în campionatul viitor, dar 
concurenta va fi mai mare. 
Farul și Știința Baia Mare pă- 
rînd. în perspectivă, mult mai 
periculoase.

Și acum, unele observații de 
ordin general Dacă avem în 
vedere evoluția echipelor frun
tașe (în special cele patru ci
tate) putem aprecia că am a- 
vut de a face cu un campionat 
în genere slab, în orice caz sub 
nivelul evoluției echipei repre
zentative. Și asta dintr-un mo
tiv foarte simplu : „naționalei" 
i se asigură o foarte bună pre
gătire, în timp ce echipelor de 
club mult mai puțin. Și nu nea- 
Dărat din vina antrenorilor, ci 
pur și simplu deoarece, soco
tim, că un campionat lipsit d« 
regularitate, cum a fost al nos
tru, (ba se întrerupe cîte o 
lună, ba se joacă într-un ritm 
infernal : duminică — miercuri 
— duminică și chiar în alte 
zile, inclusiv cu grele și lungi 
deplasări), dă peste cap toate 
pregătirile. Am mai atacat a- 
ceastă problemă de fond. Cu 
riscul de a ne repeta vom cere 
din nou insistent intervenția 
Comisiei tehnice din cadrul 
F.R.R. pentru a reglementa, în 
fine, această problemă-cheie 
prin adoptarea unei alte for
mule divizionare (pe două 
serii, de pildă, cu turneu final) 
mai convenabilă tuturor părților; 
echipei naționale — căreia is-ar 
crea un spațiu corespunzător de 
manevră și pregătiri în vede
rea unui calendar internațional 
în continuă creștere — dar și 
formațiilor de club — care ar 
putea reveni la uin program 
normal, cu jocuri săptămânale.
De o asemenea formulă, îmbu
nătățită, depinde, în bună mă
sură, dezvoltarea viitoare a 
rugbyului nostru I

CAMPIONATE-COMPETIȚII

CĂLĂRIE

începînd de «6 Lăzi, la baza hipică din 
stațiunea Venus (Mangalia) vor începe tra
diționalele dispute din cadrul „Cupei Litoralu
lui", la care vor lua parte călăreți fruntași de 
la Steaua, Dinamo, Olimpia, C.S.M. Iași, A.S.A. 
Cluj-Napoca, Venus Mangalia, Bucovina Rădăuți, 
Petrolul Ploiești ș.a. • UN LOT DE SPE
CIALIȘTI IN DRESAJ — A. Donescu, S. Sove- 
ja, Gh. Nicolae, D. Velicu — va lua parte, în
cepînd de astăzi, la concursul internațional de 
la Trinwillershagen (R.D. Germană).

MOTOCICUSM

Complet reamenajat, traseul de pe Dealul Tîr- 
gului, situat la marginea orașului Tg. Jiu, a găz
duit duminică, în fața a peste 5 008 de specta
tori, penultima etapă (a 4-a) a „Cupei F.R.M." 
la motocros. 60 de alergători din 10 cluburi și 
asociații sportive au figurat pe foile de arbitraj 
la cele 4 clase din program. O plăcută surpri
ză au furnizat-o cei mai tineri alergători, ju
niorii de categoria I și a Il-a, care — fiind 
de forțe sensibil egale — și-au disputat întâieta
tea cu dîrzenia specifică vîrstei lor, Eugen Maoșa 
(Steagul roșu Brașov) și, respectiv, Florian 
Pop (I.R.A. Tg. Mureș) trecând primii linia de 
sosire. Și încă o remarcă în planul depistării 
elementelor talentate : harnicul antrenor Vale- 
rică Milea (Muscelul Cimpulung-Muscel) a în
scris în concurs 6 juniori, dintre care Dorin Pe- 
rianu (locul II), Ionel Popescu (IV) și Gabriel 
Florea (V) s-au numărat printre animatori.

Cursele rezervate seniorilor și tineretului n-au 
scos în evidență nimic deosebit, Ernest Mulner, 
și, respectiv, Alexandru Ilieș (ambii de la Tor
pedo Zărnești) cîștigînd cele două manșe.

