
TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
A PARTICIPAT LA CONFERINȚA

REPREZENTANȚILOR OAMENILOR MUNCII 
DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

al societății noastre so- 
punind în lumină preo- 
constanlă a secrclarului 
al partidului de a se 

cu făuritorii bunurilor

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
președintele Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii, a 
participat, vineri după-amiază, 
la Conferința reprezentanților 
oamenilor muncii din munici
piul București, care s-a des
fășurat la Palatul «porturilor și 
culturii din Capitală.

La conferință au luat parte 
tovarășii Constantin Dăscălescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, miniștri și 
conducători ai unor instituții 
centrale, activiști de partid și 
de stat, reprezentanți ai con
ducerii unor organizații de 
masă și obștești, precum si de
legați Ia Congresul al 11-lea al 
consiliilor oamenilor muncii și 
reprezentanții oamenilor mun
cii aleși in adunările generale 
din întreprinderile bucureștene.

Prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la lucrările acestui 
forum al oamenilor muncii din 
industrie, construcții, transpor
turi, circulația mărfurilor și 
finanțe din Capitală reprezintă 
o expresie a profundului demo
cratism 
cialiste, 
cuparca 
general 
intilni 
materiale din țara noastră, de 
a cunoaște direct activitatea și 
preocupările celor ce muncesc.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in mijlocul repre
zentanților clasei muncitoare 
din Capitală — clasă cu adevă
rat conducătoare a societății 
noastre — a prilejuit și de a- 
ceastă dată exprimarea de că
tre cei ce muncesc a sentimen
telor profunde de dragoste și 
prețuire pe care oamenii mun
cii, întregul nostru popor le 
nutresc față de secretarul 
general al partidului, sub a că
rui clarvăzătoare conducere 
țara noastră a cunoscut în ul
timii 16 ani cea mai rodnică 
perioadă de dezvoltare econo- 
mico-socială, care a transfor
mat România intr-o țară pros
peră și înfloritoare, eu un înalt 
nivel de civilizație.

Cei prezenți au aclamat în
delung „Ceaușescu — P.C.R.", 
„Ceaușescu și poporul", rpafir- 
mind și cu acest prilej atașa
mentul tuturor celor ce mun
cesc față de politica internă și 
externă a partidului și statu
lui nostru, unitatea întregului 
popor în jurul partidului și al 
secretarului său general.

Lucrările Conferinței au fost 
deschise de tovarășul Gheorghe Pană.

Tentativa de onoare a fotbalului românesc

CALIFICAREA LA C. M. ’82, OBIECTIV PRIORITAR ABSOLUT
Pe marginea unor

Biroul F. R. Fotbal a anali
zat recent comportarea echipei 
reprezentative a României afla
tă la jumătatea participării Ia 
turneul preliminar pentru caii-, 
ficarea în faza finală a cam
pionatului mondial de fotbal 
din anul 1982 și a aprobat une
le măsuri menite să ducă la în
tărirea lotului reprezentativ și 
echipei naționale, la obținerea 
prezenței echipei României 
printre cele 24 de reprezentati
ve de țări participante la tur
neul final al Cupei Mondiale 
din 1982,

Cu acest prilej s-a apreciat 
realizarea unui lot valoros de 
jucători din cadrul căruia au 
rezultat formații ale echipei na
ționale care au înregistrat re
zultate ce acordă echipei Româ
niei șanse reale în cursa pen
tru calificare. S-a remarcat, în
deosebi, obținerea celor trei 
puncte în dubla întilnire cu re
prezentativa Angliei de la 
București și Londra, ca si vic
toria din ultimul joc cu echipa 
Norvegiei, care a mărit la șase 
numărul de puncte al echipei 
României în clasamentul gru
pei. La jumătatea acestei aspre 
bătălii de calificare au fost a- 
preciate ca atare eforturile ju
cătorilor și antrenorilor lotului 
reprezentativ. Aceștia au dat 
dovadă de spirit de echipă, de 
unitate și dăruire, în dorința de 
a reprezenta cu cinste culorile 

-patriei, de a cuceri puncte și a 
dobîndi în cele din urmă cali- 

. ficarea. Ei se află pe acest'

In continuare, s-au ales or
ganele de lucru ale Conferinței 
și a fost aprobată ordinea de zi.

Pe marginea ordinei de zi au 
luat cuvinlul participant! la 
Conferință.

In continuare, într-o atmos
feră de puternic entuziasm, cei 
prezenți au adoptat, într-o una
nimă unitate în gînduri si sim
țire, Hotărirea conferinței re
prezentanților oamenilor muncii 
din municipiul București privind 
realegerea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU la cel de-ail ll-lea 
Congres al consiliilor oamenilor 
muncii in înalta funcț'e de pre
ședinte al Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii, chezășie 
trainică a dobîndirii unor noi și 
însemnate succese în opera de 
înfăptuire a Programului parti
dului, a hotărîrilor Congresului 
al Xll-lea al P.C.R. In sală 
domnește o puternică însufle
țire, mințile în șir cei prezenți, 
în picioare, aclamă pe secre
tarul general al partidului, ex- 
primîndu-și profunda satisfacție 
pentru această hotărîre. Se scan
dează îndelung „Ceaușescu - 
P.C.R. I", „Ceaușescu și 
poporul I", „Ceaușescu reales la 
al |l-!ea Congres I", dindu-se 
astfel expresie sentimentelor de 
profundă stimă și dragoste față 
de secretarul general al parti
dului, președintele țării, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Bind glas dorinței unanime a 
participanților, primul 
al comitetului municipal 
partid a adresat 
Nicolae Ceaușescu 
de a lua cuvîntul.

Pemit cu sentimente de pro
fundă dragoste și prețuire, în- 
tr-o atmosferă de mare însufle
țire, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Consiliului Națonal al Oame
nilor Muncii.

Cuvintarca tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost urmărită cu 
viu interes de cei prezenți, fiind 
subliniată în repetate rînduri 
cu vii și puternice aplauze și 
ovații.

La plecarea din sală a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, cei 
prezenți au ovaționat din nou 
pentru partid și secretarul său 
general, pentru patria noastră 
socialistă, pentru harnicul nos
tru popor, constructor al so
cialismului și comunismului.

secretar 
de 

tovarășului 
rugămintea

hotâriri recente ale
drum. Contribuția cluburilor U- 
niversitatea Craiova, Steaua, 
Sportul studențesc, Dinamo 
București și a factorilor însăr
cinați cu pregătirea echipei re
prezentative a fost remarcată 
în Biroul federal.

în legătură cu ultimul joc 
susținut în compania echipei 
Norvegiei la București S-a sub
liniat că, în afara înregistrării 
victoriei ca atare și a manifes
tării evidente â spiritului ofen
siv. echipa națională au a evo
luat la nivelul exigențelor ne
cesare pentru a oferi o certitu
dine evidentă în acest final de 
calificare, devenit atit de strins 
în urmă victoriei echipei An
gliei la Budapesta. Deși echipa 
națională a început jocul cu e- 
chipa Norvegiei fără trei titu
lari accidentați (îordănescu, 
Stoica, Iordache) ea ar fi tre
buit să găsească soluțiile pen
tru a desface apărarea norve
giană și să realizeze un scor 
mai ridicat, dacă jucătorii din 
liniile de mijloc și din atac ar 
fi folosit acțiuni colective bine 
gîndite, combinații eficace de 
depășire a adversarilor, . din 
care ar fi putut rezulta goluri, 
in loc să exagereze cti acțiuni 
personale, ineficiente.

A fost, de asemenea, eviden
tă lipsa unui coordonator de 
joc al echipei, capabil să impu
nă o orientare precisă și calmă 
pentru a străpunge zidul de a- 
părare norvegian. Conducerea 
tehnică a lotului nu s-a îngrijit 
din timp de aceasta și, ca ur-
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FINALELE „DACIADEI“

DESEMNEAZĂ NOI CAMPIONI

BUNI ATLEJ! Al TĂRII ȘI-AU ÎNCHEIAT ÎNTRECERILE

DxICMD/l

Niculina Vasile a cîștigat săritura
1,90 m

in înălțime cu un rezultat bun :
Foto : Dragoș NEAGU

S-au încheiat ieri, ne Sta
dionul Republicii din Capita
lă. întrecerile de atletism din 
cadrul celei de a Il-a ediții a 
„Daciadei" si a camnionatelor 
naționale de seniori si juniori 
categoria a III-a. Ultima zi a 
competiției a oferit cîteva mo
mente de plăcut spectacol atle
tic si unele performante nota
bile. ceea ce a contribuit la o 
reușită de ansamblu a acestei 
importante competiții, de fapt 
cea mai importantă competiție 
internă a atletismului nostru.

Vineri. în a treia zi a în
trecerilor. am consemnat. între 
altele, succesul Fițci Lovin la 
1500 m. al doilea după cel de 
la 800 m. la fel ca si conslăn- 
teanca Niculina Chiricută. care 
a cîștigat 200 m după ce 
miercuri ieșise campioană la 
100 m. Florența Crăciunestu a 
dobîndit, fără di^jpultate. vic
toria la aruncarea discului du
pă ce. la încălzire, avusese cî
teva încercări în preajma ste-

Biroului F.R. Fotbal
mare, nu a dispus de rezerve 
capabili să înlocuiască titularii 
accidentați sau cu o formă mai 
puțin corespunzătoare.

