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ÎNCHEIEREA vizitei președintelui
REPUBLICII DEMOCRATICE SOMALIA,
MOHAMED SIAD BARRE
Tovarășul Nico lac Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a reîntîlnit, joi dimineață, la 
Palatul Consiliului de Stat, în 
cadrul ultimei runde de convor
biri, cu gcneralul-maior Moha- 
med Siad Barre, secretar gene
ral al Partidului Socialist Re
voluționar Somalez, președin
tele Republicii Democratice So
malia.

Cei doi conducători de partid 
și de stat și-au exprimat de
plina satisfacție fată de rezul
tatele fructuoase ale convorbi
rilor purtate, fată de înțele
gerile la care s-a ajuns, expri
mi nd dorința comună de a in
tensifica în continuare bunele 
relații româno-somaleze, de a 
întări prietenia dintre țările și 
popoarele noastre.

ir
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
si gcncral-maior Mohamed Siad 
Barre, secretar general al Par
tidului Socialist Revoluționar 
Somalez, președintele Repu
blicii Democratice Somalia, au 
semnat, joi, 18 iunie, în ca
drul unei ceremonii care a 
avut Ioc la Palatul Consiliului 
de Stat, Declarația comună pri
vind întărirea prieteniei si dez
voltarea în continuare a cola
borării dintre Republica Socia
listă România si Republica De
mocratică Somalia.

După semnare, cei doi șefi de 
sfat și-au strîns mîinile cu 
căldură.

în încheierea solemnității, 
președinții Nicolae Ceaușescu 
și Mohamed Siad Barre au 
ciocnit o clipă de șampanie 
pentru continua dezvoltare și 
amplificare a prieteniei și cola
borării româno-somaleze, în 
folosul si spre binele ambelor 
țări și popoare, al cauzei ge
nerale a păcii. înțelegerii, des
tinderii și conlucrării intre 
toate popoarele lumii.

★
Gcneral-maior Mohamed Siad 

Barre, secretar, general al Parti
dului Socialist Revoluționar So
malez, președintele Republicii 
Democratice Somalia. împreună 
cu persoanele care l-au insotit 
in România, a făcut, joi dimi
neață. o vizită in unele car
tiere ale Capitalei.

înaltul oaspete a fost înso
țit de tovarășul Gheorghe Pa
nă, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-socretar al Comitetului

Municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei» 
de alte persoane oficiale.

Coloana oficială de mașini a 
străbătut bulevardele Republi
cii, Mihai Bravii, ajungind în 
cartierul Titan — Balta Albă, 
unde șeful statului somalez a 
fost informat despre amploarea 
construcțiilor de locuințe si edi
ficii social-culturale in această 
zonă a Capitalei.

Coloana de mașini a străbă
tut apoi B-dul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și B-dul Ma- 
gheru, înaltul oaspete fiind sa
lutat pretutindeni cu căldură 
de mii de bucureșteni aflati pe 
străzile Capitalei, care au ova
ționat pentru prietenia româno- 
somaleză.

★
Joi, 18 iunie, a luat sfirșii 

vizita oficială de prietenie în
treprinsă în tara noastră, Ia in
vitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, de generai-maior 
Mohamed Siad Barre, secretar 
general al Partidului Socialist 
Revoluționar Somalez, președin
tele Republicii Democratice So
malia.

Ceremonia plecării șefului 
statului somalez a avut loc pe 
Aeroportul Otopeni, unde erau 
arborate drapele de stat ale 
României și Somaliei. Pe fron
tispiciul aerogării se aflau por
tretele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și generalului-maior 
Mohamed Siad Barre.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, și secretarul general al 
Partidului Socialist Revoluțio
nar Somalez, președintele Re
publicii Democratice Somalia, . 
au sosit împreună la aeroport.

O gardă militară a prezentat 
onorul. Au fost intonate imnu
rile de stat ale Somaliei și 
României, în timp ce erau trase 
21 de salve de artilerie. Cei 
doi șefi de stat au salutat dra
pelul de stat al României, după 
care au trecut în revistă garda 
de onoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a luat rămas bun de la ge- 
neralul-maior Mohamed Siad 
Barre, de Ia persoanele oficiale 
somaleze. Cei doi conducători 
de partid și de stat și-au strîns 
cu căldură mîinile, s-au îm
brățișat.

Ea ora 12 aeronava preziden
țială somalcză a decolat în 
aplauzele asistentei de pe aero
port.

SĂRITORII DE LA TRAMBULINĂ 
SE ANTRENEAZĂ Șl CONCUREAZĂ LA BRNO

în continuarea pregătirilor și 
testelor pe care le efectuează 
în vederea Universiadei, lotul 
de sărituri in apă al României 
participă, între 19 și 30 iunie, 
la Brno, la un stagiu de pregă
tire comună cu sportivii din 
Cehoslovacia. Cu acest prilej,

se va desfășura și un concura 
de verificare. Au făcut deplasa
rea : Ruxandra Hociotă, Felicia 
Cîrstea, Mariana Marc, Anca 
Bereș, Rodica Vrinceanu, Al. 
Bagiu și Dorel Nedelcu. Antre
nori : Melania Treistaru și Du
mitru Popoaie.
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nihacla Loghin - 19.92 m ia greutate și Iosil Nagy - 

66,30 ni Ia disc

Văii Ionescu (6,72 m) a cîștigat 
cu frigul și... virilul I

Timpul n-a ținut nici de a- 
ceastă dată cu atleții. cărora, 
le-a îngreuiat serios și — poa
te — decisiv eforturile de a 
obține performantele promise, 
si posibile, la acest important 
test al sezonului competitional 
1981. Cei .mai mult au avut de 
suferit, din cauza tifnpului ne
favorabil. alergătorii dar si. 
în bună măsură, săritorii. Mai 
puțin handicapați, aruncătorii.

--------- ---------- (

AZI, PE ARENELE 

,,DACIADEI“
ATLETISM : de la ora 9 și 

ora 17.36 pe Stadionul Rcpu- 
blfcii din București.

HANDBAL î de La ora 15,30 
în Sala sporturilor din Cluj- 
N ap oca (întreceri masculine) 
și Sala sporturilor din Deva 
(întreceri fietm mine).

întrecerea cu Anișoara Cușmir, 
Foto : Ion MIHAICă

cei de la disc bucurîndu-se 
chiar de asistenta favorabilă a 
vintului -din fată, care le-a 
facilitat. Intr-o oarecare mă
sură. rezultatele.

Iosif Nagy, de pici nu mai 
știm cite ori campion și re
cordman al țării, a mai adăugat 
un tricou tricolor bogatei sale 
colecții, și a realizat. în ulti
ma încercare, un rezultat de 
66,30 m, superior recordului 
național. La fel si Mihaela 
Loghin la greutate, căreia i-au 
lipsit doar cîțiva centimetri, 
piră la granița deplinei consa
cră i, a celor 20 de metri ! La 
probele respective sînt de re
ținut si performantele altor 
competitori.

Intre ceilalți cîstigători de 
ieri, consemnăm succesul lui

Romeo VILARA

(Continuare In pag 2-3)

LUPTE LIBERE : de la ora 
10 și-ora 16,30 la Patinoarul 
„23 August" din București.

CU O LUNĂ ÎNAINTE DE START
19 iunie — 19 iulie... A mai rămas numai o 

lună pînă la startul în cea de-a Xl-a ediție a 
Jocurilor Mondiale Universitare de vară, cea 
mai mare competiție sportivă a lumii, între 
două ediții ale Jocurilor Olimpice, cea mai 
mare întrecere sportivă organizată vreodată' de 
țara noastră. Această competiție a celor mai 
buni studenți sportivi din lume se desfășoară 
— după cum se știe — din doi în doi ani, sub 
egida Federației Internaționale a Sportului 
Universitar cu participarea țării gazdă. Ediția 
din acest an a Universiadei de vară se bucură 
de marea cinste de a se desfășura sub înaltul 
patronaj al președintelui României socialiste, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU.

De azi într-o lună, o festivitate de deschi
dere care se anunță grandioasă, va marca — 
pe marele stadion „23 August" — începerea unei 
competiții de deosebită amploare, la care și-au 
depus înscrierea, pînă la această oră, peste 4800 
de concurenți din 86 de tari, care se vor întrece 
in zece discipline sportive.

După cum se vede din aceste cîteva date, ne 
aflăm în fața unei competiții de mare anver
gură care — în mod firesc — a cerut din partea 
organizatorilor preocupări deosebite, eforturi 
materiale importante, deoarece, conform statu
tului F.I.S.U.. tara gazdă asigură bazele spor
tive corespunzătoare exigentelor si dotarea aces
tora cu aparatura prevăzută și omologată de

federațiile sportive internaționale, spatiile de ca
zare, condițiile de transport intern, materialele de 
propagandă adecvată, modalitățile de lucru pen
tru reprezentanții presei și radioteleviziunii. per
sonalul tehnic calificat Si instruit conform nor
melor stabilite pe plan international, serviciile 
cte translatori etc.

Pentru pregătirea organizatorică a „Univer
siadei ’81“ s-a lucrat cu multă grijă, cu sirguinfă. 
cu recunoscuta competență tehnică a specialiștilor 
româfti, astfel incit marele angrenaj este gata 
să fie pus in mișcare.

Desigur, in săptămînile care au mai rămas se 
vor fa'ce încă retușurile necesare, se vor pune 
la punct detalii, dar — privind noua față a 'ma
rilor baze sportive bucureștene, numeroasele lor 
dotări tehnice cerute de amploarea întrecerilor, 
echipamentul modern instalat intr-un timp re
cord și ținînd seama șl de aprecierile unor re
prezenta ați autorizați ai F.I.S.U., care ne-au vizitat 
în repetate ocazii Capitala pentru a se informa a- 
supra stadiului pregătirilor — putem trage con
cluzia că „Universiada — București ’81“ va 
avea cadrul de desfășurare dorit, că miilor de 
sportivi din toate colțurile lumii (pe oare-i va 
găzdui luna viitoare „Satul universitar" de la 
Grozăvești) li se vor crea toate condițiile atît

'Continuare In pag a 4-a)

.BEM

DUELUL...
...alit de mult așteptat, 

duelul care a făcut, joi 
după-amiază din potcoa
va dinspre strada izvor 
partea cea mai populată a 
tribunei, duelul dintre A- 
njșoara Cușmir ft Vall io
nescu la săritura In lun
gime, aproape că nu a 
avut loc.

Recordmana țârii a ra
tat concursul. Condițiile 
grele — frig ea de toam
nă, vini puternic ta ra
fale din direcții schimbă
toare, imprevizibile —, con
diții oare au aprins reflec
toarele pe Republicii inc
inte de ora 2 seara, au 
făcut din prag o adevăra
tă... necunoscută t Lipsa 
da experiență a Anișoarei 
a trădat-o.

In aceleași condiții, Vali 
Ionescu, mat puțin impre
sionată de circumstanțe, 
și-a asigurat victoria cu 
un 6,73 m sigur — record 
personal, a treia perfor
manță românească din 
toate timpurile —, rlscind 
apoi totul tn căutarea ma
rii performanțe. N-a „gă
sit-o", depășind toate ce
lelalte cinci sărituri; dar 
flecare dintre ele a fost 
dincolo de 6,80 m.

Joi după-amiază, pe Sta
dionul Republicii nu se 
putea sări, a fost evident, 
7 metri la lungime. Dar 
cine ar paria că granița 
va rezista pini la înche
ierea sezonului ar pierde, 
probabil, rămășagul.

Aproape In același timp, 
tn sectorul dinspre strada 
Puțul cu apă rece, Miha
ela Loghin, aruncătoare 
cu alură de săritoare, a- 
runca aproape 20 de me
tri la greutate. Dacă atle
tismul ar avea categorii 
de greutate, ca halterele 
sau boxul, acest 19,92 m 
ar fi, cu siguranță, un re
cord mondial. Din păcate, 
atletismul nu are categorii 
de greutate... Oricum, 
bravo Mihaela !...