„Cupa F.R.M." desfășurîndu-se pe echipe, pe
nultima eta.pă a produs unele modificări în cla
samentul general, motocrosiștii de la Torpedo 
Zărnești, I.R.A. Tg. Mureș, Electro Sf. Gheor
ghe și Muscelul Cîmpulung Muscel îmbunătă- 
țindu-și situația : 1. Steagul roșu Brașov 254 p, 
2. Poiana Cîmpina 225 p, 3. I.R.A. Tg. Mureș 
198 p, 4. Torpedo Zărnești 186 p, 5. Electro Sf. 
Gheorghe 163 p. 6. Muscelul Cîmpulung Muscel 
83 p. C.J.E.F.S. Gorj a oferit o cupă în memo
ria apreciatului crainic reporter sportiv Ion Mu- 
reșanu-Moalfă celui mai bun alergător gorjean, 
trofeul fiind atribuit motocrosîstului Marian Set
ter clasat pe locul LV în cursa seniorilor.

POLO

La Arad s-au încheiat întrecerile celui de al 
doilea turneu al Diviziei „A", seria a H-a. Iată 
rezultatele : Rapid Arad — Politehnica Cluj- 
Napoca 9—7 ; Progresul Oradea — Industria lînei 
Timișoara 17—4 ; Mureșul Tg. Mureș — Liceul 
2 București 10—9 ; Rapid—Progresul 8—5 ; Liceul 
2 — Ind. lînei 7—4 ; C.S.Ș. Triumf Buc. — Mu
reșul 18—10 ; Progresul — Politehnica 8—7 ; Ra
pid — Liceul 2 Buc. S—4 ; Triumf — Ind. lînei 
16—8 ; Liceul 2 Buc. — Politehnica 6—5 ; Rapid 
— Tr umf 6—5 ; Ind. linei — Mureșul 8—7 ; Pro

gresul — Liceul 2 Buc. 9—5 ; Triumf — Politeh
nica 11—6 ; Rapid — Mureșul 17—6 ; Triumf — 
Progresul 7—5 ; Plitehnica — Mureșul 21—4 ; 
Rapid — ind. lînei 12—4 ; Politehnica — Ind. 
lînei 12—6 ; Mureșul — Progresul 6—6 ; Triumf 
— Liceul 2 Buc. 11—2.

Clasament : 1. C.S.Ș. Triumf București 22 p ; 
2. Rapid Arad 19 p ; 3. Progresul Oradea 15 p ; 
4. Politehnica Cluj-Napoca 11 p ; 5. Liceul 2 
București 8 p ; 6. Mureșul Tg. Mureș 7 p ; 7. 
Industria lînei Timișoara 2 p. (1. Ioana — coresp.)

POPICE

Întrecerile campionatului Diviziei „A" de po
pice, ediția 1980—1981, la care participă 40 de 
echipe feminine și masculine, au ajuns în faza 
finală. Cele mai bune echipe din cele patru 
serii Se vor întrece pentru desemnarea forma
țiilor campioane. Luptă pentru titlu opt for
mații feminine (primele patru clasate în fie
care serie) și tot atîtea masculine, printre care 
și actualele campioane Voința Tg. Mureș (f) 
— câștigătoarea în 1980 și a „Cupei campioni
lor europeni" — și Gloria Bu-urești (m). Con
form regulament! uui echipele clasate în serii 
pe locurile 1—3 intră în turneul final cu 1,5— 
0,5 p, iar cea de pe locul patru cu 0 p, care 
se vor adiționa la punctele câștigate în dis
putele finale.

Iată echipele care începînd de azi și pînă 
sîmbătă se întrec în turneul final de la Brașov 
(fetele) și Ploiești (băieții) : Voința Galați (1,5 
p) câștigătoarea seriei Sud, Voința Tg. Mureș 
(1,5 p) prima clasată în seria Nord, Voința 
București (1 p), Voința Timișoara (1 p), Laro- 
met București (0,5 p), Electromureș Tg. Mu
reș (0,5 p), Gloria București (0 p) și C.S.M. 
Reșița (0 p) — la feminin, respectiv Gloria 
București (1,5 p), Aurul Baia Marc (1,5 p), 
Rulmentul Brașov (1 p), Electromureș Tg. Mu
reș (1 p), Olimpia București (0,5 p). Metalul 
Hunedoara (0,5 p). Voința București (0 p) și 
Voința Tg. Mureș (0 p).