(Continuare In Effig 2-3)

MÎINE, ULTIMA' LOVITURĂ DE GONG 
PE SCENA PRIMEI DIVIZII DE FOTRAL!

® 7 tricolori (craioveni) față in față cu „11 "-le 
lui... Valentin Stănescu @ F.C. Olt, o fostă re- 
țrogradantă, poate devansa pe F.C.M. Brașov, o 
fostă „echipă de podium" O Care-i forța actuală 
a lui F.C. Ba'a 
® Ca și clujenii,

mina „lanternei" și... razele Stelei e cale atit de 
lungă? • F.C. Argeș are de luat revanșa lui 0-41 
9 Progresul-Vulcan - „U" Cluj-Napoca, un meci 
intre a fi sau a nu fi in Divizia „A" ® La Tg. 
Mureș, un joc cu miză doar pentru gazde O in 
tur, Chimia a cîștigat la București ; acum Sportul 
studențesc e redutabilă și în deplasare...

Mare (se întreabă cei de la Jiul)?
Studenții ieșeni speră... A Intre lu-

PROGRAMUL ETAPEI
F.C. OLT 
FOTBAL CLUB 
CORVINUL 
F.C.M.
F.C. ARGEȘ 
PROGRESUL-VULCAN

(Stadionul
A.S.A.
CHIMIA 
DINAMO

(Stadionul Dlnamo

I Slatina : 
Baia Mare : 
Hunedoara : 
Galați : 
Pitești : 
București :

$

Tg. Mureș : 
Rm. Vilcea 
București :

ce-
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miletului care marca recordul 
tării. Niculina Vasile a ieșit 
prima la înălțime, probă în 
care ‘ tirăa Monica Matei, cu 
1.86 m a înregistrat un nou re
cord national de junioare. 
Gheorghe Lina s-a impus și

DISPUTE APRIGE PENTRU PRIMEEE
5 TITLURI DE CAMPIONI IA LUPTE LIBERE

Patinoarul .artificial „23 Au
gust" din Capitală, îmbrăcat in 
haine de sărbătoare (strălucind 
de curățenie, amenajat pină la 
amănunte cu toate cele nece
sare desfășurării unui mare 
concurs de lupte, așa cum va fi 
Universiada) a găzduit vineri 
primele întreceri din cadrul e- 
diției a Il-a a „Daciadei" de 
lupte libere rezervată seniori
lor.

Programate pe trei saltele,, 
disputele pentru locurile frun
tașe în clasamentul celei mai 
mari competiții naționale au a- 
vansat destul de repede la pri
mele cinci categorii care au in
trat în concurs în prima zi : 48 
kg, 57 kg, 68 kg, 82 kg și 100 
kg. Și, deși nu s-au disputat 
prea multe partide decisive 
pentru alcătuirea clasamentului 
în grupe, cei prezenți au asis
tat la unele meciuri interesante, 
spectaculoase, cu multe proce
dee de mare dificultate.

BRAȘOV- F.C.M.
- JIUL
- POLITEHNICA IAȘI
- STEAUA
- S C. BACĂU 

„U" CLUJ-NAPOCA
Progresul)

- „POLI- TIMIȘOARA
- SPORTUL STUD.
- UNIV. CRAIOVA

— meci televizat, ora 18)

Cu excepția meciului Dinamo — Universitatea Craiova, 
lelalte partide încep la ora 18.

s

Simbătă 20 iuni« 1981

i-a despărțit însă 
clujeni de titlul 
Formația feminină 
Farului Constanta

în acest an în întrecerea sări
torilor în lungime, iar Aurel 
Niculescu s-a aflat ieri la pri
ma sa victorie individuală. în 
campionatele tării. Practic fără 
adversari. Nichifor Ligor mai 
adaugă încă un titlu bogatei 
sale colecții. La 110 mg re
cordmanul tării. Ion Oltean, a 
obținut o victorie la limită, la 
o diferență de numai o sutime 
de secundă în fata lui Palffy, 
sutime care 
Pe studenții 
la 4x100 m. 
de ștafetă a
s-a impus clar (cu un nou re
cord național, pentru echipe de 
club, la 4x400 m) ca si cea a 
sprinterelor de la ___
4x100 m. In sfîrșit. să mai con
semnăm și victoria 
Pirvu la suliță.

SENIORI: 110 mg: 1. 
lean (Știința C-ța) 14,22 ___
pion al „Daciadei" și național, 2. 
Pal Palffy („U" Cj.-Napoca) 14.21, 
3. Llviu Giurgian (C.S.Ș. Lin. 2 
Buc.) 14.51; 800 m: 1. Nicolae O- 
nescu (Știința Bacău) 1:54,28 —

Romeo VILARA 
Vladimir MORARU

Steaua Ia
Tudorcllui

Ion Ol- 
— cam-

(Continuare In pag 2-3)

La categoria cea mai mică 
(48 kg), rapidistul Virgil Vișan 
l-a întrecut net le puncte (14— 
2) pe Pavel Hîncu (Steaua), iar 
în turul următor l-a fixat cu 
umerii pe saltea pe timișorea
nul Anton Cotuna. Principalul 
favorit al categoriei, Gheorghe 
Rașovan (Steaua), a obținut și 
el două victorii categorice : b. 
tuș I. Matei (C. S. Onești) și b. 
tuș O. Feher (C. S. Satu Mare). 
Un tînăr care și-a anunțat can
didatura la un loc fruntaș este 
craioveanul Gheorghe Neagoe 
(antrenor I. Avram). El l-a în
vins prin tuș pe un fosț_ com
ponent al lotului (O. 
iar în turul următor a 
un succes asemănător 
clujeanului V. Pop. La 
ria 57 kg, studentul ieșean Au-

Feher), 
obținut 
in fața 
catego-

Mihai TRANCÂ

(Continuare fn pag 2-3)

5
CLASAMENTUL

1. UNIV. Craiova 33 21 3 9 71-32 45
2. Dinamo 33 13 6 9 56-33 42
3. F.C. Argeș 33 18 4 11 58-37 40
4. Steaua 33 14 3 11 48-44 36
5. Sportul stud. 33 16 2 15 51-35 34
6. F.C.M. Brașov 33 14 6 13 34-38 34
7. Chimia Rm V. 33 15 4 14 51-57 34
0. Corvinul 33 15 3 15 64-48 33
>. S. C. Bacâu 33 14 5 14 44-46 33

10. F.C. Olt 33 13 7 13 41-43 33
11. „Poli* Tim. 33 13 7 13 34-43 33
12. Jiul 33 14 4 15 42-39 32
13. „U“ Cluj-N. 33 14 4 15 47-56 32
14. Polii. lași 33 12 6 15 44-45 30
15. A.S.A. Tg. M.« 33 13 4 16 47-56 30
14. Progr. Vulcan 33 12 6 15 38-50 30
17. F.C. Baia M. 33 10 5 18 35-60 25
ia. F.C.M. Calați >3 7 4 22 33-70 18



De Ziua Avîafiei, interviu cu primul nostru cosmonaut

O NOUĂ TREAPTĂ ÎN ZBORUL ROMÂNILOR SPRE STELE...
Sportul, probă eliminatorie la examenul de viitor cosmonaut

FINALELE „DACIADEI" DESE

REPREZENTATIVELE' JUDEȚULUI TIMIȘ CE/

Pășim alături pe cărarea um
brită de crengile fagilor, din 
Poiana Brașov. Prin văzduh 
zboară năframe albe de nori 
și mai sus un turboreactor 
Înscrie pe cer o diagonală de 
argint. Omul de lingă mine, 
un tînăr cu statura unui gim
nast. vioi și bine dispus, de o 
amabilitate cuceritoare. omul 
acesta cu ochii neobișnuit de 
ageri aruncă o clipă privirea 
spre pasărea din văzduh. De 
acolo, de la 9—10 000 de metri, 
pămîntu-i aproape și cerul al
bastru. Dar de la 380 de mii 
de metri ? Cum se vede ? El 
știe. El a fost acolo. EI a avut 
cinstea de a fi primul român 
care. continuînd glorioasa 
traiectorie spre stele începută 
de Vuia. Vlaicu. Coandă. a 
plohjat în spațiul cosmic. în 
cadrul programului „Intercos- 
mos" — experimentul științific 
„Saliut-6" — „Soiuz" —. în tan
dem cu cosmonautul sovietic 
Leonid Popov. Pășim alături. 
Căpitanul Dumitru Dorin 
Prunariu, cel care i-a cucerit 
prin buna dispoziție românească 
pe colegii săi din orășelul ste
lar în timpul pregătirilor, iar 
pe examinatori — „cam 60 de 
specialiști, pe comisii, de fie
care experiment" — prin scli
pitoarea sa inteligență și pre
gătirea ireproșabilă, preferă să 
ne vorbească, pentru început, 
de primii pași spre fantastica 
croazieră cosmică.

— Eram prin clasa a Ill-a 
tind m-am înscris la cercul de 
aeromodele de la Casa pionie
rilor din Brasov. Am avut ca 
instructor un profesor inimos 
— Bucur Buta — fost pilot 
sportiv — care ne-a învățat să 
proiectăm, să construim si ne-a 
luat cu el la aerodrom, la 
Sinpetru, la zbor. Ce-am mai 
alergat pe cîmpul acela ?! Era 
primul meu sport practicat sis
tematic și sint convins că a- 
cesta a contribuit la formarea 
sănătății mele perfecte. Tata, 
inginer la Steagul roșu, îmi 
zicea : „Aleargă, băiete. pe 
cîmp, să crești mare!" Mama 
se bucura că-i aduceam flori 
de pe pățunea de la Sinpetru. 
Nu bănuiau că aveam să le 
spun, mai tîrziu : vreau să a- 
jung zburător, mamă I „Vai de 
mine — s-a speriat ea — dar 
meserii pămîntene nu sint. 
Dorine ?“ Erau, dar eu visam 
Zborul...