...Și bravo „Ioșka" Naghl 
(36 de ani), care, aproape 
de ora telejurnalului de 
noapte, reușea, la disc, 
cea mat lungă aruncare 
măsurată vreodată tn ța
ră: 66,30 m I

Vladimir MORARU

PARTIDE FRUMOASE
ȘI RECORD DE OOEURI LA HANDBAL

Joi după amiază an continuat 
in sălile din Cluj Napoca (mas
culin) și Deva (feminin) între
cerile din cadrul grupelor tur
neului final al celei de a II-a 
ediții a „DACIADEI" la hand
bal.

ASTĂZI, UN PRIM DERBY : 
MARAMUREȘ - TIMIȘ (LA 

BĂIEȚI)
CLUJ NAPOCA, 18 (prin te

lefon). Runda a II-a a dispute
lor a prilejuit spectatorilor pre- 
zenți în Sala sporturilor din o- 
rașul de pe Someș noi partide 
care au dezvăluit frumusețea

handbalului. Ea a făcut Încă un 
pas spre desemnarea finaliste
lor și mîine (n.r. astăzi) după 
derby-ul Maramureș — Timiș 
vom afla care va fi partenera 
Bucureștiului în finala „Dacia- 
dei“.

BUCUREȘTI — BIHOR 23— 
II (11—6). Steaua, campioana 
tării și reprezentantă a Capi
talei, a făcut un meci agreabn 
în compania unei partenere 
ambițioase. Ea se detașează ca

Hristache NAUM

(Continuare tn pag 2-3)

.ELEVII GiMMAȘTI ȘI-AU
Ieri, ziua a doua (și ultima) 

a finalei campionatului repu
blican de gimnastică al școlilor 
generale — organizat. în bune 
condiții, de Ministerul Educa
ției și Învătămîntului si 
C.N.E.F.S. învingătorilor si ur
mătorilor clasați, lingă nume
roasele medalii, diplome, pre
mii. le adăugăm urarea 
de succes pe mai depar
te. în concursuri toi mai 
mari, mai importante. Dar nu 
am vrea, totodată, să trecem 
peste dragostea pentru sport a 
unor elevi cara nu au urcat pe 
podium, dar pentru care sim
pla prezentă Ia aceste finale 
a însemnat un succes. Fetele 
din comuna Sohatu (jud. Călă
rași) — prof. C. Iancu — s-au 
văzut nevoite să evolueze tn

DESEMNAT CAMPIONII
echipă de 5. frumoasele lor 
costume naționale, armonia 
execuției impresionînd însă pu
blicul.

REZULTATE — ansamblul nr. 
2. fete : 1. Șc. gen. 6 Iași 18.00, 
2. Șc. gen. 11 Galați 17,90. 3. Șc. 
gen. 64 Buc. 17,15 ; ansamblu bi
let! : 1. Șc. gen. 24 Buc. 18,35, X 
Șc. gen. 11 Pitești 17,95. 3. Lie. 
fii.-ist. Sf. Gheorghe 17.20.

CLASAMENTE GENERALE — 
FETE : 1. ȘC. GEN. 11 GALAȚI 
62,95. 2. Șc. gen. 6 Iași 62,40. 3. 
Șc. gen, 7 Deva 61,65. 4. Șc. gen. 
64 București 61,55, 5. Șc. gen 58 
Buc. 59,35. 6. Șc. gen. 3 Săcele 
58,20. BĂIEȚI : 1. ȘC. GEN. 24 
BUCUREȘTI 88,25. 2. Șc. gen. U 
Pitești 86,80, 3. Șc. gen. 18 Timi
șoara 86.10. 4. Lie. „L. Rebreanu*  
Bistrița 85,25. 5. Lie. filologie is
torie Sf. Gheorghe 84,40. 6. Șc. 
gen. Roseti 82,40.

Geo RAEȚCHI



PERFORMANȚE DE VALOARE 
ÎN FINALELE „DACIADEI"

PRIMELE RECORDURI IN ÎNTRECERILE ATLEȚILOR

0 DUMINICĂ FRUMOASĂ, CU MUl

(Urmare din pag. 1)

Vali Ionescu la lungime, al 
doilea titlu cucerit, la fel de 
clar ca si în ajun, de Niculina 
Lazaxcruc, evoluțiile remarcabi
le ale Fitei Lovin si Vasile 
Bichea.

SENIORI: 10 000 m: 1. GyBrgy 
Marko (Steaua) 29:00,7 — cam
pion al „Daciadei", 2. A. Nicu- 
lescu (Explorări Deva) 29:03,6, 3. 
Gh. Zaharia (Oțelul Gl.) 29:17,6; 
<00 mg: 1. Dumitru lacob
(C.A.b.) 62,00 — campion al „Da- 
dadel", 2. I. Korodi (Steaua) 
52,30, 3. C. irimescu (S.C. Bacău) 
52,63; ciocan: 1. Nicolae Bîndar 
(Dinamo) 71,62 m — campion al 
„Daciadei" șl național, 2. T. 
Stan (Dinamo) 68,70 m, 3. P. 
Lengyel (C.A.U.) 67,94 m; înălți
me: 1. Adrian Proteasa (Steaua) 
2,20 m — campion al „Daciadei" 
și național, 2. Daniel Albu (Stea
ua) 2,15 m, 3~< L. Szakacs (U. 
Iași) și Al. Papi (U. Brașov) 
2,05 m; decatlon: 1. lori Buligă 
(C.S.Ș. Drobeta Tr. Sev.) 7160 p 
(100 m — 11,6, lungime — 6,98 
m, greutate — 13,15 m, Înălțime
— 2,09 m, 400 m — 50,3; 110 mg
— 16,8, disc — 37,46 m, prăjină — 
2,40 m, suliță — 59,86 m, 1500 m
— 4:32,0), campion al „Daciadei" 
și național, 2. Dan Goia (C.S.M. 
B. Mare) 7105 p, 3. V. Bogdan 
G,U“ Cj.-Nap.) 6516 p; 200 m:
1. Claudiu Sușelescu (Dinamo) 
21,85 — campion al „Daciadei",
2. J. Schromm (Rapid) 21,97, 3. 
A. Grigore (Dinamo) 22,13; tri
plu: 1. Bedros Bedrosian (Dina
mo) 16,46 m — campion al , «Da
cia <iei“ și național, 2. H. Truș- 
culescu (Din.) 16,44 m, 3. Ad. 
Ghioroaie (Steaua) 16,36 m; 3000 
m obst.: 1. Vasile Bichea (Poli. 
Timiș.) 8:33,40 — campion al „Da- 
dadei" și național, 2. N. Voicu 
(Met.) 8:34,40, 3. D. Betini (C.S.M. 
Pitești) 8:36,05; disc: 1. Iosif 
Nagy (Steaua) 66,30 m — nou re
cord republican, campion al „Da- 
ciadei" șl național, 2. I. Zamflra- 
ehe (Din.) 64,78 m, 3. Șt. Kar- 
poș (Din.) 56,20 m.

SENIOARE: 400 m: 1. Niculina 
Lazarciuc (C.S.M. Craiova) 52,61
— campioană a ,,Daciadei“ șl na
țională, 2. El. Tăriță (C.A. Ro
man) 53,45, 3. .Maria Samungi 
(Farul C-ța) 53,77, 4. Iboia Ko- 
rodi (Steaua) 53,92; lungime: 1. 
Vali Ionescu (Rapid) 6,72 m — 
campioană a „Daciadei" și națio
nală, 2. Anișoara Cușmir (C.S.M. 
Craiova) 6,45 m, 3. Doina Anton 
(C.S.M. Pit.) 6,32 m, 4. Gin a Pa- 
nait — Ghioroaie (Steaua) 6,32 
m; suliță: 1.«Corina Gîrbea (Ști
ința C-ța) 55,96 m — campioană 
a „Daciadei* * și națională, 2. Mi- 
haeia Stănescu (Muscelul C-lung) 
55,36 m, 3. Crist. Dobrinoiu (Mus
celul C-lung) 49,54 m; greutate:

valoare și nu există dubii că 
va reuși să-și asigure un Ioc in 
finala mare, care va avea loc 
duminică. Au înscris :
Stingă 9, Drăgăniță 6, Voina 2, 
Berbece 2, Kicsid 1, Birtalan 1, 
Croitoru 1 și Marian 1 pentru 
București, Tărniceru 5, Tudor 5, 
Zamfirescu 4, Mureșan 2, Tima- 
ru 1 pentru Bihor.

MARAMUREȘ — DOLJ 39— 
21 (20—9). Formația Minaur, 
reprezentantă a Maramureșului, 
se detașează și ea în această 
competiție nu numai prin va
loarea intrinsecă a sportivilor 
pregătiți de Lascăr Pană, ci și 
prin ambiția jucătorilor de a se 
afla printre laureații întrecerii. 
In meciul cu Universitatea Cra
iova, reprezentanta Doljului, 
băimărenii au făcut risipă de 
energie, au luptat cu aceeași 
ardoare din primul și pînă 'în 
ultimul minut de joc, indiferent 
de decalajul tot mai mare pe 
care tabela de marcaj îl reliefa 
ca o oglindă fidelă.

NEAMȚ — BRAȘOV 19—15 
(7—7). Meritorie victoria re
prezentativei județului Neamț, 
regretabilă resemnarea brașove
nilor.
TIMIȘ — BACAU 20—18 (9—0). 

Meci de mare luptă. în care o 
mare pondere în obținerea vic
toriei a avut-o prestația por
tarului Buligan.

Vineri (n.r. azi) de la ora 
15,30 se dispută meciurile : 

sportivii de la categoriile 48 kg, 
57 kg, 68 kg, 82 kg și 100 kg, 
urm înd ca luptătorii de la cate
goriile 52 kg. 62 kg, 74 kg, 90 kg 
și -f-100 kg să-și înceapă dispu
tele sîmbătă. In rîndul principa
lilor candidați la centurile de 
campioni ai JDaciadei" care vor 
urca azi pe saltelele de concurs 
îl amintim pe Gheorghe Rașovan, 
Virgil Vișan șl Nicu Hîncu (48 
kg), Aurel Neagu, Nicolae Ște
fan (57 kg), Octaviaxr Du
sa, Vasile Stănescu. Ion Lun
ga (68 kg), Gheorghe Fodore, 
Csaba Barkoczy, Dragoș Zuz (82 
kg) și Vasile Pușcașu, Constan
tin Șandru, Aurel Panait, ion 
Bumichi (100 kg). Cea de a doua 
reuniune a zilei este programată 
la ora 17.

BAIA MARE. ÎS (prin telefon). 
Stadionul „23 August" din loca
litate a fost gazda campionatelor 
republicane de tetratlon ale șco
lilor generale la care au luat par
te dte 10 echipe de băieți șl fete.

După întreceri viu disputate ur
mărite de numeroși elevi din lo
calitate pe primul loc s-au situat 
formațiile școlilor generale nr. 2 
Fălticeni (jud. Suceava) la băieți 
și nr. 11 Bala Mare (Maramureș) 
la fete,, cane au prezentat cele 
mai omogene loturi. k

Iată șl echipele care au urcat 
pe podium... BĂIEȚI : L Șc. gen. 
2 Fălticeni (C. Pădurarlu. Fl. Tl- 
mofte. L Dulgheriu. D. Sandu, 
D. Pin cu. C. Plntllie, prof. Pa
vel Gavrilă) 1457 p. 2. Șc. gen. 
nr. 21 Cluj-Napoca 1393 p, 3. Șc. 
gen. nr. 6 Brașov 1385 p. FETE: 
L Șc. gen. 11 Baia Mare (Maria 
Strebell, Gabriela Strebell.
la Bota. Liliana Trocea. Delia 
Baran, Simona Peltel, prof. Olim
piu MaMan) 1893 p, 3, Șc. gen.