SCHI

La Bîlea Lac, pe o zăpadă excelentă, au 
avut loc curse de slalom special la care au 
fost prezenți cei mai buni schiori ai țării. Re
zultatele curselor din 6—7 iunie : slalom I, 
băieți : 1. C. Portik 44:68 2. V. Podaru (ambii
Dinamo) 45:04, 3. K. Adorjan (ASA) 45:61 ; fete : 
1. Danielo Uncrop (C.S.U. iPtești) 48:57, 2. Li
liana Ichim (C.S.Ș. V. Dornei) 50:32, 3. Ma
riana Axinte (A.S.A.) 51:37 ; slalom II, băieți : 
1. V. Podaru 44:47, O. Friihn (Brașovia) 46:21, 
3. M. Bîră (Dinamo) 46:66 ; fete î 1. D. Uncrop 
50:09, 2. Carmen Cosma (C.S.Ș. M. Ciuc) 51:47, 
3. M. Axinte 52:33. Rezultatele probelor de sla
lom din 9—11 iunie : slalom I băieți : 1. V. Po
daru 51:88, 2. C. Portik 52:21, 3. K. Adorjan 
52:29 ; fete : 1. D. Uncrop 46:17, 2. M. Axinte 
46:58, 3 L. Ichim 48:02 ; slalom II, băieți : 1. D. 
Dinu (A.S.A.) 49:62, 2. K. Adorjan 50:42, 3. V. 
Podaru 50:57 ; fete : 1. D. Uncrop 48:14, 2. M. 
Axinte 48:94, 3. Adriana Macrea (C.S.Ș. Sibiu) 
50:14.
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CARMIN fiilNACIU ÎNOATĂ TOT MM REPTDE!...
(Urmare din vaa I)

intea întrecerilor Universiadei, 
timp in care, în mod sigur, Bu- 
naciu mai poate face serioase 
acumulări. Testele următoare 
(..Trofeul celor 7 coline" și fi
nalele „Daciadei") vor fi pro
babil mai edificatoare asupra 
reale’or sale posibilități. „Car
men s-a antrenat foarte tare in 
ultima vreme, intre 75 și 90 km 
pe săptămină — afirmă Cristi
na Șoptereanu. Tehnica ei este 
mai bună și mișcările brațelor 
mult mai eficace. A devenit 
mai puternică, mai sigură de

realele sale posibilități ; ea a 
început să capele un moral de 
învingătoare, ceea ce contează 
foarte mult. Și mai este ceva : 
starea sănătății sale este per
fectă. In toată această primă
vară și mai ales de cînd am 
început să ne pregătim în ba
zin de 50 m, in aer liber, nu 
am avut nici o... pauză, lucru 
care nu-mi amintesc să se mai 
fi intimplat, de cînd lucrăm 
împreună ! încep să cred tot 
mai mult in posibilitățile de a 
reînnoi succesele de acum doi 
ani, din Mexic (n.r. două me
dalii de aur la Universiadă) și 
in șansele sale la C.E.“.

EVELIiXI JAHL (R. D. Germană): 

„VREAU SĂ AJUNG DIN NOU 
RECORDMANĂ MONDIALĂ LA DISC1 2 * 4

© Meciul dintre echipele de 
atletism ale R.D. Germane și 
Marii Britanii, desfășurat ia 
DresdLa, a prilejuit victoria gaz
delor : 113—89 p la bărbați și
114—46 p la femei. Cîteva rezul
tate : BĂRBAȚI î 200 m : Ennek- 
mann (R.D.G.) 20,23, 800 m: Cook 
(M.B.) 1:49,47, 400 mg : Beck
(R.D.G.) 49,91, 110 mg : Ditrich
(R.D.G.) 13,70, 10 000 m : Smith
(M.B.) 27:43,76, lungime : Mitchel 
(M.B.) 8,07 m, înălțime : Lauter
bach (R.D.G.) 2,21 m, triplu :
Moore (M.B.) 17,02 m, disc :
Schmidt (R.D.G.) 69,60 m, ciocan:

BOX © Pe ringul arenei 
„Joe Louis" din Detroit. Greg 
P-ace (neînvins în 16 meciuri la 
„grea") l-a făcut k.o. rep. 2 pe 
spaniolul Alfredo Evangelista, 
fost șalanger la titlul mondial. 
Michael Dokes l-a învins prin k.o. 
rep. 4 pe campionul european 
John Gardner (Anglia).

CANOTAJ © A 28-a ediție a 
„Regatei Bled", au obținut victo
rii : dublu — Iugoslavia 6:34,0,
2 f.c. — R. D. Germană 6:56,71.
simplu — Cehoslovacia 7:11,22.
4 f.c. — R. F. Germania 6:20,18, 
84-1 — R. D. Germană 5:51,52.