— Și ce ați făcut ca să vă 
atingeți visul ?

— Am tot construit și expe
rimentat aeromodele și racheto- 
modele, cu profesorii Buta și 
Augustin Tamaș ; am și cîș- 
tigat o medalie de aur la un 
concurs de creații tehnice 
„Mesagerii cosmosului".

— Pe atunci, nu vă gîndeați 
că o să ajungeți cosmonaut...

— Nici vorbă ! Dar știam că 
pentru a putea ajunge aviator 
trebuie să irivăț sl să fac sport, 
să fiu sănătos Am făcut li-

VOINȚA GALAJI (f) Șl AURUL BAIA MARL (m) CONDUC OUPĂ PRIMUL 
IUR ÎN TURNEELE FINALE ALE DIVIZIEI „A" DE POPICE

C.S.M.

BRAȘOV. 19 (prin telefon). Pri
mul tur al turneului final al cam
pionatului divizionar feminin de 
popice, care se desfășoară pe are- 
Ha Hidromecanica din localitate, 
»-a încheiat vineri la. prtnz. Cele 
©pt sexteturi rămase tn cursa 
pentru titlu au început meciurile 
Jor cu cele mai bune jucătoare 
pentru a se putea desprinde din 
grt de principalele adversare, 

că la unele echipe, această 
tiefi a dat rezultatele scontate 

(Voința Galați — Angelica Cara- 
tea 432 d d : C.S.M. Reșița — 
Maria Zsizsik 423 p d : Gloria 
bucurești — Margareta Cătineanu 
<17 p d), în schimb cîteva dintre 
favorite au pornit cu Btîngul, 
deschizătoarele de pîrtii de la 
Voința Tg. Mureș — actuala de
ținătoare a titlului (Elisabeta Al
bert) și Voința București (Elena 
Andreescu) nereușind să depă
șească granița celor 400 d d. In 
aceste condiții. în luptă pentru 
primele trei locuri (care conform 
regulamentului primesc de la 1,5 
la 0,5 puncte) s-au menținut for
mațiile Electromureș Tg. Mureș» 
Voința Timișoara și Gloria Bucu
rești. ultima adusă în prim-planul 
întrecerii de către experimentata 
Jucătoare Ana Petrescu, care cu 
435 p d a reușit cel mai bun 
rezultat al zilei. Incertitudinea a 
planat pînă în final, cînd gălă- 
țenoele (antrenor Anastase Apos
tol) au preluat conducerea cu 
numai 6 „bețe14, față de Electro
mureș, iar dacă tinerele bucu- 
restence Octavia Ciocîrlan (413) 
Si Niculina Radu (384) obțineau 
cel puțin 805 p d echipa lor. Glo
ria. ar fi trecut după primul tur 
în fruntea clasamentului care a- 
rată astfel : 1. Voința Galați 1,5 
p (2422 p d). 2. Electromureș Tg. 
Mures 1 p- (2416 p d), 3. Gloria 
București 0.5 p (2414 n d). 4.
Voința Timișoara 0 p (2349 p d).

Dumitru Prunariu, Ungă nava 
ceul, aici, la Brașov ; apoi m-am 
prezentat la examenul de ad
mitere la Facultatea de meca
nică a „Politehnicii" din Bucu
rești, secția aeronautică. Am 
intrat fără probleme, pentru că 
acumulasem multe cunoștințe 
aviatice practicind modelismul.

— Iar cu sportul ?
Dorin poartă trening albastru 

cu o dungă albă laterală, o 
bluză ușoară, iar în picioare 
pantofi de tenis. Din mers lo
vește o pietricică de pe cărare 
ca pe o minge. Zîmbește.

— Cu sportul ? Am practicat 
și practic ciclismul, atletismul, 
schiul, înotul, muncesc înde
lung la aparatele de gimnastică, 
colind cărările munților. tn 
timpul facultății am urmat' și 
cursurile de pilotaj, iar aviația, 
zborul este în primul rînd un 
sport. Greu dar frumos. Am 
făcut pilotajul, dar de profesie 
sint inginer constructor de a- 
vioane Lucram la I.C.A. Bra
șov, la construirea de planoare 
și motoplanoare, iar mama se 
bucura : „Ei, ești inginer. în
seamnă că ai să stai, totuși, 
pe pămînt". tn 1978, însă, in
tram în orășelul stelar de 
lingă Moscova, in „familia" vii
torilor cosmonatiți din cadrul 
programului „Intercosmos", îm
preună cu maiorul Dumitru 
Dediu. Trei elemente au fost 
hotărîtoare în promovarea tu
turor examenelor de selecție : 
pregătirea de irtginer in aero
nautică, sănătatea perfectă, cîf- 
tigată prin practicarea sistema
tică a exercițiului fizic și ex-: 
periența de pilot pe avioanele 
sportive. Vreau să vă spun că 
pe toată perioada care a urmat 
pină la zbor, concomitent cu 
pregătirea de specialitate am 
efectuat, cu aceeași seriozitate, 
un program complex de pre-

5. C.S.M. Reșița 0 p (2344 p d), 6. 
Laromet București 0 p (2342 p d).
7. Voința București (2328 p d),
8. Voința Tg. Mureș 0 p (2296 p d).

întrecerile turului doi se în
cheie sîmbătă seara, cînd va fi 
cunoscută noua campioană a ță
rii.

Troian lOANIȚESCU
PLOIEȘTI. Disputa echipelor 

masculine, care are loc pe arena 
Voința din localitate, prilejuiește 
o luptă pasionantă între finaliste, 
mal ales între cele din seria 
Nord. In primul tur, cea mai 
bună formație a fost Aurul Baia 
Mare, sextet neînvins în cele 18 
etape ale jocurilor din serii. La 
fel de bine s-au prezentat în pri
ma parte a întrecerilor finale si 
echipele Electromureș Tg. Mureș 
Si Metalul Hunedoara, care por
nesc cu șanse mari pentru ocu
parea locurilor premiate.

După primul tur (fără punctele 
aduse din locurile în serii) cla
samentul se prezintă astfel ; 1. 
Aurul Baia Mare 1,5 p (52226 p d)
— cel mai buni jucători ai echi
pei au fost St. Boariu — 911 si 
I. Biciușcă — 903, 2. Electrons u- 
reș Tg. Mureș 1 p (5220 p di — 
I. Bice — 912. 3. Metalul Hune
doara 0,5 p (5132 p d) — N. Po
pa — 878 4. Rulmentul Brașov
0 p (5076 p d) — I. Tismănar — 
944 p d, cu nici o bilă în gol. 
cel mai bun rezultat individual 
din turul I, 5. Gloria București 
0 p (5035 p d) — Al. Cătineanu
— 894. (î. Olimpia București 0 p 
-(5001 p d) — Gr. Marin — 893 
7. Voința București 0 p <4994 
p d) — H. Ardac — 896. 8. Voin
ța Tg. Mureș 0 p (4903 p d) — 
L. Seres — 889.

Noua campioană a țării va fi 
cunoscută azi, clupă disputarea 
turului doi. 

cu care a călătorit spre stele 
gătire fizică. Locotenent-colo* 
nelul Suvorov, profesorul nos
tru de sport, fost in tinerețe 
campion al Uniunii Sovietice 
la gimnastică, lucra cot la cot 
cu noi, in complexul sportiv 
Spartak, iar la ciclism — probă 
obligatorie pentru formarea re
flexelor — era în fruntea co
loanei.

Să știți că și in cosmos pro
gramul de lucru începe tot cu 
exerciții fizice.

— Despre munca dv în cadrul 
experimentului științific „Saliut 
6“ — „Soiuz" s-a mai scris în 
presă, am avut prilejul să vă 
și vedem pe ecranele televizoa
relor. Am dori să ne spuneți 
cum vi se părea pămîntul văzut 
de la 380 000 m ?

— Programul la bord a fost 
foarte încărcat, dar cum aveam 
o clipă liberă „alergam" — e 
un fel de a spune — la hu
blouri să privim pămîntul, mai 
ales cînd soarele se ridica la 
orizont, luminindu-l. Era de
parte dar atît de frumos și a- 
tit de apropiat, totuși. „Uite, 
acolo-i România", mi-a spus 
Popov cind am trecut prima 
dată peste ea. Distingeam Sine 
contururile Mării Negre, Du
nărea. Carpații, Brașovul...

— Care au fost cele mai emo
ționante clipe legate de viața 
dv de cosmonaut ?

Dorin zîmbește, un zîmbet de 
satisfacție și mîndrie :

— Clipele de cea mai mare 
emoție le-am trăit tot aici, pe 
pămînt. Acestea au fost atunci 
clnd am raportat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. comandantul 
nostru suprem, că mi-am în
deplinit misiunea și cînd am 
fost distins cu înaltul titlu de 
onoare suprem „Erou al Repu
blicii Socialiste România".