1. Mihaela Loghin (C.A.U.) 19,92 
m — nou record republican, cam
pioană a „Dac iadei" și națio
nală, 2. Mioara Boroș (Dinamo) 
17,72 m, 3. Tatiana Mihalcea (A.SU. 
Pit.) 15,72 m; 800 m: 1. Fița Lo
vin (C.S.U. Gl.) 2:00,14 — cam-
Sioană a „Daciadei" și naționa- 

i 2. Doina Beșllu-Meltote (Știin
ța Bacău) 2:02,03, 3. M. Teodo- 

rescu (Metalul) 2:08.47; 100 mg:

C£l MAI BUNI LUPTĂTORI DE LIBERE 
LA STARTUL TURNEULUI FINAL

Azi, la ora 10. pe podiumul 
special amenajat la Patinoarul 
artificial „23 August" din Capita
lă, încep confruntările pentru de
semnarea campionilor „Daciadei" 
la lupte libere. Pe cele trei sal
tele vor evolua cei mal va
loroși practicant! ai acestui stil 
din tară, in rîndul lor aflîndu-se 
numeroși sportivi studenți care 
se pregătesc pentru Universiadă. 
Dealtfel, finalele „Daciadei" din 
acest an constituie unul dintre 
principalele criterii de selecție in 
vederea alcătuirii echipei ce ur
mează să ne reprezinte țara la 
marea întrecere studențească de 
la București.

Concursul se desfășoară după 
sistemul marilor competiții In
ternationale. astfel că în prima 
zi vor intra in întrecere numai

RUGBYȘTII
TELEORMANULUI Șl VRANCEI - 

PERFORMERII „OPTIMILOR"
In „optimile" întrecerii rugbyș- 

tilor s-au înregistrat câteva sur
prize. Astfel, echipa județului 
Teleorman — un centru relativ 
nou pe harta rugbyului — a 
reușit să Întreacă, in extremis, 
formația Hunedoarei, ale cărei 
tradiții în acest sport slnt bine
cunoscute : 16—15 I Prezență de
dată și mal recentă In sportul 
nostru cu balonul oval, Vrancea 
a reușit, la rlndu-i, să elimine 
reprezentanta unul județ de va
loarea Vasluiului rugbystlc: 6—4! 
Felicitări, deci, medicului-antre- 
nor Leonida Șamanschl și, res
pectiv, antrenorului Horla Fă- 
gărășanu, precum șl elevilor kw. 
Pe drumul revenirii pe prima 
„scenă", rugbyștii din Cluj au 
realizat șl ©i un frumos succes : 
20—6 cu Maramureș. Alte rezul
tate : Galați — Constanța >—13, 
Alba — Brașov 15—10, Suceava 
— Iași 6—12*  Giurgiu — Sibiu

L Mihaela Stoica (Rapid) 14,25
— campioană a „Daciadei", 2. 
Coculeana Bucătaru-Oltean (Șt. 
C-ța) 14,46, 3. Hona Dumitrașcu 
(Rapid) 14,58.

JUNIORI III: 90 mg: 1. Daniel 
Iorga (C.S.Ș. Pitești) 12,48 -r- cam
pion al „Daciadei" și național,
2. P. Ticu (C.S.Ș. 4 Buc.) 12,89,
3. S. Petroiu (C.S.Ș. Bacău) 13,24;
5 km marș: 1. Val. Praja (C.S.M. 
Reșița) 25:27,0 — campion al
„Daciadei" și național, 2. D. Ni- 
colau (C.S.Ș. Brăila) 25:41,0, 3.
M. Mihăilescu (C.S.Ș. Suceava) 
25:42,1; 600 m: 1. Marius Ungu- 
reanu (C.S.Ș. Poli Timiș.) 1:25,5
— campion al „Daciadei" și na
țional, 2. T. Mihalcea (C.S.Ș. 2 
Buzău) 1:26,1, 3. C. Stoian (Stea
ua) 1:26,6; greutate: 1. Robert 
Koloji (C.S.Ș. Mediaș) 12,45 m
— campion al „Daciadei" și na
țional, 2. F. Szaibo (C.S.Ș. 2 Tg. 
M.) 12,14 m, 3. I. Giugleă (C.S.Ș. 
2 C-ța) 12,03 m; Înălțime: 1. Ra
du Dragomir (CJS.Ș. Poli. Timiș.) 
1,79 m — campion al „Daciadei" 
șl național, 2. Gh. Marica (C.S.Ș.A. 
Cj.-Nap.) 1,79 m, 3. M. Bradacs 
(C.S.Ș. 190 Buc.) 1,79 m, 4. S.M. 
Nan (C.S.Ș. Turda) 1,79 m; 4X80

PARTIDE FRUMOASE $1 RECORD
DE GOLURI

(Urmare din pag. I) 

ATLEȚII DIN ȘCOLILE GENERALE
ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII LA TETRATLON

m: 1. C.S.Ș. B. Mare 37,4 — cam
pioană a „Daciadei" și națională. 
2. C.S.Ș. 4 București, 3. C.S.Ș. 
Poli. Timiș, și CJS.Ș.A. Cluj-Na
poca 37,7; prăjină: 1. Răzvan E- 
nescu (C.S.Ș. Triumf Buc.) 3,80 
m — campion al „Daciadei" și 
național, 2. C-tin Ivan (C.S.Ș. 4 
Buc.) 3,60 m, 3. Val. Gheorghe 
(C.S.Ș. 8 Buc.) 3,30 m.

JUNIOARE III: greutate: Ma- 
rineia Măgherușan (C.S.Ș. Cetatea 
Deva) 12,37 m — campioană a 
„Daciadei" și națională, 2. Elifiab. 
Anghel (Luc. Bv.) 12,02 m, 3. 
Daniela Drăgan (C.S.Ș. Brăila) 
11,93 m; 4X80 m: 1. Luceafărul 
Brașov 40,5 — campioană a „Da
ciadei" și națională, 2. Viitorul 
Buc. 40,6, 3. C.S.Ș. Brăila 41,0; 
2000 m: 1. Ana Algeorge (C.S.Ș. 
Bistrița) 6:24,7 record republi
can — campioană a „Daciadei" 
și națională, 2. Cleo. Pălăceanu 
(C.S.Ș. Cetatea Deva) 6:24,8, 3.
Iulia Negură (C.S.Ș. 1 P. Neamț) 
6:25,9; inălțime: 1. Iulia Bogdan 
(C.S.Ș. 4 Buc.) 1,64 m — cam
pioană a „Daciadei" șl naționa
lă, 2. Claudia Chirilă (Dinamo) 
1,61 m, 3. Rina Munteanu (Stea
ua) 1,61 m.

LA HANDBAL
Neamț —- Bihor, București — 
Brașov, Bacău — Dolj și Mara
mureș — Timiș.

RECORD DE GOLURI INTR-0 
PARTIDA FEMININA : 52 I

DEVA. 18 (prin telefon). Me
ciurile zilei a doua au purtat 
aceeași amprentă a luptei fără 
menajamente pentru obținerea 
victoriei. Nivelul nu prea ri
dicat ai jocurilor a fost com
pensat de numărul mare de go
luri marcate (52 într-o singură 
confruntare : Iași — Cluj) ceea 
ce a fost de natură să satis
facă pretențiile spectatorilor.

IAȘI — CLUJ 32—20 (13-11). 
Sfîrșitul primei reprize nu lăsa 
să se întrevadă că ieșencele 
vor cîștiga la o diferență atît 
de mare. Dar elevele lui Ion 
Haraga au acționat mult mal 
bine și mai exact ca in pri
mele 30 de minute, Angela A- 
vădanei a evoluat la nivelul 
așteptat, iar Rodica Ionașcu nu 
a mai ratat ca în prima zi. Ast
fel că deși s-au zbătut pentru 
ca diferența să fie cit mai mi
că, clujencele n-au putut mai 
mult.

MUREȘ — TIMIȘ 23—27 
(11—14). După jocul trumas 
prestat în prima zi în con
fruntarea cu băcăuancele. ti- 
mișencele au evoluat și mai 
bine în partida cu formația ju
dețului Mureș. Ștcfanovici-Lu- 
țaș-Cojocărița-Melinie au rea
lizat faze de mare spectacol, 
rapiditatea și incisivitatea ac
țiunilor elevelor lui Constantin 
Lache fiind principalele arme 
în obținerea victoriei. Mure- 
țencele deși au luptat bine s-au 
văzut în repetate rînduri de
pășite în toate compartimen
tele. Au marcat : Jucan 8, Pe- 
reș 7, Dorgo 2, Fejer 2, Roman 
2, Kiss 1, Frîncu 1 pentru Mu
reș, Ștefanovici 8, MeBnte 6, 
Luțaș 4, Torjoc 4, Popăilă 3. 
Cojocărița 2 pentru Timiș.

BACĂU — BUCUREȘTI 17— 
21 (9—11).

BRAȘOV — MARAMUREȘ 
20—17 (5—9).

Programul de vineri : ora
15,30 : Cluj — Maramureș, Ti
miș — București, Bacău — Mu
reș șl Brașov — Iași.

Ion GAVRILESCU

7 Deva 1 788 p, J. Șc. gen. M 
Bacău 1617 p.

In clasamentul individual, pe 
locul I se află Maria StrebeU. cu 
387 p, urmată de Liliana Trocea 
(380 p) si Gabriela Strebell (374 
p) toate de Ia Scoeta generală 
nr. 11 Bala Mare, tar la băieți 
Flaviu Feher (Sc. gen. * Bra
șov) cu 341 p. H urmează Cris- 
tinel Păduraru — Șc. gen. 1 Făl
ticeni (329 p) și Adrian Taloș — 
Șc. gen. 3 Cisnădie — Sibiu 
(323 p).

De remarcat organizarea exce
lentă asigurată de Inspectoratul 
Școlar al județului Maramureș, Sn 
colaborare cu C.J.E.F.s. șl Clubul 
sportiv școlar Bala Mare, prin în
tregul colectiv de cadre didactice 
Si antrenori, in frunte cu pro
fesorii Gheorghe Cordea si Petru 
Albu.

Vasile SASARANU si ANDREI 
__  crișan, corespondenți

Ne-am obișnuit să-i spunem 
.Stadionul Progresul“, sau — și 
mai zgircit — „Stadionul din 
strada dr. Staicovici". Oamenii, 
care numai în jurul „Centralu
lui" de tenis mai au încă vreo 
15 splendide terenuri, nu se 
supără. Cind au prilejul. însă, 
atrag politicos atenția asupra 
denumirii exacte a acestui în
drăgit loc de recreare și sport. 
Bunăoară. în invitația de du
minica trecută : „Vă rugărti să 
participați la festivalul cultu- 
ral-sportiv și artistic organizat 
de Consiliul educației politice 
și culturii socialiste. Consiliul 
pentru educație fizică și sport
— sector 5, ce va avea Ioc — 
între orele 10 și 21,30 — Ia 
Complexul sportiv Progresul".

Duminică, intr-adevăr, porți
le Complexului sportiv Progre
sul din Capitală au stat larg 
deschise aproape 12 ore. De di
mineață. sute și sute de tineri 
și tinere din întreprinderi, in
stituții și unități școlare ale sec
torului 5 au participat — pe 
toate terenurile — la numeroa
se întreceri și frumoase demon
strații sportive. Au fost crosuri 
de tot felul ! La categoria 11
— 12 ani. prof. Marina Armă- 
șescu de la Școala generală nr. 
1'30 din cartierul Sălaj-Vicina a 
înscris. în ordine, primele trei 
premiante, din acest an. ale cla
sei V : Hermina Pein. Mihaela 
Tuțescu, Leona Roita. O fru
moasă repriză de gimnastică 
au prezentat elevele prof. Elvi
ra Simionescu de la Liceul 
„Gheorghe Lazăr". Bogatul pro

Turneele finale la popice

VOINȚA TIMIȘOARA (f) Șl ELECTROMUREȘ TG. A
CAMPIOANE LA JUNIORI

Ceie mai bune echipe de popice, fete și băieți, juniori și seniori, 
se Întrec in aceste zile, la Brașov și La Ploiești, în finalele cam
pionatelor republicane. Iată relatări de La turneele finale.