CICLISM © Iuri Barinoir a cîș- 
tigat „Turul Luxemburgului" pen
tru amatori. Ciclistul sovietic a 
fost urmat la 34,0 s de compa
triotul său Bokov. Suhurucenko 
(U.R.S.S.) marele favorit a ocu

Evejin Jahl. un nume cunoscut 
în atletismul mondial feminin. 
Sportiva, din R. D. Germană este 
recomandată prin performantele 
ei deosebite la aruncarea discu
lui : dublă campioană olimpică, 
campioană europeană de junioa
re în 1973 si la senioare în 1978, 
fostă recordmană mondială. Dis
cobola din Potsdam, în vîrstă de 
25 de ani, studentă la Facultatea 
de științe juridice, a aruncat re
cent, la „Ziua olimpică** din Ber
lin, 71,4G m. prilej cu care i-am 
solicitat un interviu.

— Ce mari obiective ave li în 
acest an ?

— în primul rînd vreau să a- 
jung tlin nou recordmană mon
dială la disc, de asemenea do
resc să particip cu succes la 
unele mari concursuri, printre ca
re Universiada de la București, 
Cupa Europei și Cupa mondială. 
M-aș bucura ca la una din aces
te mari întreceri să redevin re
cordmană a lumii (n.r. recordul 
mondial la disc aparține sportivei 
bulgare Maria Vergova-Petkova 
cu 71,80 m).

— Ce condiții credeți că sînt 
necesare pentru obținerea unor 
mari performante ?

— In primul rînd — pentru noi 
aruncătoarele de disc — direcția 
vîntului este foarte importantă : 
constituie fie un avantaj, fie un 
dezavantaj ! Contra vîntului se 
obțin, de regulă, rezultate foarte 
bune. Dar noi, aruncătoarele de 
disc din R.D.G. ne ferim să ne 
antrenăm pe... vînt contrar. Chiar 
antrenorii ne interzic o asemenea 
pregătire ! De ce ? Pentru că re
zultatele ne vor înșela. Mai bine 
să beneficiem de vînt contrar în 
concurs, unde toate partenerele 
aruncă în aceleași condiții. Iată 
de ce. personal îmi plac întrece
rile cu adversare puternice, unde 
ambiția și dorința fiecăreia de a 
învinge este foarte mare.

— Pe cine considerați la ora 
actuală cele mai valoroase arun
cătoare ?

— Elita este numeroasă. Printre 
cele mai bune le voi aminti pe 
Maria Vergova-Petkova. Tatiana 
Lesovaia, Giesela Reissmuller-Be- 
yer și Florența Crăciunescu. Pro
gresele Florenței Crăciunescu sînt 
remarcabile și cred că în scurt 
timp ea va trece de 70 de metri. 
O ajută suplețea, viteza și con
centrarea ei în concurs.

JURGEN ZEUME
„Deutsche sportecho" Berlin

BREVIAR
• Peru a anunțai că dele

gația sa va fi alcătuită din 4 
atleți, 12 voleibaliste și 4 ofi
ciali. Din Zambia vor sosi 20 
de baschetbalișd (10 b-ț-10 f), 
5 tenismeni (3b-|-2f), 24 vo
leibaliști (b+f). însoțiți de 4 
oficiali.

© Din delegația Israelului 
vor face parte și 2 arbitri : 
Tores Yakov, la baschet și Gur 
Michael, la lupte. Apropo de 
arbitri : canadianul Gunel
Roy (anunțat ca oficial pen
tru polo) a fost înlocuit cu 
compatriotul său. Marsolais 
Jaques.

© Pe adresa Comitetului na
țional de organizare au în
ceput să vină știri privind so
sirile unor delegații. Astfel, 
sportivii studenți din Ungaria 
vor ateriza la aeroportul in
ternațional Otopeni la 18 iu
lie, în jurul orei 16. Delegația 
R. P. Chineze va sosi la 
București în 3 etape : la 2 
iulie — 3 persoane, la 11 iu
lie — 111 persoane, iar la 15 
iulie, 93 persoane.
• Iată utilizările calculato

rului. pe baza căruia va func
ționa întregul sistem informa
tic al Universiadei : transmite 
știri la distanță ; alcătuiește 
buletine de rezultate, pe pro
be : definitivează clasamente
le : centralizează datele (la 
sfîrșitul unei probe, de exem
plu. memoria calculatorului 
„oferă" un rezumat al întregii 
probe) ; pune la dispoziția or
ganizatorilor datele necesare 
pentru editarea buletinelor zil
nice la toate probele și dis
ciplinele precum și a buleti
nelor finale ale întregii com
petiții.