Viorel TONCEANU

1X3

CAMPIONATE 
COMPETIȚII

JUDO
Astăzi și miine, la Făgăraș, în 

organizarea Asociației Sportive 
Nitramonia din localitate, se des
fășoară prima ediție a competi
ției de judo, pe echipe, ,,Memo
rialul Nicolae Vlad44.

La întreceri participă opt for
mații de club : S.C. Kecskemet 
(Ungaria). Olimpia Poznan (Po
lonia) și Dinamo Brașov, Con
structorul Miercurea Clue, Con
structorul Alba Iulia, A.S.A. Tg. 
Mureș, Carpați Mîrșa și Nitra
monia Făgăraș.
întîlnirile se vor desfășura pe 

două saltele, după următorul 
program : astăzi de la orele 9 
și 16 confruntările eliminatorii, 
iar miine, de la ora 9 recalifică
rile, semifinalele și finalele.
MOTOCICLISM
Iubitorii sportului cu motor din 

Brașov vor avea ocazia să asiste 
mîine. pe Valea Răcădăului, la o 
interesantă întrecere de motocros. 
finala „Cupei F.R.M.* pe echipe. 
In această ultimă confruntare, e- 
tapa a V-a, se vor întrece moto
ci cliștii din Brașov — care con
duc în clasamentul competiției, 
Cîmpina, Moreni, Tg. Mureș. Zăr- 
nești. Tg. Jiu. Buzău și alte cen
tre. Se vor alerga la patru cate
gorii — juniori mici (50 cmc), 
juniori mari (75 cmc), tineret 
(125 cmc) și seniori (250 cmc).
POLO
La Timișoara. în cadrul Diviziei 

„A“, seria a II-a: Industria linei 
—- Lie. 2 București 8—6 (1—1.
2—1. 3—4. 2—0). Au înscris : So- 
lovan 2, Toth 2, Rădnlescu 2, 
Grecii 1. Niemershen 1 pentru 
învingători, respectiv Zaharia 4, 
Popescu 2. (C. CREȚU — coresp.)

IN AMBELE FINALE ALE DACIADEI LA HANDBAL ș
Ieri după-amiază s-au înche

iat în sălile de sport din Cluj- 
Napoca Si Deva întrecerile pre
liminare ale celei de a II-a 
ediții a „Daciadei" la handbal 
astăzi și mîine urmînd să se 
desfășoare meciurile finale, la 
capătul cărora vor fi cunos
cute clasamentele definitive.

LA MASCULIN : MECIURI

ECHILIBRATE IN ULTIMA ZI

A PRELIMINARIILOR

CLUJ-NAPOCA. 19 (prin te
lefon). Cea de a treia rundă a- 
disputei formațiilor mascu
line a ocazionat o suită de me
ciuri echilibrate, de un mare 
angajament fizic, unele dintre 
ele încheiate Ie egalitate.

BIHOR — NEAMȚ 18—18 
(11—10). Formația Bihorului 
(județ care este reprezentat de 
către echipa Constructorul 
C.S.U. Oradea — una dintre 
plăcutele surprize ale handba
lului nostru în acest sezon) a 
încheiat nedecis meciul cu re
prezentativa județului Neamț, 
deși din toate punctele de ve
dere ar fi meritat victoria. .Cî
teva greșeli comise în final de 
Zamfirescu au anulat. însă, a- 
ceste șanse. Au marcat : Tu
dor 4. Murcșan 3. Zamfirescu
3. Timiccru 2, Hosu 2. Oprea 
2. Dacău. Timaru — Bihor, 
Zamfir 6. Samson 4. Zaharia
4. Zăbavă 3. Trifan — Neamț.

BACĂU—DOLJ 26—26 (13-13).
Perfect echilibrată (interesantă 
și simetria reprizelor) întîlni- 
rea putea să dea cîștig de cau
ză craiovenilor. dacă lipsa de 
experiență si de deciz,e nu ar 
fi influențat evoluția lor din 
ultimul minut de joc. Au în
scris : Berbecaru 7. Horne 5, 
Moszi 4, Furnea 3, Eftene 3, 
Lămășanu 2. Vasilca, Ciocîrlan
— Bacău Dumitru 5. Nuțu 5, 
Siuparu 4. Dobeanu 4. Gheor- 
ghe 3. Ignat 3. Jacobi. Agapie
- Dolj.

BUCUREȘTI — BRAȘOV 30—24 
(15—11). Au marcat : Stingă 12, 
Marian 5, Voina 4, Kicsid 2, 
Birtalan 2, Drăgăniță 2, Stockl 
2, Berbeee — București, Mess
mer 13, Bota 6, Bondar 3, Ma
tei 2 — Brașov.

TIMIȘ — MARAMUREȘ 
18—17 (12—7). Meci de mare 
luptă, „încins" pînă dincolo de 
limite, în care victoria a reve
nit pe merit timișorenilor. De
cisivă în balanța victoriei a fost 
prestația de excepție a porta
rului Buligan. Au marcat : 
Folkcr 12, Feher 4, Knuff, Ian- 
covici — Timiș. Mironiuc 6, M. 
Voinca 4, Ilaberpursch 3,- Orosz 
2. N. Voinea. Panțîru — Mara
mureș.

Ca urmare a acestor rezultate 
clasamentele în cele două serii 
sint : SERIA A : 1. București 
6 p ; 2. Neamț 3 p ; 3. Bihor 
3 p ; 4. Brașov 0 p ; SERIA B :
1. Timiș 6 p ; 2. Maramureș 4 
p ; 3. Bacău 1 p ; 4. Dolj 1 p ; 
PROGRAM : SÎMBĂTĂ. ora 
17 : Brașov — Dolj (locurile 
7—8), ora 18,15 : Bihor — Bacău 
(locurile 5—6) ; DUMINICĂ :

AZI Șl MIINE, PE ARENELE „DACIADEI" 
simbAtA ’ duminica

CICLISM : de la ora 16,30 pe autostrada Bucu
rești — Pitești (km 15) proba de contratimp — 
echipe.

HANDBAL : de la ora 15,30 Sn Sala sporturilor 
din Cluj-Napoca (întreceri masculine) și Sala 
sporturilor din Deva (întreceri feminine)

LUPTE LIBERE : de la ora 10 și ora 17 la 
Patinoarul „23 August" din București.

HANDBAL : de Ia ora 8,30 
sporturilor din Cluj-Napoca (în 
și Sala sporturilor din Deva (îi

LUPTE LIBERE î de la ora 
noarul „23 August" din Bucure

RUGBY : meciuri în cadrul 
nală la Alexandria (ora 10). C 
Focșani (ora 13) și Iași (ora 9,31

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INfORMEAiV
ȘI DV. PUTEȚI FI UN MAKE 

CIȘTIGATOR î • Numai astăzi 
se mai pot procura bilete cu 
numerele preferate pentru tra
gerea excepțională Pronoexpres 
de mîine, 21 iunie 1981, la care 
Se vor atribui autoturisme ,,Da
cia 1300“ și ,^koda 12044, cîști- 
guri în bani (sume variabile și 
fixe) și excursii în R.D. Germana 
sau R.P. Ungară. Se reamintește 
că biletele de 15 lei varianta au 
drept de cîștiguri la toate cele 8 
extrageri în două faze, care în
sumează 44 de numere ! (Trage
rea va avea loc la ora 16,30 în 
sala Clubului ,,Finanțe-Bănci“ din 
București, str. Doamnei nr. 2 ; 
numerele cîștigătoare vor fi 
transmise la radio și televiziune 
în cursul serii) 0 Astăzi este, 
de asemenea, ultima z! de parti
cipare la concursul Pronosport 
al acestei săptămîni. care cuprin
de partidele ultimei etape din 

ora 9 : Neamț — Maramureș 
(locurile 3—4), ora 10,15 : Bucu
rești — Timiș (locurile 1—2).

Hristoche NAUM

LA FEMININ : FINALA INEDITA

(V

DEVA. 19 (prin telefon). La 
fel de interesante, cu multe 
și atractive goluri, partidele din 
turneul feminin au stîrniț — 
și de această dată — un inte
res major aci. oferindu-ne con
fruntări atractive, unele dintre 
ele încheiate cu rezultate sur
prinzătoare. așa cum a fost 
cazul eu înfrîngerea echipei 
Bucureștiului.

CLUJ — MARAMUREȘ 21—30 
(11—12). Victorie clară a echi
pei maramureșene. Au marcat: 
Murariu 8. Sinlejudean 5. Da
mian 4, Filip 3, Tescar — Cluj, 
Cazacu 12, Igorov 7, Weinert 5, 
Iluț 2. Fejer 2. E. Pop 2 — Ma
ramureș. .

TIMIȘ — BUCUREȘTI 18—13 
(7—8). Unul din derbyuAle run
dei finale a preliminariilor ca
re — din păcate — nu a fost 
onorat, mai, ales în repriza se
cundă de un arbitraj corespun
zător. Cei doi cavaleri ai fluie
rului. Gh. Lungu și C. Bening 
din Brașov, nu s-au sincronizat 
deloc, comițînd. în plus, unele 
erori. Aceasta nu înseamnă că 
handbalistele din județul Timiș 
nu au meritat victoria. Ele au 
fost superioare in acest meci, 
impunîndu-se mai ales prin va
rietatea și eficacitatea acțiuni
lor trioului Luțaș, Cojocărița, 
și Ștefanovici. Bucureștenceie, 
deși au beneficiat de aportul 
Elisabetei Ionescu. un por
tar în formă de zile mari, au 
greșit mult, mai ales în atac, 
unde au ratat numeroase acți
uni favorabile. Au marcat : Co- 
jocărita 5. Luțas 5, Torjoc 3, 
Ștefanovici 3. Mclinte, Mezci — 
Timiș. Manolescu 5, Grigoras 3, 
Iordachc, Gută. Caramal&u, 
Ionescu, Dobre — București.