BRAȘOV, 18 (prin telefon). A 
intrat in tradiția activității com
pete ționale d-e popice ca cele mai 
importante întreceri ale anului, 
finalele pe țară ale campionate
lor naționale de juniori si seniori 
pe echipe să se desfășoare în 
cuplaj, pe aceeași arenă. De data 
aceasta, confruntările feminine 
sînt găzduite de' cele patru piste 
ale sălii Hidromecanica din ora
șul de sub Tîmpa. Dintre nume
roasele echipe de junioare parti
cipante la campionat, șase sexte- 
turi. care au mers din victorie in 
victorie, s-au tntîlnit în „deschi
dere" intr-un turneu tur-retur, 
Jucind contra scor. Pretențioasele 
piste au supus pe tinerele jucă
toare la un dificil test, evoluțiile 
principalelor favorite fiind inte
resante și rezultatele lor au fost 
sensibil egale. Pentru a vă lîace 
o imagine clară asupra echilibru
lui de forțe existente în finala 
junioarelor redăm ordinea după 
fiecare manșă : tur — Voința 
Oradea 2339 p d (1,5 p), 2. Voința 
Timișoara 2318 (1 p), 3. Electro- 
mureș Tg. Mureș 2296 (0,5 p), 4. 
Gloria București 2281 (0 p), 5.
Voința București 2103 (0 p), 6.
Voința Craiova 1838 (0 p). Retur:
1. Voința Timișoara 2307 (1,5 p),
2. Gloria București 2307 (1 p).
3. Voința Oradea 2303 (0,5 p), 4. 
Electromureș Tg. Mureș 2280. 5. 
Voința București 2189, 6. Voința 
Cradova 1843. Cu un plus de omo
genitate șl precizie în lansarea 
bilei, elevele antrenorului tlml- 
soreans Ștefan Nemțeanu au cu
cerit, pe merit, tricourile de cam
pioane. Iată clasamentul final : 
1. Voința Timișoara 2,5 p (4625 
p d), echipa campioană a fost 
alcătuită din : Maria Mihnlk, Le- 
nuta Steanță, Viorica Crălnicean, 
Judit Marton, Sanda Minciună. 
Aurora Ruth. 2. Voința Oradea 2

(4642), 3. Gloria București 1 p 
(4588), 4. Electromureș Tg. Mu
reș 0,5 p (4576). 5. Voința Bucu
rești 0 p (4282), 8. Voința Cra
iova 0 p (3681).

★
Joi după-amlază a început, pe 

aceeași arenă brașoveană. turneul 
final feminin al campionatului 
Diviziei „A“. La care se întrec 
opt echipe. în urma trafierli la

ADMINISTRAȚIA Dt SW LOTO PR0N0SP0P1 INFORMAU
CÎȘT1GUL ESTE MARE, 
SECRETUL ESTE MIC :

LOZmPLIC
cu t'*?'.

sâfj ciștigiiri 
JfP în .bani și 

autoturisme

La seriile de Loz în plic aflate 
fo vin zare, oricine joacă poate 
obține : AUTOTURISME „Dacia 
1300", ^Skoda 120 L". șl „Trabant 
601", C1ȘTIGURI ÎN BANI de 
20.000, 10.000, 5.000 , 2.000 lei etc.
Agențiile Loto-Pronosport, vînză- 
toril -volanți, unitățile din comerț 
și cooperația de consum și ofi
ciile poștale din întreaga țară vă 
stau zilnic la dispoziție pentru 
a vă încerca și dv. șansele !

Tragerea obișnuită Loto de as
tăzi, 19 iunie 1981, se televizează 

gram a mai cuprins întreceri 
de fotbal, baschet. tenis de 
cîmp. handbal. Apoi, atractive 
demonstrații de box, lupte, ju
do scrimă, gimnastică moder
nă. curse cicliste. Și din nou 
fotbal : Viorel Mateianu (in

A fost „C 
cu tot fel 
five, ingei 
seară, pe 
de platan 
„Nea Măr 
menii, a

Spre linia de tosire în crosul de dumini- 
ani) desfășurat la complexul sportiv Prog

vervă de joc după meciul cu 
Politehnica Iași) pasează lui 
Ozon, acesta încearcă un dri
bling. dar Năsturescu intercep
tează balonul : fază din meciul 
fostelor vedete de la Rapid și 
Progresul București.

După-amiază. pe poarta com
plexului sportiv Progresul au 
intrat „O mie și una de măști".

la juniorii 
Spectacolul 
Amza Pelle 
cu numero. 
le) a înche 
cută, petrer. 
terenurile < 
tui vechi și 
reștean.

sorți finalistele au intrat pe pis
te în ordinea : Electromureș Tg. 
Mureș. Voința București, Voinla 
Galati. C.S.M. Reșița, Voința Tg.

★

PLOIEȘTI. Pe moderna arenă 
Voința cu șase piste s-au dispu
tat întrecerile juniorilor, la care 
au participat șase echipe, dintre 
care trei din Tg. Mureș, oraș 
unde popicele se bucură de un 
sprijin eficient din partea foru
rilor cu atribuții în sport. Titlul 
a revenit formației Electromureș 
Tg. Mureș (antrenori : Iuliu Ra
dovici și Ștefan Orddgh), care a 
fost cel mai omogen sextet al 
turneului final. Bine s-au mal 
comportat și echipele C.F.R. Con
stanța și Progresul Oradea, ai 
căror jucători au fost notați cu 
rezultate remarcabile.

Iată clasamentul finalei cam
pionatului de juniori : _ 1. Elec
tromureș Tg. Mureș 2 p (9723 
p d in cele două manșe) — echi
pa compusă din : Mircea Onișor,

Mureș, Volnți 
București și 
nerl la prin: 
tur, iar nou 
cunoscută sta

Tr

★

Iuliu Fekțte, 
Zoltan Fazek- 
vente Soos 
C.F.R. Const: 
Progresul Oru 
Voința Tg. M 
pia București 
tractorul Tg.

Cele mai bi 
duale le-au o 
in ța Tg. Mur 
(Progresul Or 
(C.F.R. Const 
(Electromureș;

în ’rneul 1 
sendoi . care s 
iești, după < 
primele locuri 
Brașov 1766 p 
Mureș 1746 și 
ra 1676.

DIN NOU BOX LA
Prin grija edililor bucureștenl. 

la 75 de ani . de existență, „A- 
renele Romane" au îmbrăcat o 
haină nouă, sărbătorească. în 
urma amenajărilor și moderniză
rilor acest lăcaș al boxului și 
luptelor de altă dată, oferă a- 
cum posibilitatea unui număr de 
3500 de spectatori să urmărească 
spectacole de masă, de revistă, 
concerte, filme șl manifestări 
sportive. Federația română de 
box & luat măsura de a «rgar 
niea aici gale de box cu ca
racter permanent, prima dintre 
acestea fiind programată azi. 
de la ora 19.

Programul primei reuniuni este 
următorul : Nicolae Crăciun 
(Metalul) — Dumitru Parpaliu 
(Voința). Rome Giolfan (Voința) 
— Ion Tismăneanu (Autobuzul), 
Ionel Tănase (lot național de ju
niori) — Vasile Gherasim (Me- 

.ARENELE
talliul), NicoLa 
namo) — 
(Steaua), Ion 
Marin Delear 
stantin Hudlș 
Florin Stan ( 
Vasile (Metalr 
(Dinamo), Ni» 
naționai de jt 
Voicu (Sem 
Born eseu (D
Cullneac (URI 
Sllaghi (Dinam 
Baclca (Metalt

întreprii
Spl. Inc

în direct Începînd de la ora 16,25 
în atenția participanților : în 

programul concursului Pronosport 
din 28 iunie 1981, meciul V, Ra
pid București — Pandurii Tg. 
Jiu se înlocuiește cu medul Ra
pid București — Spăl Ferrara 
(Italia).

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 12 IUNIE 1981

Categoria 1 : 1 variantă 100% 
(autoturism „Dacia 1300) și 3 va
riante 25% a 17.500 lei ; categoria 
2 : 12 variante 25% a 7.612 lei ; 
categoria 3 : 13,75 a 6.643 lei ;
categoria 4 : 27,25 a 3.352 led ;
categoria 5 : 132,75 a 688 lei ; ca
tegoria 6 : 309,25 a 295 lei ; cate
goria X : 1.707,50 a 100 lei.

Report la categoria 1 : 117.888 
lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ de La 
categoria 1, realizat pe un bilet 
jucat 100%. a revenit partid pan- 
tului NECUluAE MANOLE d n co
muna Tăndărei, județul Ialomița.

primește în 
Liceului ind 
treptei | dt 
Ilfov, Județu

— electrici 
tecție, relee, 
tori turbine 
energetice.

Elevii ben 
cantina școl 
vacanțe etc.

La încheie 
ție la Centr 
Giurgiu — C 

înscrierile 
rești, la ied 
85 66 30 sau

A.SU


?r»
iilor", I 
trac- 
tătre | 
jurat I 
irifea

Înaintea ultimei etape 
a Diviziei „A" thrfwr vetâa/*...

PRIMELE DOUĂ CLASATE INTR UN MECI AL PRESTIGIULUI;
ACELEAȘI PATRU ECHIPE FUG DE LOCUL 16...oa- a 

î loc J

11—12 I
■pitală I
sul...). I 
ic (CU I 
nescu, 
uzlca- a 
i Plă- I 
Mt. pe ■
aces- _ 
bucu- I

:AN

— I
I

...Ce s-ar fi întîmplat dumi
nică, dacă Dinamo nu pierdea 
pe teren propriu, în fata Spor
tului studențesc, acum citeva e- 
tape ? Meciul Dinamo — Uni
versitatea Craiova n-ar mai fi 
fost doar un meci al ambiției 
intre primele două echipe ale 
ediției 1980—1981, (titlul fiind 
deja adjudecat de formația cra- 
iovear.ă), ci derbyul care ar fi 
trebuit să stabilească ierarhia 
finală odată cu ultimul fluier 
al arbitrului. Dar, ar fi putut 
fi valorificată această șansă de 
Dinamo care, după cum ne rea
mintim, a ratat-o într-o situație 
similară, acum doi ani, în fața 
lui F. C. Argeș ?

întrebări, întrebări... Cert este 
însă că singura care nu e lip
sită de obiect la această oră 
nu vizează fruntea clasamentu
lui, ci zona retrogradării, mai 
bine-zis ultima echipă din cele 
trei care părăsesc primul eșa
lon.

Sub semnul „matineului" de 
ora 11 se află, încă, — în afara 
celor două care s-au și obișnuit 
cu gîndul „B“-uIui, F.C.M. Ga
lați și F. C. Baia Mare — pa
tru echipe : Progresul-Vuloan, 
A.S.A. Tg. Mureș, Politehnica 
Iași și „U“ CIuj-Napoca, în ac
tuala ordine (dinspre zona re
trogradării în sus 1) a clasa
mentului. Deci, după etapa pe
nultimă a campionatului, în a- 
ceastă cursă a evitării retro
gradării, în care se aflau, teo

retic, marți, 8 echipe, au rămas 
acum jumătate. Va încheia în
să campionatul echipa din dr. 
Staicovici pe locul... neferici
rii 1 Da, dacă va pierde la 
București cu „U“ Cluj-Napoca 
sau dacă face meci egal, sau 
dacă cîștigă la limită în timp 
ce la Hunedoara „Poli" Iași... 
Si calculul probabilităților 
abia începe 1 De fapt, cea 
mai dezavantajată în a- 
cest joc al șanselor din cea
sul al 12-lea, pare a fi echipa 
din Copou singura din „grupul 
celor 4“ care nu are decit șan
sa victoriei (în deplasare). Are. 
însă, și un atu, cel al golavera
jului, mult îmbunătățit miercuri 
în partida cu „lanterna roșie". 
In schimb A.S.A. Tg. Mureș are 
in „Poli" Timișoara cel mai 
comod adversar, coechipierii 
lui Dumitru nereușind nici o 
victorie timp de șase etape, 
gindul lor fiind doar la finala 
„Cupei Rom&niei", de miercuri.

O cădere... spectaculoasă au 
înregistrat în ultimele etape 
S. C. Bacău și F.C.M. Brașov, 
ambele nu de mult aflate în 
plutonul fruntaș. Iată, însă, că 
intrate în linie dreaptă ele n-au 
mai rezistat finișului și acum 
se află in anticamera anoni
matului, cu atît mai mult cu 
cît vor juca duminică în depla
sare. Pe cînd, Chimia Rm. Vîl- 
cea, Sportul studențesc și F.C. 
Olt (primele două urmînd chiar 
să se întîlnească Intre ele in

ultima etapă) au accelerat rit
mul, avînd acum șansele unei 
poziții în prima treime a cla
samentului.