. © în seara zilei de 30 iulie, 
la Baza sportivă studențească 
de la Lacul Tei va fi organi
zat UN MARE CARNAVAL la 
care vor participa 7 000 de in
vitați, dintre care 5 000 de 
sportivi și aproximativ 2000 de 
oficiali. Cu acest prilej, pe 
unul dintre terenurile de fot
bal va fi înființat un „Tîrg al 
belșugului**, în care se vor 
putea achiziționa diverse pro
duse ale unor meșteșugari, 
specialiști în meserii tradițio
nale românești (olari, ciopli
tori în lemn etc.). Vor fi or
ganizate și mieros pectacole 
simbolizînd unele vechi obi
ceiuri ale pămîntului.

ÎNSEMNĂRI DIN „RALIUL DUNĂRII-D A CI A“
• La a patra participare, Ferjancz cîștigâ • Comportări meritorii — pe mașini proprii
* La actuala ediție „Cupa memorialâ Olteanu-Vezeanu" • Oaspeți care revin cu

plăcere în țara noastrâ
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iGRUPA A lil-a A PRELIMINARIILOR
Continuăm prezentarea situa 

m ției complete a meciurilor din 
</» preliminariile C.M. de fotbal - 
«J»! zona europeană. Astăzi vă vom 

i grupa a 
vor califica 

prezent, pen- 
locuri candi- 
Țara Galilor, 
U.R.S.S. Se

U.R.S.S. -

v»
rn
77

-n
-ui
m

©

europea-nă. Astăzi vă 
înfățișa situația din 
II l-a, din care se 
două formații. In 
tru prlmeTe două 
dează trei echipe : 
Cehoslovacia și 
pare că meciurile ___
Țara Galilor și Cehoslovacia 
U.R.S.S. (tur-retur) 
dintre Cehoslovacia 
Iilor vor fi decisive.

lată rezultatele 
Islanda — Țara Galii'lor 0-4, 
landa — U.R.S.S. 1—2 ; Turcia 
Islanda 1—3 ; U.R.S.S. — Islanda 
5-0 ; Țara Galilor — Turcia 4—0; 
Țara Galilor — Cehoslovacia 1—0, 
Cehoslovacia - Turcia 2-0 ; Tur

ca și jocul 
și Țara Ga-

înregistrate :
Is-

cia - Țara Galilor 0-1 ; îurcia- 
Cehoslovacia 0—3 ; Cehoslovacia— 
Islanda 6—1 ; Țara Galilor - 
U.R.S.S. 0-0.

Pînă la toamnă 
grupei se prezintă
1. ȚARA GALILOR
2. Cehoslovacia
3. U.R.S.S.
4. Islanda
5. Turcia

Și
ve :
9. IX 
lor ; . . _
23.IX ; Islanda

■în
5 FIȘIER » FIȘIER « FIȘIER » FIȘIER

clasamentul 
astfel :
5 4
4 3
3 2
5 1
5 0

1 
o 
1 
o 
o

o
1 
o
4
5

10- 0 
11- 2
7- 1
5-18
1-13

iată acum mec 
9.IX : Islanda
Cehoslovacia - 

23.IX :

9
6 
5
2 
0

rile deciși'
— Turcia ; 
Țara Gali- 

U.R.S.S. — Turcia ;
— Cehoslovacia ; 

7.X : Turcia - U.R.S.S. ; 
Țara Galilor — Islanda ; 
U.R.S.S. — Cehoslovacia ; 
U.R.S.S. — Ța-a Galilor ; 
Cehoslovacia — U.R.S.S.

; isiaik 
Turcia 
Gal i lor

14.X :
26.X 

18.XI : 
29.XI ;

ui
|
I **-

_______________________________________•
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BRAZILIA VREA SĂ JOACE LA SEVILLA
® „Brazilia va lupta cu toa

te tortele sale pentru a fi de
semnată drept cap de serie la 
El Mundialul ’82“ — a afirmat 
Jose Maria Medrado Dias, pre
ședintele Federației sporturilor 
din Brazilia. „Am dori să ju
căm la Sevilla, deoarece clima 
de acolo este apropiată de cea 
din Brazilia", a completat Me
drado Dias.