BACAU — MUREȘ 22—18 
(15—8). Au marcat : Gaal 7, 
Lupșor 4, Leonte 4, Torok 3, 
Fița Florea 2, Marian 2 — Ba
cău ; Dorțo 10, Fejer 3, Dudaș. 
Frîncu, Pereș, Olteanu, Bărbat 
— Mureș.

IAȘI — BRAȘOV 21—18 
(10—7). Ieșencele au avut ini
țiativa de la început, conducînd 
comod cu 7 goluri (17—10) în 
min. 46. Au marcat : Avădanei 
8, Ionașcu 4, Corban 4, Sumă- 
naru 3, Vișan, Răducu — Iași, 
Oacă 6, Drăgușel 5, Oancea 3, 
Pătrat 2, Neică, Tache — Bra
șov.

Ca urmare a acestor rezul
tate clasamentele sint următoa
rele : SERIA A : 1. Timiș 6 p ;
2. București 3 p ; 3. Bacău 2p; 
4. Mureș 1 p ; SERIA B : 1. 
Iași 6 p ; 2. Brașov 4 p ; 3. 
Maramureș 2 p ; 4. Cluj 0 p ; 
PROGRAM : SÎMBĂTĂ. ora 17: 
Mureș — Cluj (locurile 7—8), 
ora 18.15 : Bacău — Maramureș 
(locurile 5—6). DUMINICĂ, ora 
9,30 : București — Brașov (locu
rile 3—4), ora 10,45 : Timiș — 
Iași (locurile 1—2).

Ion GAVRILESCU
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0 NUMEIELE EXTRASE LA 
TRAGEREA „LOTO" DIN 19 
IUNIE 1981. Extragerea I : 70 5 
55 14 8 45 7 68 11 ; Extragerea a 
II-a: 22 13 31 47 73 56 33 88 85. 
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI î 
930.262 lei din care 117.888 Iei re
port la cat. 1.
• CÎȘTIGURILE TRAGERII

„LOTO 2“ DIN 14 IUNIE 1981. 
Cat. 1 : 1 variantă 100% = auto
turism „Dacia 1300“ și 1 variantă 
25% a 17.500 lei ; cat. 2 : 9,75 a 
7.751 lei ; cat. 3 . 24,75 a" 3.054
lei ; cat. 4 : 131,75 a 574 lei ; cat. 
5 : 383,75 a 200 ici ; cat. 6
2.624.75 a 100 lei. Report la cat. 
1 : 11.243 le!. Autoturismul „Da
cia 1300“ a fost cîștigat de LLIE 
BURCEA din Argeș.
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(Panait-Ghioroaie, Negovan, Cio
lan, Korodi) 46,90 — campioană 
a „Daciadei" și națională. 2. 
C.A.U Buc. 47,30, 3. Rapid Buc. 
48,08; disc: 1. Florența Crăciu- 
nescu (Steaua) 66,60 m — cam
pioană a „Daciadei" și naționa
lă, 2 Maria Badea (A.S.U. Pi
tești) 62,52 m. 3. Mariana Io- 
nescu (C.S.M. Craiova) 60,86 '.m; 
4X400 m: 1. Farul Constanța (I. 
Ionescu, Stancu, Chiricuță, Sa- 
mungi) 3:39.31 — record națio
nal pentru echipe de club, cam
pioană a ,,Daciadei“ și națională,
2. Știința Bacău 3:45,69, 3. Viito
rul Vaslui 3:52,17.

JUNIORI III: suliță: 1. Attila 
Toth (C.S.Ș.A. Cj.-Napoca) 54,40 
m — campion al ,,Daciadei" și 
național, 2. J Vasu (C.S.Ș. Tul- 
cea) 52,28 m, 3. Ad. I. Iordache 
(C.S.Ș. Gh. Gheorghiu-Dej) 51,58 
m; 3 000 m: 1. D-tru Pop (Gloria 
Bistrița) 9:05,7 — campion al
„Daciadei" și național, 2. C. A- 
vram (C.S.Ș. Poli. Timiș.) 9:06,7,
3. D. Dobre (C.S.Ș. Cetatea Deva) 
9:08,8; 1000 m obst.: 1. D-tru Va- 
siloaie (Unirea Alba Iulia) 2:51,4 
•— campion al „Daciadei* și na
țional, 2. S. Jurjan (C.S.Ș. 1 B. 
Mare) 2:52,2, 3. T. Bălan (C.S.Ș. 
4 Buc.) 2:52,9; 200 mg: 1. Lau- 
rențiu Vlad (C.S.Ș. 4 Buc.) 27,2 
— campion al „Daciadei" și na
țional; 2. D. lorga (C.S.Ș. Pi
tești) 27,3, 3. P. Ticu (C.S.Ș. 4 
Buc.) 27,3; lungime: 1. Era. Co- 
țoveanu (Petrolul PI.) 6,63 m — 
campion al „Daciadei* și națio
nal, 2. D. Sărăcilă (C.S.Ș. Brăila) 
6,52 m, 3. Cr. Gheorghe (C.S.Ș. 
4 Buc.) 6.25 m.

JUNIOARE in: disc: 1. Ana
Maria Petruț (C.S.Ș. 1 B. Mare) 
35,38 m — campioană a „Dacia
dei" și națională, 2. Mihaela 
Graur (C.S.Ș 2 C-ța) 34,12 m, 3. 
Daniela Bălan (C.S.Ș. 1 B. Mare) 
31,74 m; 600 m: 1. Tu dori ța GhWu 
(C.S.Ș. Slobozia) 1:33,8, 2. Lilia
na Palade (C.S.Ș. Adjud) 1:34,2, 
3. Aurelia Ene (C.S.Ș. 2 Buzău) 
1:37,2; 80 mg: 1. Gabriela Zaha- 
ria (Viitorul Buc.) 11,95 — re
cord republican, campioană a 
„Daciadei" și națională, 2. Ma
riana Oniță (Viit. Buc.) 12,07. 3. 
Marinela Scrieciu (C.S.Ș. Rm. 
Vîlcea) 12,44.
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CALIFICAREA LA C. M

APRIGE PENTRU PRIMEI! I
CAMPIONI IA LUPTE IIBERE 1
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î).

în Sala 
îasculine) 
'eminlne).
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întrecerile categoriei 82 kg I 
sînt mult -mai dificile, tragerile 
la sorți hotărînd ca trei dintre I 
principalii candidați la locurile I 
fruntașe să lupte în aceeași 
grupă : Gheorghe Fodore (Di- ■ 
namo Brașov), Csaba Barkoczy I 
(Mureșul Tg. Mureș) și Valen- ■ 
tin Mihăilă (C.F.R. Timișoara), 
învingători toți în primul tur, I 
urmează ca meciurile dintre ei | 
(se dispută sîmbătă) să stabi
lească ierarhia in grupă. în se- I 
ria A lupta este echilibrată, I 
dar lipsită de concurenți de va- * 
loare. ,

La cat. 100 kg se detașează I 
Stelistul Vasile Fușcașu și bra- ’ 
șoveanul Aurel Panait (în gru- . 
pa A). O surpriză plăcută ju- I 
niorul brăilean Petre Negoiță, ' 
cîștîgătorul a două întîlniri cu 
sportivi mult mai experimen-K_| 
tați decît el (I. Burnichi — | 
C. S. Onești și T. Dejeu — C. 

-S. Oradea).
în cealaltă serie. Constantin | 

Șandru (Steagul roșu Brașov) 
se dovedește categoric superior I 
colegilor săi de întrecere : b. I 
tuș P. Haramuz (C.S.M. Reșița) * 
și b. tuș Gh. Plăișanu (C. S. • 
Onești).

Sîmbătă dimineața intră în 
concurs și sportivii de la ca- | 
tegoriile 52 kg, 62 kg. 74 kg, I 
90 kg, +100 kg, iar seara vor ■ 
fi cunoscuți primii einci cam- - 
pioni ai „Daciadei" la lupte li- I 
bere. •

Stadionul Dinamo, duminică 
7 iunie, partida Dinamo — 
Sportul studențesc, minutul 55, 
scor 0—2. Penalty arată arbi
trul Carol Jurja. Execută Dudu 
Georgescu. Și ratează ! Trei 
zile mai tîrziu, la Timișoara, 
Politehnica — Dinamo, min. 12, 
scor 0—0. Penalty indică Mir
cea Salomir. Execută Dudu 
Georgescu, tare, sus, în dreapta 
lui Moise : 1—0 pentru Dinamo 
și...

...Și 200 pentru Dudu 1 200 de 
goluri în „A“ ! O performanță 
rară, unică, greu de atins de 
un alt jucător în fotbalul nos
tru...

— Ce-ai simțit atunci, la Ti
mișoara, Dudule ?

— O descătușare. Am aștep
tat prea mult și cu marc încor
dare momentul. Mi-a fost ne
caz, totuși, că aeeastă cifră nu 
s-a înregistrat pe stadionul Di
namo, pe gazonul pe care am 
înscris cele mai multe goluri.