Numărul mare de goluri în
scrise in ultimele trei etape 
(record : 108 !) a reanimat dis
puta pentru titlul de golgeter, 
multă vreme desfășurată în a- 
nonimat. Radu II — cel care 
s-a impus și în meciurile din 
deplasare — pare a’ fi tranșat 
disputa cu Cămătaru, deși „vîr- 
vul" reprezentativei a înscris 7 
goluri, în timp ce Mircea San
du, recidivus (5 goluri miercuri), 
l-a întrecut pe golgeterul edi
ției trecute, Cîmpeanu II, chiar 
dacă acesta și-a îndeplinit nor
ma (cite două goluri’ în ulti
mele meciuri).

In fruntea clasamentului sta
tu quo, cu echipele ce ne vor 
reprezenta în C.C.E. și Cupa 
U.E.F.A. deja desemnate. în 
meciul de pe stadionul Dinamo 
gazdele vor încerca, credem, să 
arate că și ele puteau să evo
lueze în prima competiție eu
ropeană intercluburi. Fe iubi
torii fotbalului îi interesează 
insă acum să vadă un meci de 
calitate, care să le dea încrede
re în perspectiva meciurilor in
ternaționale din toamnă. Pentru 
că, in fond, validarea valorii 
campionatului se face prin pro
ba dificilă a competițiilor in
ternaționale.

Paul SLAVESCU
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DINAMO — UNIVERSITATEA CRAIOVA. Lată 
că etapa care urma să decidă a devenit o etapă 
în care ambele echipe simt scutite de griji. Cu 
toate acestea, meciul nu este cu nimic mai pu
țin important, atît pentru noi, cît și pentru dl- 
namoviști. Universitatea, care a făcut turul său 
de onoare In fața tribunelor arhipline din Cra
iova înaintea acestui ultim meci, este hotărîtă 
să demonstreze șl în acest ultim joc că este cea 
mai bună echipă a României. Echipa Dinamo 
este teoretic avantajată de faptul că nu a fost 
angajată în „bătălia tricolorilor" și nid în jocu
rile de Cupă, dar noi sîntern convinși că vom 
juca la un bun nivel.

Mergem la victorie, dar spun asta ca un ju
cător de fotbal, deci ca unul care știe dt de 
greu șl de imprevizibil este Jocul.

F.C. OLT — F.C.M. BRAȘOV. Victorie olteană, 
în compania unei echipe care pare a fi umbra 
celei din toamnă.

F.C. BAIA MARE — JIUL. Ce-aș putea spune 
despre revelația anilor treouți, atlt de inconstantă 
în acest final de campionat 7 Jiul, echipă fără 
griji (golaveraj pozitiv) poate obține, cred, un 
joc egal...

CORVINUL — POLITEHNICA IAȘI. Logic, Oor- 
vinul, bineînțeles cu condiția ca apărătorii să 
nu fie spectatori, ca la primul gol înscris 
miercuri de Cîmpeanu II.

F.C.M. GALAȚI — STEAUA. Attt Steaua cît șl 
gălățenii au cam încheiat de multișor campio
natul. Probabil, o remiză...

F.C. ARGEȘ — S.C. BACAU. F.C. Argeș, pen
tru că mai luptă pentru locufl. doi, cu posibilul 
nostru concurs.

PROGRESUL-VULCAN — ,,U« CLUJ-NAPOCA. 
Bucureștenii par favoriți, dar clujenii vor în
cerca, zic eu, să sară în •ajutorul colegilor din 
lași. Favorit la limită Progresul-Vulcan.

A.S.A. — POLITEHNICA TIMIȘOARA. Absolut 
același calcul ca la meciul anterior.

CHIMIA — SPORTUL STUDENȚESC. Poți 
pierde ușor și după 8—l.„

DINAMO — UNIVERSITATEA CRAIOVA. Șj 
în actualele condiții, un joc așteptat. Dinamo 
®-a regăsit în Ultimele trei partide. Cred că 
vom cîștiga acest derby al ambiției, gîndind, 
mai ales, că fotbalul nu se termină niciodată.« 
Șl că, după atîtea lecții proaste, care nu sini 
numai vina noastră, vom da o lecție pentru... 
campionatul viitor. Care începe, pentru noi, du
minică !

F.C. OLT — F.C.M. BRAȘOV. Meci între două 
echipe scăpate de griji. Probabil că FjC. Olt va 
demonstra că știe să joace. în timp ce brașove
nii se vor consola cu ideea că au jucat în... tur

F.C. BAIA MARE — JIUL. întîlnire între mi
neri, unii aflați în... galerii, alții, scăpați, iarăși, 
la ieșirea din... campionat.

CORVINUL — POLITEHNICA IAȘI. Nu cred 
în nici cea mal mică speranță a ieșenilor, penr 
tru că Corvinul joacă foarte bine pe aripi.

F.C.M. GALAȚI — STEAUA. Steaua ne-a obli
gat să medităm la paradoxuri, după acel 0—5 de 
la Baia Mare, în fața echipei care a pierdui 
cu 3—L, în Regie...

F.C. ARGEȘ — S.C. BACAU. Admir echipa lui 
Halagian șl munca lui. Cred că va cîștiga și 
duminică, dlnd o lecție că dacă te încumeți să 
cauți și ai și ochi găsești elemente prețioase și 
în eșaloanele inferioare.

PROGRESUL-VULCAN — „U« CLUJ-NAPOCA. 
Meci între poeți 1 Cred că va cîștiga Progresul, 
pentru că „șepcile roșii" nu au întotdeauna am
biția neoesară.

A.S.A. TG. MUREȘ — „POLI*  TIMIȘOARA, 
Posibilitățile de exprimare ale echipei din Tg. 
Mureș stat mal mari decît miza acestei partide, 
care o va salva, Iarăși, în final de campionat. 
Și nu e spun doar pentru că noi am pierdut la 
Tg Mureș, exact dnd nu trebuia, din cauza porta
rului !

CHIMIA RM. VÎLCEA — SPORTUL STUDEN
ȚESC. Med între două revelații. Ce-ațl zice 
dacă Mircea Sandu va cîștiga titlul de golgeter 
la Rm. Vîlcea 7

• Mircea Sandu 
întreba, înaintea me 
ciulul cu F.C. Baia 
Mare : „Ce trebuie 
să fac azi ca să 
iau și eu un „10“ ? 
Organizatorul clu
bului, Jean Dobres- 
cu i-a zis : wt)ă șl 
tu vreo cinci go
luri...* 4 Mircea San
du a făcut norma 
de cinci goluri și a 
luat, pe .merit, no
ta maximă. ® ..Azi, 
la un meci fără mi
ză deosebită, pe 
stadionul Politehni
ca. vin cel puțin 
5000 de spectatori, 
în vreme ce înainte, 
la un joc de-al nos
tru important, pro
gramat pe „Repu
blicii**.  veneau doar 
vreo cîteva sute. Ce 
mult contează să ai 
un teren propriu ! 
Ce mult a contat 
pentru redresarea e- 
chipei noastre, în 
această primăvară, 
terenul propriu**.  Re
marca aparține u- 
n/uia dintre cei mal 
fideli suporteri ai 
Sportului studen
țesc, Aurel Lucaciu, 
directorul economic 
al Universității. • 
La terminarea me
ciului de la Craio
va, echipa locală a 
făcut turul de o- 
noare în frunte cu 
antrenorul său prin
cipal, Oblemenco, 
care alerga tinereș
te. cu un buchet de 
flori în mînă. Oble- 
menco, la cei 36 de 
ani ai săi. este, 
probabil, cel mal tâ
năr antrenor-cam- 
pion din istoria fot- 
balului românesc. O 
Balasz, portarul ti
tular al Iui F.C.M. 
Brașov, a privit me
ciul disputat de e- 
chipa sa cu Pro- 
gresulVulcan de la 
masa presei, el fiind 
accidentat. „Am mai 
stat pe tușă, în câ
teva rânduri pe par
cursul acestei pri
măveri — ne spu
nea el, între altele 
— dar, de fiecare 
dată, înlocuitorul 
meu, Popa, a apă
rat fără greș**.  O 
apreciere care ne 
bucură si care-1 fa
ce cinste, desigur, 
lui Balasz. • în 
meciul de la Timi
șoara. absențe de 
marcă ta ambe
le tabere. Mai 
numeroase la Chi

mia (Constantin, 
Cheran, Lepădatu,
Savu, Carabageac, 
Teleșpan), mai pu
ține. dar importan
te, la „Poli**  (Du
mitru — declarat 
accidentat cu puțin 
timp înaintea me
ciului — și Anghel 
— fisură la o coas
tă). Apropo de ab
sențe, întrebîndu-i 
pe cei de La Chimia 
dacă l-ar fi intro
dus în teren pe re
zerva de portar, Ro- 
șianu (Roșea se ac
cidentase la un mo
ment dat), aceștia, 
ne-au răspuns că, 
probabil, ar fi in
trat Iordan pe acest 
post. „Apără foarte 
bine, ca un portar 
de meserie î“ ne 
spunea Stanca. Chi- 
mdta Rm. Vîlcea — 
autoarea atâtor lan
sări spectaculoase 
(vezi cazurile Ci- 
lean. Alexandru. 
Preda, etc.), ne a- 
nunță un nou de
but, juniorul Doga- 
ru despre care an
trenorul secund vil- 
cean, N. Dinescu, 
are numai cuvinte 
bune. Așteptăm ! «W 
în tabăra timiș * 
reană. multe emoții 
înaintea partidei. E- 
fectele acestei stări 
s-au văzut tn teren, 
jocul Politehnicii fi
ind contractat, ade
seori nesigur. Se 
pare că stat destu
le de retușat, ân 
primul rînd fortifi
carea atmosferei în 
rîndurile finalistei 
cupei. • Președin
tele lui Sport club 
Bacău, Cornel Cos- 
tinescu. după 1—3 
cu Dinamo : „E a- 
devărat, juniorul 
Popa a greșit la 
două din cele trei 
goluri primite. Dar 
unde erau apărăto
rii, cei care trebu
iau să-1 protejeze, 
să-l ajute în cazul 
unor mingi boxa
te?**  într-adevăr, nu 
nu numai Popa a 
fost vinovat de în- 
frîi ierea suferită de 
băcăuani. • înain
tea meciului de la 
Petroșani, jucătorul 
Stol chită era îm
brățișat cu călcXiră

de coechipierii săi. 
Motivul 7 Dimineața 
el iși susținuse cu 
brio examenul de 
stat la Institutul de 
mine din localitate. 
Un sincer bravo șl 
felicitări din partea 
noastră penitru mij
locașul ofensiv al 
Jiului, component 
de nădejde al" for
mației sale, serios, 
harnic si disciplinat 
în teren și în viata 
particulară. In cu
rând, se vor afla in 
fata unui asemenea 
examen și alți ju
cători fruntași ai e- 
chipei — Cavai, £r. 
Rusu și Sălăjan. JiuJ 
îsi continuă, deci, o 
veche tradiție — a- 
ceea de a-i forma 
pe fotbaliștii săi ca 
oameni utili socie
tății. • Festivitate 
de premiere înain
tea meciului dintre 
„U“ Cluj-Napoca și 
Corvinul Hunedoa
ra. Arbitrul Mihai 
Moraru. care a îm
plinit. de curând 50 
de ani, a oficiat 
pentru ultima oară 
la un meci de Di
vizia „Au la cen
tru. Pentru îndelun
gata lui activitate — 
peste 300 de meciuri 
arbitrate — el a 
primit din partea 
F.R.F. o diplomă de 
onoare si o meda
lie. iar din partea 
clubului Universita
tea Cluj - Napoca 
frumoase buchete 
de flori. • în di
mineața. meciului de 
la Cluj-Napoca, din
tre „U“ și Corvinul 
Hunedoara, antreno
rul „șepcilor roșii", 
Gheorghe Stc.icu. se 
lamenta : „Unde am 
fost pînă la meciul 
cu F. C. Argeș, și 
unde am ajuns !* ’ 
Un adevăr, cane a 
pus echipa de pe 
Somes în neplăcuta 
situație de a lupta 
să se salveze de la 
retrogradare la... li
tografie ! • Doi ju
cători de bază nu 
au putut fi folosiți 
în meciul de la 
Cluj-Napoca. Suciu. 
de la Universitatea, 
accidentat si Klein, 
de la Corvinul pen
tru două cartonașe 
galbene. Aceasta ar 
fi singura explica
ție a randamentului 
slab dat de cele 
două combatante 7

• ..și gazan
ARBITRII ETAPEI (ultima) DE DUMINICĂ A DIVIZIEI -t,A‘S

F.C. Olt — F.C.M. Brașov: 
V. Topan (Cluj-Napoca) ; AI. 
Ioziiță (București) și M. Moraru 
(Plodești).