• Pentru finala „Cupei Spa
niei" s-au calificat echipele 
C. F. Barcelona și Sporting Gi- 
jon. în meciurile retur ale se
mifinalelor C. F. Barcelona a 
învins cu 2—1 pe Atletico Bil
bao iar Sevilla a terminat la 
egalitate (0—0) cu Sporting Gi- 
jon, care ciștigase însă prima 
partidă cu 2—0.

• Campionatul Iugoslaviei 
s-a încheiat cu victoria echipei 
Steaua roșie Belgrad care a 
totalizat 44 p în 34 de partide. 
Ea a fost urmată de : Hajduk 
Split cu 42 p și Radnicki Niș 
cu 41 p. în ultima etapă au 
fost înregistrate rezultatele : 
Steaua roșie — Partizan Bel
grad 1—1. Vojvodina Novi Sad
— Zelezniciar 3—1, Napredak
— Sloboda Tuzla 2—3, Buduc- 
nost — Borac Banja Luka 1—1, 
Sarajevo — Rijeka 2—1, Haj
duk — Radnicki 3—3, Olimpia 
Ljubljana — Vardar Skopje

0—1, Dynamo Zagreb — Velez 
Mostar 5—2.

• în campionatul Bulgariei, 
după 29 de etape, T.S.K.A. se 
află pe primul loc cu 38 p, ur
mată de Levski-Spartak 34 p, 
Akademik 34 p.
• La Jakarta, în prelimina

riile C.M. (grupa Oceania) In
donezia a învins Taiwan cu 
1—0. în clasament conduce In
donezia 12 p (7 meciuri), urma
tă de Australia 5 p (4 meciuri) 
și Fiji 3 p (3 meciuri).

PREGĂTIRI PENTRU 
JOCURILE MEDITERANEENE
La Ternara (20 km nord de 

Rabat) au început lucrările da 
construcție a unui mare Com
plex sportiv, pe care urmează 
să se desfășoare întrecerile vi
itoarei ediții a Jocurilor spor
tive mediteraneene.

Complexul va avea un mare 
stadion, cu o capacitate da 
60 000 de locuri, o sală d« 
sport, în tribunele căreia vor 
putea lua loc peste 8 000 da 
spectatori, și alte anexe, toata 
înzestrate cu cel mai modern 
utilaj tehnic.

în urmă cu cîteva zile s-a 
încheiat, în țara noastră, o 
prestigioasă competiție automo
bilistică internațională „Raliul 
Dunării — Dacia", ajuns la cea 
de a 16-a ediție. în timpul ce
lor 3 zile de întreceri am făcut 
o serie de însemnări.

• Ciștigătorul din acest an
— Attila Ferjancz — în vîrstă 
de 34 de ani, a participat pentru 
a patra oară la „Raliul Dunării
— Dacia". De două ori a- 
abandonat, anul trecut s-a cla
sat pe locul III, iar în acest an 
a obținut victoria. Blazej Kru
pa — de pe locul secund — un 
cunoscut pilot polonez de ra
liuri (al 9-lea in Campionatul 
european de raliuri în 1980), 
s-a clasat, coincidență, tot al 
doilea in „Raliul Dunării — 
Dacia" de anul trecut,, după 
italianul Mauro Pregliasco. care 
a condus o puternică mașină 
Alfa-Romeo Turbodelta. O în
tre cele 32 de echipaje care au 
terminat cursa (din 77 plecate) 
12 au fost românești. în afara 
celor de care am amintit în 
ziarul nostru de ieri (era vorba 
între altele de echipajele între
prinderii Dacia Pitești), iată 
numele celorlalte echipaje, mai 
puțin cunoscute, care au con
curat — unele — pe mașini Da
cia 1 300 proprietate personală : 
M. Bucur — C. Simeanu (locul 
18). E. Pauliuc — P. Crețu (23). 
S. Pot — P. Kerestes (27), I. 
Mitru — N. Banc (29). D. Drag- 
nea — A. Ianccoglu (30), P. Co
jocarii — C. Duval (31), L. 
Constantincscu — Luminița Pe
trescu (32). • A.C.R. a oferit 
la actuala ediție „Cupa Olteanu

ln ultimul meci amical de volei (m)
,,UNIVERSITARII“ ROMÂNI AU ÎNVINS DIN NOU ARGENTINA: 3-0