— Acum cifra-record fiind 
atinsă și depășită, puțină... re
trospectivă nu strică. îți mai 
amintești cînd ai debutat în 
Divizia „A“ ?

— Sigur. Spre finalul cam-

pionatului 1968/1969, intr-o par
tidă susținută de Progresul, la 
Tg. Mureș. Am jucat puțin, in
tr-o echipă din care mai făceau 
parte Oaidă, Mateianu, Țară- 
lungă, Matei. Beideanu, Gra
ma... Această echipă a retro
gradat aiunci, și, firește, am re
trogradat și eu.

— Cînd ai marcat primul tău 
gol în „A" ?

— După campionatul de „B", 
1969/1970, am revenit cu Pro
gresul în prima divizie și, in 
primul meci — partida s-a ju
cat la ora 11 — al primei eta
pe, într-o partidă Progresul — 
C.F.R. CIuj-Napoca, am înscris 
in... primul minut un gol la 
„vinclu", după o pasă primită 
de ia Mircea Sandu, 
mul meu gol și cel 
celui campionat !

— De cite ori ai 
tlul de golgeter ?

— De patru ori, ca și Oble- 
mcnco. în anii '75, ’76, '77 și 
’78. în 1975, cu 33 de goluri și 
in 1977, cu 47, ani devenit s> 
golgeter al Europei, primind 
„Gheata dc aur”. Regret doar 
că n-am reușit să dobor recor
dul lui Bonihady, de 49 dc go
luri. Dar trebuie să spun că da
torez toate aceste succese și a- 
jutorului primit din partea co
echipierilor mei de la Dinamo, 
cei care au îmbrăcat tricourile 
alb-roșu ale acestei echipe in 
perioada 
cărora 
mele...

— Dudule, unde crezi c-a 
pierdut Dinamo campionatul 
care se încheie mîine ?

— In retur noi am jucat mai 
bine ca in toamnă. Dar dacă 
ani fi jucat foarte bine Ia Tg. 
Mureș și Iași, atunci noi am fi 
devenit campioni...

— Care-i părerea ta despre 
Universitatea Craiova ?

— E o echipă extrem de pu
ternică, greu de invins. E, de 
fapt, echipa națională, nu ? Și 
pentru că am rostit aceste cu
vinte, 
unul, 
mi-am manifestat dorința de a 
nu mai fi chemat Ia Iot. altele 
fiind, acum, Ia națională, pre
tențiile. Sint acolo alții mai ti; 
neri. mai puternici, care pot și 
au datoria să califice fotbalul 
nostru Ia „El Mundial". Eu le 
voi ține slrinși pumnii...

13 iunie. București, Dinamo
— F.C.M. Brașov, min. 49. 
Dudu înscrie golul 201...

17 iunie, Bacău, Sport club
— Dinamo, min. 63, Dudu Geor
gescu semnează gotul 202... E- 
pisoade ale „serialului", care se 
filmează, in continuare, cu bă
iatul blond, pornit, in 1969, din 
sir. dr. Staicovici, în prim-plan.

laurențlu DUMITRESCU

A fost pri- 
dintii al a-
ciștigat ti-

1972—1981, din pasele 
s-au născut golurile

vreau să spun că eu, 
orice s-ar intîmpla,
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FINIȘ Șl ÎN
Ediția 1980—1981 a campionatu

lui Diviziei „C“ a ajuns la un 
pas de... sosire, duminică des- 
fășurîndu-se ultima etapă. Dis
puta celor aproape 200 de echipe, 
începută în august anul trecut, 
a fost dură, echipele angajîn- 
du-se într-o luptă acerbă pentru 
atingerea obiectivului propus 
(.promovarea în „B", menținerea 
în campionat, evitatea retrogra
dării). De-a lungul celor 29 de 
etape s-au înregistrat cîteva 
jocuri de bun nivel tehnic, în 
care s-au remarcat o serie de 
jucători tin feri, dar au avut loc, 
din păcate, multe meciuri în care 
echipele, jucătorii au recurs, în 
loc de tehnică, la FORȚA BRUTA 
pentru a cîștiga. Astfel se ex
plică numeroasele suspendări de 
jucători, de terenuri și, chiar, 
excluderi din competiție. Și în a- 
ccastă ediție a campionatului, 
vechea meteahnă a Diviziei „C“, 
NESPORTIVITATEA, a fost pre
zentă, ceea ce denotă grave ca
rențe în munca educațională.

înaintea ultimei etape, situația 
promovatelor în 10 din cele 12 
serii s-a rezolvat, echipele Relo- 
nul Săvinești Roznov, Oțelul Ga
lați, Dunărea Călărași, Automa
tica București, Energia Slatina, 
Strungul Arad,' Someșul Satu 
Mare, Minerul Ilba Setai, Carpați 
Mîrșa și i.C.I.M. Brașov sînt (u- 
nele de mai multe etape) virtual 
promovate în Divizia „B". în 
două serii, I și a VIT-a, șefia ce

DIVIZIA
va decide în ultima etapă, între 
Constructorul Iași (42 p) și Fo- 
resta Fălticeni (ambele joacă 
deplasare : prima la Suceava 
Zimbrul, echipă amenințată 
retrogradarea, și secunda — 
Cristalul Dorohoi, ocupanta 
cuiul 13, cu 28 p) și, respectiv, 
între Electroputere Craiova (42 p) 
și C.S.M. Drobeia Tr. Severin 
(41 p) — echipă sancționată din 
campionatul trecut cu —4 puncte 
(și aceste candidațe la promovare 
evoluează J—»-»-« .
craiovenii 
cu Viitorul, 
Horezu, cu Minerul Rm. 
formații aflate în afara 
lui retrogradării).

Lupta 
dării a 
ritatea 
echipe 
se cunosc 13, restul vor fi ’știute 
după etapa a 30-a. Se află în 
pericol nu mai puțin dc 25 de 
competitoare...

Deci, ultima etapă a competi
ției are în programul ei numeroa
se meciuri... tari. Sperăm să se 
desfășoare în spiritul sportivi
tății.

tn 
cu 
cu 
cu 

lo-

duminică „afară" : 
joacă la Drăgășani, 
iar severinenii, la 

- - vîlcea, 
pericolu-

pentru evitarea 
rămas deschisă 
seriilor. Din cele 24 de 
care părăsesc competiția

retrogra- 
în majo-

T. RÂBȘAN

în această direcție s-a consta
tat că Biroul federal a mani
festat nehotărîre, timiditate, 
chiar o oarecare îngăduință față 
de acțiunile unor cluburi și nu 
a luat măsuri ferme pentru e- 
liminarea unor dificultăți apă
rute pe parcursul pregătirilor. 
Astfel nu a reușit să acorde 
prioritatea necesară absolută a 
pregătirilor echipei naționale 
tolerînd unele interese înguste 
de campionat, de club, care au 
dus pină la situația de a vedea 
unii selecționabili din lotul re
prezentativ nejucind în echipe
le lor de club (Cristian, Negri- 
lă, Beideanu), sau cedînd la 
insistențele cluburilor de a nu 
fi amînată etapa de campionat 
dinaintea întîlnirii de la Bucu
rești cu echipa Norvegiei, eta
pă din care a rezultat acciden
tarea a doi titulari ai echipei 
naționale, Iordache și Stoica, 
iar puțin mai înainte a lui Ior
dănescu, coordonatorul de joc.

în legătură cu acest aspect 
al problemei, membrii Biroului 
federal au luat totodată atitu
dine fermă față de maniera de 
arbitraj din unele j 
campionat care nu s-a dovedit 
exigentă, permitînd jocul bru
tal și nerespectarea cu strictețe 
a literei regulamentului care o- 
crotește integritatea corporală 
a fotbaliștilor, tolerîndu-se a- 
tacuri brutale la adresa jucăto
rilor. implicit a selectionabililor, 
care reprezintă valori naționale, 
în ședință s-a cerut Colegiului 
central de arbitri «ă Ja măsuri 
imediate pentru aplicarea în
tocmai a prevederilor regula
mentare și stăvilirea jocului 
dur. brutal, neregulamentar.

Biroul federal a atras atenția 
conducerii tehnice a lotului re
prezentativ (Șt. Covaci, 
nescu, V, Stănculescu) 
vedească receptivitate 
vire la propunerile de 
a echipei naționale, să 
ze mai colectiv, să renunțe la 
acțiuni de genul acelora din 
jocul cu Norvegia — de fapt 
repetare a unor situații sima- 
lare — cînd ă schimbat jucă
tori în ultimul minut al meciu
lui, atunci cînd practic jocul era 
terminat.

Biroul federal a hotărît să se 
acorde în această toamnă prio
ritate absolută echipei naționa
le, ca o problemă indiscutabilă, 
și și-a propus să manifeste o 
exigentă maximă față de acele 
cluburi în rindul cărora se pro
duc acte de indisciplină 
partea conducătorilor, 
norilor și jucătorilor, 
se acționeze la toate 
pentru un climat și o 
tie cit mai eficientă 
ducă la întărirea lotului repre
zentativ și a echipei naționale.