F.C. Baia Mare — Jiul: Gh. 
Retezan ; R. Stîncan și Gh. Du
mitru (toți din București).

Corvinul Hunedoara — Poli
tehnica Iași : C. Jwja : J. Gra
ma (ambii din București) șl M. 
Salomir (Cluj-Napoca).

F.C.M. Galati — Steaua : O. 
Ștreng, C. Lăcraru (ambii din 
Oradea) și M. Ivăncescu (Bra
sov).

F.C. Argeș — S.C. Bacău : A. 
Deleanu ; N. Georgescu și P. 
Seceleanu (toti din București).

Progresul-Vulcan — „U“ Cluj- 
Napoca : Gh. Jucan (Mediaș) ; 
R. Petrescu (Brașov) șl AL Ilie 
(Craiova).

A.S.A. Tg. Mureș — „Podi" 
Timișoara : C. Szilagbi (Baia 
Mare) ; V. Tătar șî C. 1-ațiu 
(ambii din Hunedoara).

Chimia Rm. Vîlcea — Sportul 
studențesc ; S. Drăgulicl ; I. Za- 
haria (ambii din Drobeta Tr. Se
verin) și V. Ciocîlteu (Craiova).

Dinamo — Univ. Craiova : L 
Igna (Timișoara) ; C. Teodo- 
rescu (Tîrgoviște) și M.' Fediuc 
(Suceava).

ȘTIRI... ȘTIRI..'.
• IN DIVIZIA „B*.  în cadrul 

seriei I, contând pentru etapa de 
duminică, Viitorul Gheorghenl a 
dispus de Delta Tulcea cu scorul 
de 4—0 (2—0). Au marcat : Tu- 
dose (min. 3 din 11 m), Bartha 
(min, 15), Balasz (min. 62) și Fu- 
lop (min. 79). Tot pentru penulti
ma etapă, dar în cadrul seriei a 
ITI-a. a avut loc meciul Minerul 
Moldova Nouă — Olimpia Satu 
Mare. Scor : 1—2 (0—1). Au în
scris : Iosif (min. 68), respectiv 
Hațeganu (min. 14) și Horvatf 
(min. 80).

• BILETELE DE INTRARE la 
meciul Dinamo — Univ. Craiova, 
care va avea loc duminică pe 
stadionul Dinamo, de la ora 16» 
s-au pus în vînzare la casele 
obișnuite. în ziua meciului nu se 
vor vinde bilete. S-au pus în 
vînzare și biletele pentru meciul 
Progresul-Vulcan — „U“ Cluj-Na*-  
poca.

ELECTROCENTRALE București 
nței nr. 227, sectorul 6 
fon 49 45 45 int 198

Școala profesională nr. 24 din cadrul 
4 București din rîndurile absolvenților 

i municipiul București, sectorul agricol 
și din localitățile județelor limitrofe Ca
ilei, pentru meseriile :
,le și stații electrice ; electricieni pro- 
și măsurători electrice (PRAM) ; opera- 
i cazane ; lăcătuși montatori agregate 

e școlarizare gratuită (cazare, masă la 
-nent de lucru și protecție, transport in 

usține examen de admitere.
absolvenții vor fi încadrați in produc- 

:rică și de termoficare din municipiul 
>u*  și la subunitățile din București.
ifnic la sediul întreprinderii din Bucu-
— Aleea Podul Giurgiului nr. 5, tel.

I uzinei CET Giurgiu, șos. Sloboziei 194
— telefon 14591.

CAMPIONATE- COMPETIȚII
BASCHET

LA CAMPIONATUL EUROPEAN 
feminin care se va desfășura în 
Italia. între 13 șl 20 septembrie, 
echipa țării noastre va juca, (ta 
seria preliminară de la Senigalia) 
în ordine cu : Bulgaria, U.R.S.S., 
Suedia, Ungaria și Cehoslovacia. 
• Challenge round-ul campiona
tului european masculin se va des
fășura anul viitor, în Portugalia. 
Reprezentativa română face parte 
din seria preliminară de la Porto, 
alături de echipeie Greciei. Tur
ciei, Belgiei, Olandei și de for
mația care se va califica din gru
pa C (ale cărei întreceri vor avea 
loc în Siria). Din seria de la Li
sabona fac parte : R.F.G., An
glia. Portugalia. Suedia, Finlan
da șl echipa care oe va califica 
în Scoția. Campionatul european 
se va disputa în anuT 1983, ta 
Franța.
CAIAC-CANOE

UN GRUP DE SPORTIVI RO
MANI va partLcdpa, sâmbătă șj 
duminică, la negata Belgrad. Au 
făcut deplasarea : caiacitștii Mi
hai Zaflu, Sorin Alexe, Emil 
Blrlădeanu, Radian Fllipov, Ionel 
Lețcaie, Teodor Ltqpou, Florin 
Marinescu, Iond Milașcu șl ca- 
nolștil Gheorghe Stailoncu, Mi
hai Maroov. Nlchita Sergan și

Mihail Timofte, O in cadrul 
concursului internațional de ju
niori de la Szolnok (Ungaria) au 
obținut victorii calaclstul Angelin 
VeLea (K 1 - 500 m, 1:51,8) șl 
canoistul Vasile Grigore (CI — 
1080 m 4:18,7). La canoe dublu, 
echipajul Vas 11 e Grigore — Con
stantin Zbanț a câștigat atât la 
500 m — 1:46,7, cît și la 1000 m 
— 3:53,4. • La sfirșlltul săptă
mânii viitoare, Petre Ciapusta, 
Teodor Co.bzareneo, Ion Oor- 
neenco, Nleolae FrlgLolu, Victor 
Ignat, Atila Kovacs, Ion Luca, 
Hie Nicoiae, Gheorghe Spao, Ma- 
rioara Volcu și Culina Pqpov vor 
fl prozenți l«a regata Duisburg.
SĂRITURI IN APĂ

ÎNTRECERILE „DacLadei*  peiv- 
pentru seniori șl senioare se vor 
desfășura între 4 șl 6 Iulie, la 
Ștrandul tineretului din Capitală.
TENIS DE MASĂ

TURUL DIVIZIEI WA- La tenis 
de masă s-a încheiat, formațiile 
divizionare intrind pînă în toam
nă în vacanță competițională. 
După cum se știe, pe primele 
locuri se află echipele C.S. A- 
rad II, la feminin, șl C.S.M. 
Cluj-Napoca, la măscuita. Dar, 
iată clasamentele ; FEMININ —

grupa I : L C.S. ARAD H 18 p 
(45—3 6*etaveraj),  2. C.S.S. Slati
na 13 (25—33), 3. C.S. Arad I 12 
p (21—40), 3. Politehnica Bucu
rești 11 p (21—40) ; grupa a Il-a: 
5. Gloria Buzău 23 p (61—60), 6. 
înfrățirea Tg. Mureș 23 p 
(M—60), 7. C.F.R.C.S.S. Petroșani 
23 p (63—53), 8. C.S.S. Rm, Vîl
cea 23 p (61—59), 9 C.S.M. Iași
22 p (56—58), 10. Progresul Bucu
rești 21 p (51—56) ; grupa a 
IH-a : 11. Metalurgistul Cugir
15 p (41—26), 12. ROLAST C.S.S. 
Pitești 15 p (36—36), 13. Spartac 
București 13 p (37—34), 14. C.S.Ș. 
1 București 10 p (24—42) ; MAS
CULIN — gi-upa I : L C.S.M. 
CLUJ-NAPOCA 18 p (81—28), 2. 
Universitatea I Craiova 15 p 
(64—15), 3. Progresul București 
12 p (45—-72), 4. Gltoria Buzău
9 p (35—81f) ; grupa a H-a î 5. 
Universitatea n Craiova 27 p 
(126—67), 6. C.SJS. Bistrița 26 p 
(117—05), 7. Tricodava București

23 p (93—102), 8. Tractorul Bra
șov 22 p (104—97), 9. Voința S. 
Mare 21 p (83—115), 10. C.S.S. Od. 
Secuiesc 16 p (78—130) ; grupa a 
III-a : 11. Constructorul Tg. Mu
reș 17 p (78—32), 12. Mecanică
fină București 16 p (75—46), 13. 
Locomotiva București 12 p 
(47—69), 14. C.F.R. Craiova 9 p 
(28—31).

PE MICUL ECRAN
SÎMBATA, 20 iunie, în cu

prinsul emisiunii „Mozaic**  : 
reportaje din competițiile in
terne și internaționale de o- 
rientare turistică, tir cu ar
cul și lupte (realizatori 
Gheorghe Frunză și Virgil 
Stoian) ; repriza a H-a a me
ciului de baschet masculin 
Cehoslovacia — Spania pen
tru medalia de bronz a cam
pionatelor europene (comen
tator Sorin Satmari) ; selec- 
țiuni din finala de dublu 
bărbați a turneului de tenis 
de la Roland Garros.

DUMINICA, 21 iunie, ora 
15.45 : șah — emisiune reali
zată de maestra internaționa
lă Elisabeta Polihroniade ; ora 
16 : fotbal, Dinamo — Univer
sitatea Craiova, transmisiune 
directă de la București, în 
pauză : pregătiri pentru U- 
niversiadă — reportaj de Cor
nel Pumnea ; ora 19.30 (pro
gramul II) : Telerama sport — 
emisiune de Dumitru Tănă- 
sescu.

MIERCURI, 24 iunie, ora 
17,30 : finala „Cupei Româ
niei**  la fotbal : Politehnica 
Timișoara — Universitatea 
Craiova, transmisiune directă 
de la Bucure? :1 (comentator 
Cristian Țopescu).



A ÎNCEPUT FINISAREA
Prima din cele 4 „sute“ ale 

pistei de pe stadionul „23 Au
gust" este gata. Ieri, la prinz, 
specialiști ai firmei italiene 
„Monflo Itubbei'", fixau benzile 
stratului de cauciuc de tip 
„Sporlîlex" chiar la intrarea în 
prima turnantă. Similară cu su
prafețele carp au găzduit între
cerile atletice ale Jocurilor O- 
limpice de la Montreal și Mos
cova (ultima lucrare a firmei 
a fost efectuată în luna septem
brie 1980, pe un stadion din o- 
rașul Singapore), noua îmbrăcă
minte a pistei are o culoare ro
șie închisă. Cum viteza de lipi
re a „Sportflex“-ului este de

PISTEI DE ATLETISM
aproximativ 60 de metri pe zi, 
este de prevăzut ca, spre mij
locul săptămînii viitoare, între
gul inel să fie terminat. In con
tinuare, vor urma lucrările de 
amenajare a spațiilor destinata 
sectoarelor de aruncări și a 
pistelor de elan pentru sărituri, 
acoperite cu același material.

La întreaga lucrare au con
tribuit și o seamă de întreprin
deri bucureștene. Detonarea 
(care a constituit baza viitoarei 
piste) a fost efectuată de 
I.C.E.D. București, cele două 
straturi de asfalt (binder asfal- 
tic și așa-numitul „strat de u- 
zură“) fiind opera specialiștilor

DE LA „23 AUGUST *
de la_Institutul de cercetări și 
proiectări tehnologice in tran
sporturi din București, atit ca 
proiectare cît și ca execuție. 
Pentru a întregi imaginea tu
turor celor care au ținut să 
contribuie la efectuarea acestei 
lucrări deosebit de importante 
pentru succesul final al întrece
rilor atletice din cadrul Univer
siadei de vară 1981, să amintim 
că la acțiunile de muncă pa
triotică (deloc simple și deloc 
ușoare) au participat angajați 
ai unor întreprinderi din secto
rul 3, printre care cei de la 
Mecanică fină și Electroapara- 
laj.