RM. VILCEA, 16 (prin telefon). 
Cel de al treilea (și ultimul) 
meci amical dintre Selecționata 
universitară masculină a Româ
niei și reprezentativa Argentinei 
s-a desfășurat marți seara în 
sala sporturilor din localitate. 
Ca și în precedentele, voleibaliș
tii români au obținut o victorie 
clară: 3-—0 (5, 13, 5), dar oas
peții au arătat un vizibil pro
gres față de prestațiile anterioa

-Vezeanu" (in amintirea celor 
doi valoroși automobiliști) echi
pajului român care a obținut 
cele mai bune rezultate în di
ficila probă specială de la Blă- 
jeni (care s-a parcurs de 4 ori). 
Ea a revenit cuplului care se 
afirmă din ce în ce mai mult 
in ultima vreme : Gh. Urdea 
— Corneliu Tiț. • Un cuvînt 
bun se cuvine organizatorilor, 
care au depus eforturi remar
cabile pentru a asigura reușita 
unei astfel de competiții, de 
nivel european. Au existat, fi
rește, poate unele mici nemul
țumiri. Ceea ce rămîne însă 
este faptul că despre organiza
rea acestui raliu, toți oaspeții 
de peste hotare (concurenți sau 
oficiali), între care și cei doi 
comisari sportivi sosiți din An
glia (Peter Cooper) și Italia 
(Salvatore Alcffi) ne-au spus 
numai cuvinte bune. Organiza
torii au fost : A.C.R. — în prin
cipal, organele locale județene 
și municipale din Hunedoara și 
Deva, Centrala industrială de 
autoturisme, Cențrala de tran
sporturi auto și Combinatul si
derurgic Hunedoara. • La di
feritele ediții ale „Raliului Du
nării — Dacia" au venit oaspeți 
(oficiali, antrenori) care apre
ciind frumusețile tării noastre, 
ospitalitatea românească, s-au 
reîntors cu plăcere de cite ori 
s-a ivit prilejul. Iată numele 
cîtorva dintre aceștia și în pa
ranteză numărul care reprezin
tă a cita oară s-au aflat anul 
acesta în țara noastră : Ivan 
Gheorghiev — Bulgaria (4), 
Hans Joachim Klein — R.F.G. 
(6), Alexandr Karamișev — U- 

re. De data aceasta sextetul ro
mân trimis în teren de tehnicie
nii noștri a cuprins jucători care 
n-au fost utilizați în primele 
două întîlniri. Remarcați: P. Io- 
nescu, Ma cavei, I. Strauff și 
Sîrbu (Sel. univ. română), Kan
tor, Wagenpfil și Quiroga (Ar
gentina). Au arbitrat bucurește- 
nii N. Găleșanu și M. Nicolau.

Mihail VESA 

niunea Sovietică (10), îng. Tu- 
rek Zdenek — Cehoslovacia (4), 
Stanislav Szelichovski — Polo
nia (4). • Punct slab în trecu
tele ediții : operativitatea cal
culării rezultatelor, transmite
rea imediată a datelor de pe 
traseu... a devenit, de doi ani, 
„punctul forte" al organizării 
noastre. Meritele în ceea ce 
privește calculele revin unui 
grup de 4 ingineri de la Oficiul 
de calcul al Centralei transpor
turilor auto : Alexandru Iliescu, 
Cristian Musceleanu, Vasile 
Farmuș și Cornel Popescu, care 
ajută automobilismul de perfor
manță lucrînd zi și „noapte 
plină" în timpul concursurilor.

Modesto FERRARINI

PE PISTELE DE ATLETISM

• TELEX • TELEX ® TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •

CAPII DE SERIE
LONDRA, 16 (Agerpres). — Au 

fost stabiliți favorițil tradiționa
lului turneu internațional de te
nis de la Wimbledon, care se va 
desfășura între 22 iunie si 4 iu
lie.

în proba de simplu femei, favo
rita mr. 1 este campioana ameri
cană Chris Evert-Lloyd, urmată 
pe tabel de Hana Mandlikova, 
Tracy Austin și Martina Navra
tilova. Jucătoarea româncă Vir
ginia Ruzici ocupă locul opt pe 
tabelul favoritelor.

Principalul favorit al probei de 
simplu bărbați a fost desemnat 
asul suedez Bjorn Borg, urmat 
în ordine de americanii John 
McEnroe. Jimmy Connors si ceho
slovacul Ivan Lendl.