în cadrul ședinței s-au discu
tat și alte numeroase aspecte 
ale pregătirii și susținerii pe 
toate căile a activității lotului 
nostru reprezentativ. Au fost a- 
preciate și însușite observațiile 
și criticile primite prin scrisori 
de la iubitorii fotbalului cit și 
acelea apărute în presă, critici 
constructive care ajută și pot 
folosi mult în viitor. în același 
timp. Biroul federal și-a decla
rat nemulțumirea față de unele 
epitete și etichetări jignitoare 
la adresa unor jucători și an
trenori publicate în unele ziare 
și reviste, exprimări care dău
nează atmosferei necesare de 
sprijin entuziast din partea 
spectatorilor și care, pe bună 
dreptate, pot descuraja pe fot
baliștii selecționați. Biroul F.R. 
Fotbal a cerut ziarului „Spor
tul" să afecteze un spațiu spe
cial în rubrica de fotbal pentru

joțuri de

V. Stă- 
să do- 
cu pri- 
formare 
aețione-

din 
a antre- 

cerind să 
nivelele 

contribu- 
care să

ca jucătorii, antrenorii și arbitrii 
să-și poată Spune si ei cuvîntul, 
ca de la o tribună -a lor. așa 
cum ei au solicitat.

Biroul federal așteaptă ca la 
toamnă publicul spectator să 
înaripeze permanent cu atașa
mentul său și cu încurajări 
calde, pe parcurstil celor 90 de 
minute, evoluțiile echipei Româ
niei în partidele hotărîtoare 
ce vor avea loc pe teren pro
priu cu selecționatele Ungariei 
si Elveției. întrucât obține
rea celor patru puncte puse 
în joc va fi decisivă în disputa 
pentru calificare. întreaga ac
țiune a acestei tentative de o- 
noare a fotbalului românesc 
trebuie să se bazeze in primul 
rihd pe forțele și realizările 
proprii și nu pe calcule teore
tice ale meciurilor din grupă. 
De aceea. Biroul federal face 
apel la întregul activ al fotba
lului (jucători, antrenori, ar
bitri, specialiști. ziariști din 
presa scrisă și de la radio și 
televiziune, iubitori ai fotbalu
lui) să alcătuiască un front co
mun. omogen, pasionat, al că
rui țel principal să fie crearea 
unei atmosfere cit mai favora
bile în sprijinul echipei națio
nale, în scopul calificării !

Biroul federal a hotărît lărgi
rea și îmbunătățirea lotului re
prezentativ. a structurii de joc 
și măririi capacității ofensive 
în cadrul programului de pre
gătire prezentat de conducerea 
tehnică și aprobat de Biroul fe
deral. Lotul reprezentativ se 
compune din 24 de jucători și 
are următoarea alcătuire :

Portari : Iordache. Cristian, 
Moraru.

Fundași : Negrită. Munteanu 
II, Ungureanu. Ștefănescu, Sa- 
meș, Al. Nicolae. M. Zamfir, 
Cazan.

Mijlocași : 
Iordănescu, 
Chihaia.

înaintași ;
M. Răducanu, Bălăci, M. San
du. Fl. Grigore, Cimpeanu II.

în funcție de comportarea ju
cătorilor dltn Divizia .,A“ în pri
mele etape ale noului campio
nat 1981—1982 vor putea fi in
troduși și al" fotbaliști valoroși 
in lotul reprezentativ.

Noul campionat de fotbal di
vizionar A va începe la data de 
8 august 1981 și va consuma 
șase etape pină la întilnirea de 
la 23 septembrie a.c. cu echipa x 
Ungariei. Jocurile 
vor fi disputate în 
sîmbătă și o singură 
va juca într-o zi de

Pregătirile lotului

Țicleanu, Stoica, 
Beldcanu, Klein,
Ctișan. Cămătaru,

din etape 
zilele de 
etapă se 
miercuri.

__ =____  ___ _ reprezen
tativ vor începe imediat după 
disputarea finalei Cupei Româ
niei. programată la 24 iunie a.c., 
De Stadionul Republicii. A fost 
aprobat un pian detaliat de 
pregătire a lotului reprezenta
tiv care cuprinde printre altele 
și unele jocuri interne și in
ternaționale de verificare.

Biroul federal a mai aprobat 
în ședința sa calendarul corn- 
petițional intern și internațional 
pe al doilea semestru al anului 
1981, a analizat comportarea e- 
chipei naționale de juniori în 
anul 1981 și a discutat propu
nerile făcute pentru îmbunătă
țirea arbitrajelor. S-a conside
rat că măsura de a nu face pu
blice sancțiunile luate împotriva 
arbitrilor care comit greșeli nu 
a contribuit la ameliorarea ar
bitrajelor și s-a hotărît ca pe 
viitor aceste sancțiuni să fie a- 
nunțate periodic în presă.

ABIL ȘI PALICAR „RECIDIV1ȘT1“
rea fotografici. în vederea de
partajării cailor Onagra si Dia
grama a mai fost. 1oi, nevoie de 
o „fotografie". înainte de anunța
rea rezultatului au fost. însă, 
unele discuții privind posibilita
tea descalificării Diagramei pen
tru derobare anterioară. A fost 
văzut și D. Popa (driverul lui 
Onagra). reclam în d cazul la ar
bitri. Cert este că victoria Dia
gramei nu poate fi contestată. 
Pentru greșeala săvîrsită de Al. 
Vasile. driverul ei. de a ..tăia" 
calea adversarilor în linia dreap
tă de sosire se vor lua. credem, 
măsuri. Rezultate tehnice : Cursa 
I : 1. Florida (N. Simion) rec.
1:36.3. 2. Cochet. Simplu 4. ordi
nea 19. Cursa a Il-a : 1 Romi a 
(M. Ștefănescu). rec. 1:42,8. 2.
Lada. 3. Diafilm. Simplu 8. ordi
nea 7. event 10. ordinea tr'rdă 
104. Cursa a IH-a : 1. Tenor (D.

Toduță). rec. 1:32,4, 2. Plocon.
Simplu 5. ordinea 13, event 20. 
Cursa a IV-a : 1. Abil (D. Popa) 
rec. 1:25.1 2. Roditor, 3. Efect.
Simplu 9. ordinea închisă, event 
79. ordinea triplă închisă. Cursa 
a V-a: 1. Ilot (A. Brailovschi) 
rec. 1:29.9. 2. Bafia. Simplu 4, or
dinea 79. event 451, triplucîștigă- 
tor 1405. Cursa a VI-a ; 1. Dia
grama (Al. Vasile) perf. 1:30.1. 
2. Onagra. 3. Suporter. Simplu 
29. ordinea 105. event 33. ordinea 
triplă 2359. Cursa a Vil-a : 1. 
Cap la cap' Simptom — Palicar 
(N. Sandu — V. Pătraseu) perf. 
1:26.3, 3. Roditor. Simplu 13—20, 
ordinea 17—4. event 64—38. ordi
nea triplă 52—79. Cursa a VIII-a :
1. Tbina (R Arsene) perf. 1:32.3.
2. Rabit. Simplu 4. ordinea 5.. 
event 13—15.

Dcru IONESCU

ARBITRII ETAPEI DE MIINE A DIVIZIEI „B“
SERIA I : F.C. Constanța — 

C.S. Botoșani : T. Balanovici 
(Iași), Cimentul Medgidia — 
C.S.M. Bcrzești : C. Ghiță (Bra
șov), F.C.M. Progresul Brăila — 
Ceahlăul P. Neamț : D. Nicolae 
(București). , Viitorul Mecanica 
Vaslui — Minerul Gura Humoru
lui : M. Constantin eseu ' (Bucu
rești), Gloria Buzău — I.M.U. 
Medgidia : Corin Ionescu (Bucu
rești), Gloria Bistrița — Unirea 
Dinamo Focșani : V. Măndescu 
(București), C^.M. Suceava _ — 
Chimia Brăila : '
curești). Oltul 
C.S.U. Galați : 
reșii). Meciul 
gheni — Delta 
disputat.

SERIA ‘ -
rești — 
Comănescu 
Sirena, 
— Nitramonia Făgăraș : M. 
(Cluj-Napoea) — amînat 
iunie, Petrolul Ploiești — 
buzul București : V. lanul 
Poiana Cîmpăna — Șo'm i 
Sibiu : O. Andereo (Satu

Rulmentul Alexandria — Rapid 
București : Gh. Ispas (Constan
ța), ROVA Roșiori — Gaz metan 
Mediaș : Gh. Avram (P. Neamț), 
Metalul Plopesni — Flacăra Mo- 
reni : A. Forwlrth (Timișoara), 
Metalul București — C.S. TSrgo- 
viște : N. Rainea (Bîrlad), stadio
nul Metalul, ora 11. - -
ceafărul București 
fină București (0—2)

Partida Lu- 
— Mcanlcă 
s-a disputat.

CINE VA CÎȘTIGA 
LA „SPERANȚE ?

Stadionul Dinamo va găzdui, 
mîine, derby-ul speranțelor. 
Este partida care va decide : 
Dinamo sau Universitatea ? 
Constantin Frătilă 
Stănescu 1 Dinamo, 
se poate vedea si 
mentul alăturat, are 
native de partea sa : victoria 
și egalitatea. Tinerii jucători 
craioveni. pentru a intra în po
sesia titlului, nu au însă decît 
varianta victoriei. Cine 
tiga. deci, campionatul 
telor ?

sau Silviu 
după cum 
din clasa- 
două alter-

va CÎS- 
speran-

Gh. Manta (Bu- 
Sf. Gheorghe — 
A. Ianuș (Bucu- 
ViitorUl Gheor- 
Tulceă (3—0) s-a

: C.F.R. Cluj- 
Timlșoara : C. 
Aurul Brad —
V. Navroțchi 
Timișoara —

A n-a : sirena Bucu- 
Chimica Tîrnăvcni : Al. 