STUDENȚII LUPTĂTORI DE LA STILUL GRECO-ROMANE 
PREGĂTESC CU GRIJĂ STARTUL LA MAREA ÎNTRECERE

FIȘIER 0 FIȘIER 0 FIȘIER 0 FIȘIER 0 FIȘIER 0 FIȘIER 0 Fi$|ER

„EL MUNDIAL ’82“
GRUPA A IV-a A

Grupa a IV-a a preliminariilor 
C.M. ne interee ea ză cel mai 
mult. In prezent, pentru primele 
douâ locuri ca nd idea zâ trei e- 
chipe : Aoglio, România ți Un
garia. Șanee-le calificării pentru 
turneul final a reprezentativei 
țârii noastre vor deveni reale, 
dacă ea va ciștlga cele douâ 
partide pe teren propriu (cu Un
garia și Elveției) șî indiscutabila 
dacâ la aceste 4 puncte va mal 
adăuga măcar încă unul, în de
plasare, cu Elveția. Cu 11 puncte 
cît» ar realiza în acest caz se
lecționata României va putea o- 
cupa și locul I în grupă I

Dar iată meciurile desfășurate 
pînă acum : Anglia — Norvegia 
4—0 ; Norvegia — România 1—1 | 
România — Anglia 2—1 ; Elveția 
— Norvegia 1—2 ; Anglia — Elveția-

PRELIMINARIILOR
2—1 ; Elveția — Ungaria 2—2 ; 
Anglia - România 0-0 ; Ungaria 
— România 1-0 ; Norvegia - 
Ungaria 1—2 ; Elveția — Anglia 
2-1 ; România - Norvegia 1-0 ; 
Ungaria — Anglia 1—3 ; Norve
gia — Elveția î—1.

lată șl clasamentul grupei pînâ 
la partidele decisive din toamnă.

- Anglia, 23.IX. România — Un
garia, 10.X. România — Elveția, 
14.X.Ungaria — Elveția, 31.X. Un
garia — Norvegia, 11.XI Elveția
— România, 13.XI. Anglia - Un
garia.

1. ANGUA 6 3 1 2 11- 6 7
2. România 5 2 2 1 4-3 4
3. Ungaria 4 2 1 1 6- 6 3
4. Elveția 5 1 2 2 7-8 4
5. Norvegia 6 1 2 3 5-10 4

Ultimele jocuri :: 9.IX. Norvegia

3 FIȘIER » FIȘIER » FIȘIER O FIȘIER » FIȘIER < FIȘIER Ș FIȘIER

UN SCOR ECHITABIL LA OSLO...

La puține zile după încheierea 
turneului internațional de lupte 
de la Brașov, tehnicienii noștri 
de la stilul greco-r oman e i-au 
selecționat ne cei mai buni lup
tători studenți în vederea in- 
tensifLcării pregătirii lor pentru 
participarea la Universiadă..

Zilele trecute, i-am surprins 
pe viitorii purtători ai speranțe
lor noastre la marca întrecere 
mondială studențească la unui 
dintre antrenamentele intense pe 
care le efectuează în aceste zile 
sub îndrumarea antrenorului e- 
meriit ION CORNEANU. I-am 
urmărit pe Constantin Alexan
dru, Niciu Gingă, Ion Draica, Ion 
Păun, Ștefan Rusu și ceilalți as
piranți la un loc în echipa pen
tru Universiadă, 
pregătindu-se 
da seriozitate

un concurs greu, de
ne-a in

în plin efort, 
într-o atmosferă 
și disciplină. „Ne

așteaptă 
mare responsabilitate 
format conducătorul antrenamen
tului — șl trebuie să ne îndepli
nim obiectivele de performanță 
po aare nl le-am propus. Avem 
obligația să ne apărăm presti
giul ctîștlgat ta arena Internațio
nală. In plus, mal slntem și 
gazde șl băieții noștri vor evo
lua ta fața propriilor supor
teri...-.

— S-a conturat echipa pe care 
o veți alinia la marea Întrecere 
studențească de la București î

— Am stabilit numai lotul. La 
cîteva categorii se cunosc șl ti
tularii. A cald unde avem incer
titudini, 11 vom alege pe cei mal 
buni ta urma unor concursuri 
interne șl internaționale la care 
vor mai participa sportivii noș-

tri în perioada 
toare.

— Despre ce 
vorba ?

— Intre 19 și 
studenți 

turneu

imediat urmă-
concursuri este

CU O LUNĂ ÎNAINTE
(Urmare din vag. 1)

peri.ru obținerea de performanțe 
valoroase cît și pentru realiza
rea oeluilalt scop fundamental 
al reuniunii studențești de la 
București, o mai bună cunoaș
tere și apropiere, legarea de noi 
prietenii între tinerelul lumii, 
servindu-se astfel nobila cauză 
a prieteniei dintre popoare, a 
înțelegerii, a păcii.

Dar, paralel cu impresionan
tele strădanii 
sia națională 
Universiadei, 
reprezentative 
desfășurat și 
muncă de pregătire, 
insnira.tă programare, cei 
multi sportivi selecționabili au 
avut — în ultimele săptămîni 
iar, la unele discipline, vor a- 
vea și în zilele următoare — 
posibilitatea de a-și verifica 
stadiul de pregătire în cadrul 
întrecerilor finale ale marii 
competiții naționale „Daciada", 
după cum trebuie să 
că. la unele sporturi, 
finale au fost utile 
punctul de vedere al 
tiei“ 
zele sportive 
vor găzdui si 
dentesti.

în edițiile 
„Universiadei", 
mâni s-au făcut de fiecare dată 
remarcați, cucerind numeroase 
medalii și. situîndu-se printre 
protagoniștii întrecerilor. Cel 
mai bun bilanț al lor de pînă 
acum a fost cel din 1979, de la 
ediția mexicană : 13 medalii de 
aur 3 de argint și 15 de bronz. 
Cunoscînd condițiile bune da 
pregătire de care s-au bucurat, 
ambițiile lor de a se prezenta 
cît mai bine 
se desfășoară 
cului propriu, 
colegilor lor, 
prezentanții noștri not depăși 
realizările de la Ciudad de 
Mexico, atit ca număr de me
dalii cît și ca valoare a perfor
manțelor. Un lot universitar 
care cuprinde nume ca Nadîa 
Comăneci, Emilia Eberle, Ani- 
șoara Cușmir. Virginia Ruzici. 
Carmen Bunaciu, Costel Cernat, 
Rodica Armion. Irina Petculet, 
Florența Crăciunescu, Florin 
Segărceanu, Petru Kuki, Adrian 
Schervan, Dan Gîrleanu, Ștefan 
Rusu, Constantin Alexandru. 
Ion Draica, nume prestigioase 
in sportul internațional. pre
zintă nu numai încredere ci 
și puternice garanții de com
portări prestigioase, de per
formanțe remarcabile.

Fără îndoială, în intervalul 
de o lună de zile pînă la star
tul Universiadei, toți acești 
sportivi, ca și colegii lor. își 
vor intensifica eforturile pentru 
o pregătire superioară, pentru

a aduce țării succesele sportive 
așteptate.

Le dorim succes, atit lor cit 
și tuturor tehnicienilor loturi
lor. activiștilor mișcării spor, 
tive și membrilor diferitelor 
comisii cu sarcini în desfășura
rea Universiadei, pentru de
plina reușită a marii compe
tiții !

21 iunie, șase 
sportivi studenți vor participa 
la un turneu internațional, la 
Ostrava. In zilele de 26, 27 și 28 
iunie var avea loc finalele „Da- 
dadei*  la care, firește, vor 
concura și luptătorii studenți. In 
perioada 3—5 iulie se desfășoară 
turneul internațional „Memoria
lul Podubnîi", unde vom înscrie 
in competiție cîte doi concurenți 
la toate categoriile în care vom 
avea încă probleme cu selecția. 
Aaesta va fi 
nitiva echipa 
In sfîrșit, o 
la un turneu 
data aceasta 
caradter de _ 
între 10 și 12 iulie^

— Care slnt prezumtivii com- 
ponenți al echipei noastre stu
dențești ?

— în ordinea categoriilor, ar 
fi : C. Alexandru, N. Gingă (M. 
Ștefan), M. Boțilă (N. Zamfir), 
I. Păun (I. Tecuceanu sau G. 
Dumitriiu), Șt. Rusu, Gh. Ciobo
taru (Gh. Minea), I. Draica (Gh. 
Glonț), I. Matei, V. Andrei, V. 
Dolipschi (I. Hanu sau I. Savin). 
Așa cum spuneam, concursurile 
următoare ne vor edifica asupra 
potențialului aatual de luptă aJ 
selecționabiililor.

Mihai TRANCĂ

turneul ce va dell- 
pentru Universiadă, 
ultimă participare 
internațional — de 

concursul avlnd un 
pregătire — va fi 

‘ ta Halle.

Meciul de la Oslo, din grupa 
a IV-a a preliminiariilor C. M, 
dintre Norvegia și Elveția a fost 
așteptat cu mare interes. Moti
vul ? In 
vreuneia dintre formații, 
gătoarea ar fi putut rămîne țn 
cursa pentru calificare. Dar. cum 
partida s-a încheiat la egalitate 
(1—1), șansele ambelor formații 
au rămas doar teoretice — con
semnează Agenția France Presse. 
Scorul cu care a luat sfirșit în- 
tilnirea este echitabil, deși gaz
dele au aliniat cea mal bună for
mație pe care o au la ora ac
tuală. Față de „ll“-le folosit de 
nordici la București au fost in
troduși 3 jucători internaționali 
cunoscuți : Hareide, Lund și Ja- 
kobsen. Gazdele au manevrat bine 
balonul la mijlocul terenului, dar 
nu au putut trece de apărarea 
masivă a elvețienilor. Cel care 
au deschis scorul au fost oaspe
ții în min. 65 prin Barberis. El 
și Botteron au fost cei mai peri
culoși jucători. Gazdele, care au 
meritat scorul egad, au egalat 
abia in min. 38 cînd Davidsen — 
introdus în echipă cu 6 minute 
mai devreme — a reluat cu 
capul, la un corner.

Arbitrul Eklovskl (U.R.S.S.) a 
condus, în fața a 18 000 de spec
tatori. formațiile :

NORVEGIA : Amundsen — Pe
dersen, Aas, Kordabl, Gronda- 
len, Hansen (Davidsen), Giske 
Hareide (Martisen), Lund. Okland, 
Jakobsen.

ELVEȚIA î Burgener — Her
mann*  Egli, Zappa, iAidi, Wehrli, 
Botteron, Barberis. Scheiwiler, 
Elsener (Swicker), Sulser.
• ÎN PRELIMINARIILE C.E 

de tineret, la Eisenstadt, Aus
tria — Finlanda 0—0.

cazul und victorii a 
învin-

0 A.S. ROMA a cucerit pen
tru a doua oară consecutiv 
„Cupa Italiei-. Pa stadionul co
munal din A.C. Torino, în meci 
retur, A.S. Roma a învins cu 
4—2 (după executarea loviturilor 
de la 11 m) formația Torino. 
Primul joc se încheiase ta ega
litate (1—1) ca și acesta, de
altfel.
• A LUAT SFIRȘIT campiona

tul Ungariei. Pe primele locuri : 
Ferencvăros 51 p ; Tatabanya 48 
p ; Vasas 46 p. Au retrogradat : 
M.T.K. !. Kaposvăr și Dunaujvâ- 
ros. Golgeterul campionatului : 
Nyltasi (Ferencvaros) cu 30 g.

0 CAMPIONATUL GRECIEI a 
revenit echipei Olympiakos Pi
reu (49 puncte dta 34 meciuri). 
Pe locurile următoare : AEK A- 
tena 44 p, Aria Salonic 43 p șf 
PAOK 42 p.