Tînăra jucătoare cehoslovacă
Ilana Mandlikova, cîștigătoarea

Steuk (R.D.G.) 76,94 m ; FEMEI : 
1500 m : Bruns (R.D.G.) 4:07,05,
100 m : Gdhr (R.D.G.) 11,10, 100
mg : Knabe (R.D.G.) 12,00, lun
gime : Neubert (R.D.G.) 7,00 m 
(cu vînt .’), înălțime ; Didnjr 
(R.D.G.) 1,95 m, greutate : siu-
pianek (R.D.G.) 21,02 m, disc :
Jahl (R.D.G.) 67,26 m, suliță :
Hommola (R.D.G.) 67,24 m.

© Helsinki : Willie Banks
(S.U.A.) 17,09 m la triplu, Brian 
Oldfield (S.U.A.) 21,19 m la greu
tate, Paroczai (Ungaria) 1:47,29 
la 800 m, Hovinen (Finlanda) 
87,70 m la suliță.

pat locul 4 la 6:33,0 de lider. El 
a cîștigat însă ultima etapă 
(Vianden — Diekirch. 176 km) în 
4.05:17 © Turul Elveției, etapa a 
6-a (Geneva — Brigue. 231 km) 
a revenit belgianului Guy Nulens 
— 5.44:51. Primul în clasamentul 
general este elvețianul Schnutz 
urmat de connatționalul său Breu. 
la 1:23,0 © După 6 etape în „Tu
rul Italiei" pentru amatori con
duce Giovanni Fedrigo (Italia) 
urmat la 18,0 de Verza (Italia) 
si La 1:34.0 de Kadatski (U.R.S.S.) 
© Etapa a 3-a (Weissensee — 
Saalfelden. 140 km) în „Turul 
Austriei" a revenit austriacului 
Zadrobilek cu 4.09:48,0 care con
duce în cursă urmat la 5.0 de 
polonezul Korynski.

HOCHEI PE IARBA © „Trofeul 
celor 4 națiuni" la Frankfurt pe

LA WIMBLEDON
recentului turneu de la „Roland 
Garros", va 1uca în proba de 
dublu mixt în cuplu cu tenis mâ
nui român Ilie Năstase. Hana 
Mandlikova și Ilie Năstase se a- 
flă pe locul patru pe tabelul fa- 
voriților. După perechile Tracy 
șl John Austin, Betty Stove-Frew 
McMillan și Wendy Turnbull — 
Martty Kiessen.
In proba de dublu femei, Vir

ginia Ruzici va face pereche cu 
Joanne Russel (S.U.A.).

CALENDARUL TENISULUI 
DE MASĂ EUROPEAN

BELGRAD (Agerpres). — U- 
niunca europeană de tenis da 
masă a stabilit calendarul prin
cipalelor competiții europene 
din sezonul 1981—1982. Campio
natele europene pentru seniori 
se vor desfășura între 17—25 
aprilie 1982 la Budapesta, iar 
cele rezervate juniorilor vor a- 
vea loc la Topolcany (Ceho
slovacia). intre 1 și 8 august 
1981. Primul meci din cadrul 
„Cupei ligii europene", compe
tiție la care participă selecțio
natele mixte ale Ungariei, An
gliei. Cehoslovaciei. Suediei, 
Iugoslaviei. Franței, R. F. Ger
mania și Poloniei, se va disputa 
la 24 septembrie 1981 între e- 
chipele Iugoslaviei și Suediei.

Main : Pakistan ~ Olanda 1—1. 
R. F. Germania — Australia 2—2.

ȘAH © După opt runde si dis
putarea partidelor întrerupte în 
turneul internațional de la Sme- 
derevska Palanka conduce ma
rele maestru iugoslav Slobodan 
Martinovici. cu 5.5 p. Marele 
maestru român. Victor Ciocâllea, 
care a remizat partida întreruptă 
cu Ornstein (Suedia), se află pe 
locul doi, cu 5 p.

TENIS © Turneul de la East
bourne : Mandlikova — Morse 
6—2, 7—5. Konde — Jausovec 6—4. 
6—4 Collins — Lucia Romanov 
1—6, 6—1, 9—7. Navratilova —
Brasher 6—1. 6—0. Austin — Na- 
gelsen 6—3. 6—3. Rinaldi — Ho
lladay 6—0. 6—2. Stove — Margo
lin 6—0. 3—6, 6—3, Jordan — Wa
de 7—6, 6—1.
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