• TELEX <»

depuse de Comi- 
de organizare a 

loturile noastre 
studențești au 
ele o intensă 

Printr-o 
mai

făcute pe cîteva 
bucureștene 
întrecerile

amintim 
aceste 

și din 
„repeti- 
din ba

ca re 
stu-

anterioare 
studenții

ale 
ro

la întrecerile ce 
în fata publi- 

a prietenilor și 
credem că re-

• Marea 
centrali 
cantine 
Universiadei.4* 
împărțită.

a 
din

încăpere 
vechii 
„Satul 

fi 
pa-

_______  _ va 
împărțită, prin 
nouri înalte de 2,50 
m, în mai multe ca
mere (aproximativ 
30), spații 
amenajării și 
funcționări a primă
riei Satului. Panouri- 

vor fi căptușite cu 
pîslă de plastic de 
diferite culori paste
late, deosebit de o- 
dihnitoare, gen mo
chetă. La executarea 
acestei lucrări parti
cipă arhitectul bucu- 
reștean Virgil Iones- 
cu.
• Sala I.C.E.D.

este aproape gata 
pentru a găzdui pri
mele antrenamente în 
vederea întîlnirilor o- 
ficiale de volei pro
gramate aici. Doar 
tabela electronică
(realizată de specialiș
ti de la I.P. Bucu-

rești), prevăzută pen
tru a funcționa ta 
25 iunie, șl montarea 
tribunelor (lucrare e- 
xecutată de Trustul 
do construcții „Car- 
pați“), care va fi ter

g

g

necesare 
bunei

BREVIAR
minată în jurul datei 
de 10 iulie, 
biectivele la 
mai lucrează 
te zile.

0 tată 
feminine 
lei a 
Koseva, Ivanova, 
nova, Prediova, Di
mitrova, Țareva, Bog
danova, Atanasova, 
Vasilieva, Ioslfova 
(toate studente la In
stitutul superior pen
tru cultură fizică din 
Sofia), Tetevenska 
(Universitatea din 
Sofia) și Tauceva

slnt o- 
care se 

în aces-
lotul echipei 

de vo- 
Bulgariei : 

Ma-

(Institutul superior de 
ec onomie). An trenu
ri : V. Petkov șl D. 
Tanakov. Iordan Ilcev, 
Jarmina Gheorghieva 
șl Radoslav Rade, 
vor participa Ia tar 
trecerile de sărituri. 
Lotul de înot cuprin
de, printre alții, 
Dobrinka 
Radosveta 
Sonia 1 
Banghel 
Petar
Iulian Vasilev.

0 Situația „la zi- a 
țărilor care au con
firmat participarea la 
Întrecerile de atle
tism : 27 ta masculin 
și 19 la feminin. Alte 
16 țări nu au speci
ficat tacă numărul de 
sportivi repartizați ta 
întrecerile feminine 
sau masculine. In to
tal, listele de înscrie
re la toate probele 
atletice . cuprind per
formeri din 43 de 
țări.

PE TERENURILE

DE TENIS

CALEIDOSCOP lapte

- . . pe
Mince va, 

n Cinkova, 
Dangalakova, 

Gavlacki, 
Gheorghiev,

18 (Agerpres).
finală ale turneului 

feminin

InLONDRA, 
opfimLLe de 
internațional feminin de tenis 
de la Eastbourne, jucătoarea a- 
m er i cană Barbara Potter a în
vins-o cu 6—3, 6—3 pe compa
trioata sa Kim Sands, cea care 
în turul anterior o eliminase pe 
campioana cehoslovacă Hana 
Mandlikova. Alte rezultate : 
Tracy Austin — Jo Durje 6—1. 
6—4 ; Wendy Turnbull — Kathy 
Jordan 6—3, 6—2 ; Martina Na
vratilova — Sue Barker 6—7, 
6—3, 6—3 ; Claudia Khode — 
Renee Blount 6—4, 5—7,

Rezultate
neul 
Tim 
6—1 ;
6-4,
6—3, _ _ , __ ______
El Shafel 6—3, 4—6, 6—0 ; Simp
son — Stan Smith 6—3, 4—6, 6—2.

8—6.
____ înregistrate în tur- 
internațional de la Bristol: 
Gullikson — Scanlon 7—5, 
Tanner — Fitzgerald 4—6,

6—4 ; Dent — Onny Paran 
6—4 ; Edmondson — Ismail

ATLETISM O La Udine, italia- 
null Massimo di Giorgio a realizat 
un nou record național la înăl
țime cu 2,30 m 0 Zamira Zaițeva 
a obținut ta Kiev un nou record 
unional pe o milă cu 4:22,5. Re
cordul mondial al americancei 
Decker este de 4:21.7 0 In condi
ții atmosferice grele, la Veneția, 
Steve Ovett a cîștigat 1 ooo m 
în 2:21,84 iar John Walker (N. 
Zeelandă) 3 OOO m în 8:08,10. Alte 
rezultate : 200 m : Wells (Anglia) 
20,20 , 400 m : Malinverni (Italia) 
46,65, lungime : Stekici (Iugosla
via) 7,87 m, greutate : Oldfield 
(S.U.A.) 20,07 m ; femei : 100 mg: 
Chardonnet (Franța) 13,47, 100 m : 
MastiUo (Italia) 11,77, suliță : 
Whlbread (Anglia) 59,10 m.

HALTERE 0 La C.M. de ju
niori de la Lignano Sabbladoro, 
la cat. 60 kg s-a clasat primul 
Iurik Sarkisian i ~ ‘
297.5 kg, urmat 
(Bulgaria) 270 kg 
(R.D.G.) 267 kg.
HOCHEI PE IARBA 0 „Cupa 

celor 4 națiuni” desfășurată la 
Frankfurt pe Main a revenit e- 
chipei R.F. Germania 5 p. ur
mată de Australia 3 p. Pakistan 
și Olanda cîte 2 p. Ultimele re
zultate : Olanda — Australia 2—2, 
R.F. Germania — Pakistan 3—2.

ȘAH 0 După zece runde, în 
turneul de la Smedervska Pa- 
lanka conduce marele maestru 
iugoslav Rajkovici, cu 6'/, p, ur
mat de Martinovicl 6 p (1). Vic
tor Clocâltea 6 p, Schmidt 5'/, p. 
ta runda a 10-a Ciocâltea a re
mizat cu polonezul Schmidt 0 
Turneul de la Dortmund s-a în
cheiat cu succesul marilor maeș
tri Kuzmin (U.R.S.S.),- Spoelman 
(Anglia) șl Ftacnlk (Cehoslova
cia) cîte 8 p din 11 p posibile. 
Mihai Șubă a ocupat locul 5 cu
6.5 p.

(U.R.S.S.) cu 
de Barbanov 

Și Belim

De teipt, orice performanță sportivă, e victorie, un record slnt fapte deosebite, 
eșalonarea lor valorică fiind determinată de importanța victoriei, de amploarea competiției 
ta care a fost realizată sau de „tăria- recordului. Și totuși, între atîtea și atîtea fapte 

care merită, parcă, mal multă atenție, prin 
dintre acestea ne-am propus să ne

deosebite petrecute pe 
caracterul lor oarecum 
în acest caleidoscop...

★ Faptul că, de pildă, __________
manov (cîntărind 145,250 kg) a „aruncat*  la 
J.O. de la Moscova 245 kg, la haltere, este 
desigur ceva deosebit în lumea sportului 
celor puternici, care merită o aleasă pre
țuire. Există însă performeri ai halterelor 
care și-au depășit cu mult mal mult pro
pria lor greutate... „Musca" Aleksandr Vo
ronin (măsurînd doar 150 cm și cîntărind 
51,850 kg) deține recordul lumii la „arun
cat", categoria 52 kg cu o perfor
manță de 147,5 kg care întrece 
95,650 kg propria-i greutate. Un 
halterofil sovietic, „cocoșul*  Iurik 
kizian (55,800) a „aruncat" 157,5 kg, pe po
diumul olimpic din Palatul sporturilor de 
la Izmailovo cu 101,7 kg peste greutatea 
corpului său I I Un alt . performer este și 
bulgarul ianko Rusev (66.900 kg) recordman 
mondial cu 105 kg (4-128,1) iar sovieticul 
Iurik Vardanian (181,700 kg) recordman al 
lumii cu 225 kg (4-143,3 kg), etc. Acestea 
înseamnă că Ahmedov și-a ridicat de 1,686 
ori propria-i greutate, Voronin de 2,844 ori, 
Sarkizlan de 2,822 ori, Rusev de 2,914 ori 
și Vardanian 2,753 ori !...

ir La săritura în înălțime există, de ase
menea, forte mulțl atleți care au înregis
trat performanțe cu care și-au întrecut co
pios statura. „Recordmanul" lor este at
letul american Franklin Jacobs care 
iarna anului 1978 a reușit să treacă.

stadloane, slnt unele 
special. Despre unele

uriașul Sultan Rah-

cu 
alt 

Sar-

în 
în

ocupăm

2,32 m, 
nou re-

„Iubesc viteza la nebunie, cu con
diția insă ca... eu să fiu „motorul" 
care o realizează !"

ERJC HE1DEN (S.U.A.)
de 5 ori campion olimpic la 

patinaj artistic

„tlooțp", peste ștacheta înălțată La 
stabilind astfel, la New York, un 
cord — de sală — a] lumii. Interesant este 
faptul că acest Jacobș are doar 173 cm 
înălțime, ceea ce înseamnă că el a sărit 
cu 59 cm peste propria-1 statură. Alte di
ferențe mari au mal realizat : Ron Livers 
(S.U.A.) 49 cm (2,24 m), Kazunorl Ko&hl- 
kawa (Japonia) 46 cm (2,18 m), Ni Tschl- 
tschin (R.P. Chineză) 45 cm (2,29 m), Rory 
Kotinek (S.U.A.) 44 cm (2,29 m), Valeri
Brumei (U.R.S.S.) 43 cm (2,28 m)...

■Jr Boxul a ---- ------- --------- '
puglllștl cu... 
mii, deținute 
Fitzsimmons, . ..._____  __ ___ _
ele — 1891, semigrea — 1903 șl grea — 1697 
șl Henry Bob Armstrong, campion mon
dial la pană — 1937 (bate KO 6, la New 
York, pe Petey Sarron) semiușoară — 1938 
(bate puncte, la New York, pe Barney 
Ross) și ușoară' — 1938 (bate KO 3, la Cle
veland, Al Manfredo). ȘI ta boxul nostru 
au existat 2 pugillști care au deținut, de 
asemenea, simultan, titlurile, la profesio
nism, ta muscă, cocoș și pană. Este vorba 
de Toma Aurel șl de Ion Chlriac. Acesta 
din urmă, actualmente antrenor la Steaua, 
a fost singurul boxer român neîn
vins în carieră pe ringurile autohtone. 
El a cîștigat, în 1941. titlul ta muscă de ta 
Dumitru Pana’tescu-Zigotto, în 1944 pe cel

avut cîteva figuri celebre de 
3 centuri de campioni al lu- 
simultan. Intre aceștia Bob 
campion mondial la mijlo-

de la cocoș, de ta Sandu Ion și în 1945 
pe cel de la pană, de ta Dumitru Marin 
Pe toate le-a deținut pînă la desființarea 
profesionismului în boxul nostru, în vara 
anului 1943.
* La ciclism, Intr-o oră, belgianul Eddy

Merckxs a realizat pe velodromul de ta 
Ciudad de Mexico, deci la altitudine, la 
23 octombrie 1972, recordul de 49,431 km, 
In timp ce ta nivelul mării cel mai bun 
rezultat a fost obținut, la Roma, (30.10.1967) 
de compatriotul 
km. In cursele 
la altitudine și 
Hans Oersted 
octombrie 1979, . .. .
respectiv, Ercole Baldini (Italia) 46,393 km, 
în septembrie 1956, la Milano.
* Dumitru Ciobotaru. actualul secretar 

responsabil al F.R. Box, pe vremea cînd 
era pugilist activ (în anii 40—50) a fost u- 
nul dintre puținii boxeri diti lume care a 
trecut prin toate categoriile de greutate, 
pornind de la muscă șl oprtodu-se, in fi
nal, ta grea. Ciobotaru a deținut titlul na
țional de amatori la categoriile ușoară, 
semigrea șl grea.

Fostul boxer Constantin Clonoiu a act4, 
vat în 3 categorii și a fost campion, simul
tan, la semimijlocie șl mijlocie, apoi I. 
mijlocie și semigrea.

său Ferd. Bracke cu 48,093 
de amatori, recordul orei, 
la șes, a fost realizat de 
(Danemarca) 48,200 km, în 
la Ciudad de Mexic® șl,
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