(Bacău) — terenul 
ora 11 ; Pandurii Tg. Jiu 

■" Adam 
pe 28 
Auto- 
(Tnsil, 
TP A. 

Mare),

SERIA A IH-a : 
Napoca — C.F.R. 1 
Raica (București), 
Minerul Cavn’c : 
(București), U.M. 
F.C. Bihor Oradea : M. Stoencs- 
cu (București), Dacia Oră știe — 
Rapid * Arad : Al. Mustățea (Pi
tești), înfrățirea Oradea — F.C.M. 
Reșița • I. Crăciunescu (Km. Vîl
cea), C.I.L. Sighet — Minerul A- 
nina : C. Vlase (Craiova), Mine
rul Lupeni — Metalul Aiud : I. 
Pop (București), U.T. Arad — 
Metalurgistul Cugir : Dan Petres
cu (București), meciul Minerul 
Moldova Nouă — Olimpia Satu 
Mare (1—2) s-a disputat.

1. DINAMO
2. Univ. Craiova 
3.S.C. Bacău
4. Corvinul
5. F.C.M. Bv.
6. F.C. Argeș
7. Steaua
8. A.S.A. Tg. M.
9. F.C. Baia M.

10. F.C.M. " ‘ ■’
11. Sportul
12. „Poli"
13. Jiul
14. Chimia
15. Polit. lași 
1«. „U" Cluj-N.
17. F.C. Olt
18. Progr. Vulcan

Galați 
stud. 

Tim.

33 24 6 3 96- 22 54
33 24 5 4 103- 30 53
33 18 8 7 72- 51 44
33 16 6 11 69- 47 38
33 14 8 11 53- 40 36
33 15 5 13 60- 38 35
33 14 6 13 74- 61 34
33 15 3 15 61- 52 33
33 13 6 14 62- 59 32
33 12 7 14 65- 63 31
33 14 3 16 50- 50 31
33 11 8 14 61- 72 30
33 12 6 15 39- 55 30
33 12 4 17 57- 85 23
33 12 2 19 65- 86 26
33 10 4 19 42- 79 24
33 7 5 21 34-107 19
33 7 2 24 53-119 16



Puncte ele atracție pe planșele de la București :

MULTI MEDALIAȚI OLIMPICI
7

Conform tradiției, întrecerile de 
scrimă ale Universiadelor urmea
ză la interval de timp foarte 
scurt desfășurării edițiilor cam
pionatelor mondiale. O consecuție 
grăitoare, în marea majoritate a 
cazurilor, protagoniștii anualelor 
întreceri supreme din scrima i«v- 
l era ați on al ă participtnd si la bie
nalele competiții ale studenților 
sportivi din întreaga lume. Deci, 
pe buna dreptate se spune că în
trecerile de scrimă din cadrul 
Universiadei se constituie într-un 
..mini-campionat“ mondial. în a- 
rest an. la București, între 20 și 
29 iulie, se vor afla pe planșele 
sălii special amenajate în com
plexul sportiv ,.23 August", acolo 
unde se vor decerna medaliile 
Universiadei, mulți dintre scrime- 
rii de valoare ai ediției 1981 a 
campionatelor mondiale, ce ur
mează să se desfășoare în Fran
ța, la Clermont-Ferrand. între 3 
și 12 iulie. Și este foarte proba
bil ca în lupta pentru un loc pe 
podiumul Universiadei să se afle 
multi dintre recent medaliații 
campionatelor mondiale, asa cum. 
dealtfel, s-a întîmplat și la ultima 
ediție a Universiadei, de la'Ciu
dad de Mexico 1979. care a urmat 
ediției '79 au C.M.. de la Mel
bourne.

Nu sînt niște simple supoziții, 
ci niște prezumții bazate pe lis
tele de înscrieri anunțate (evident, 
în cazurile în care loturile au fost 
nominalizate). Ni se pare* edificator 
din acest punct de vedere faptul că 
principalele foYte din scrima' 
mondială. U.R.S.S.. Franța. Ita
lia, Ungaria, Polonia și România, 
vor participa Ia Universiadă la 
toate armele, acestora alăturîn- 
du-li-se delegațiile Statelor Unite 
și Cubei, ceea ce arată interesul 
major pe care-1 trezește în are
na sportivă mondială marca com

PE PISTELE DE ATLETISM

petiție a tineretului universitar 
găzduită de capitala țării noas
tre.

Și este firesc ca din aceste e- 
chipe, tradiționale concurente la 
medalii în marile întreceri ale 
scrimei, să se afle și nume de 
rezonanță pe planșele internațio
nale. știut fiind că printre acești 
performeri se află mulți stu- 
denți. Iată de pildă, că la re
centele campionate universitare 
de scrimă ale Franței, criteriu de 
selecție în vederea Universiadei, 
flaretlstul Pascal Jolyot, vice- 
cam pion mondial la Melbourne 
’79 și vicecampion olimpic la 
Moscova ’80. n-a reușit să „prin
dă", echipa, fiind învins pentru 
calificarea în finală de Patrick 
Groc ! Dealtfel, echipa masculi
nă de floretă este alcătuită în 
majoritate din scrimeri care au 
participat La ediția 1981 a C.M. 
de tineret. In schimb, echipa flo- 
rctistelor va alinia la București 
nu mai puțin de trei componente 
ale reprezentativei Franței, cam
pioană olimpică la Moscova : 
Pascale Trinquet, Brigitte Gau- 
din-uatrille. Veronique Trinquet, 
prima fiind și actuala campioană 
olimpică din proba individuală, 
iar celelalte două foste campioa
ne mondiale de tineret. Se mai 
remarcă din delegația scrimerilor 
francezi spadasinii Michel Sale- 
sse și Stephane Verbrackel, din 
echipa campioană olimpică, pre
cum și sabrerul Jean-Francois 
Lamour. unul dintre cei mai buni 
sportivi din lume la această ar
mă. Și pentru că am vorbit de 
sabie, să amintim și de prezența 
anunțată pentru București a sa- 
brerilor bulgari frații Etropolski, 
finaliști ai probei individuale la 
J.O. 1980, revelații ale ultimilor 
ani. Tar proba de spadă nu va fi 
mai prejos, menționînd în acest

MONDIALI LA SCRIMA
sens că pe lista de concurs se 
vor afla polonezii Leszek Swor- 
nowski (medalie de bronz la C.M. 
de la Melbourne) și Andrzej Lis, 
ambii din echipa vicecampioană 
olimpică, precum și sovieticul 
Leonid Dunaev, din formația 
deținătoare a titlului de campioa
nă mondială la Melbourne 1979.

Așadar, întrecerile de scrimă 
din cadrul Universiadei de vară 
vor prilejui evoluțiile unor mari 
oampioni pe planșele de la Bucu
rești. Deci, un punct de atracție 
firesc.

Paul SLĂVESCU

Iuri Sedih este, indiscutabil, fi
gură proeminentă a aruncătorilor 
de ciocan din lumea atletismului, 
în ultimul deceniu. Șl aceasta, în 
primul rînd. datorită rezultatelor 
sale excepționale și marilor vic
torii internaționale. Să amintim 
că atletul sovietic (născut la 11 
iunie 1955 ; înălțime — 185 cm, 
greutate — 110 kg) este medalia- 

® Podiumul din 
mijlocul Palatului 
sporturilor șl cul
turii, locuj de des
fășurare a întrece
rilor feminine și 
masculine de gim
nastică, înalt de 
1,10 metri, va fi 
montat între 1 și 8 
iulie, pentru a o- 
feri posibilitatea lo
turilor României de 
a se acomoda cu 
condițiile specifice 
de concurs ale să
lii, după această 
dată va fi organi
zată aici o demons
trație cu public, la 
care vor participa 
cele două loturi, 
masculin și femi
nin, definitivate 
după finalele pe 
țară ale „Daciadei* 
(29 iunie — 1 iu
lie).

0 în turneul mas
cul, n de volei s-au 
înscris pînă în 
momentul de față 
reprezentative stu
dențești din 23 țări 
(printre care R. P. 
Chineză, Japonia,

BREVIAR
Polonia, U.R.S.S.. 
România, Italia,
Bulgaria), iar în cel 
feminin, 14. Pînă 
în momentul de 
față nu au făcui 
precizări privind 
formațiile lor alte ti 
țări : Brazilia» R. P, 
Congo, Israel. Ma
roc, Spania și Su
dan.
• încă două liste 

de arbitri judecători

Oaspefii noștri : IURI SEDÎH
tul cu aur la ultimele două edi
ții ale Jocurilor Olimpice : 77,52 
m — record olimpic la Montreal 
în 1976, 81,80 m — record mondial 
și olimpic la Moscova în 1980 ; 
este campionul european din 1978. 
de la Praga — 77,28 m ; a fost, 
de asemenea, campion european 
de juniori în 1973 La Duisburg. 
El a realizat 3 recorduri mondia
le în 1980 : 80,38 m, 80,64 m și 
81,30 m.

A început atletismul în anul 
1971 •— 57,02 m, după care per
formanțele au evoluat astfel: 1972
— 69,96 m. 1973 — 69,04 m, 1974
— 70,86 m, 1975 —• 71,18 m, 1976
—' 78,86 m, 1977 — 76,60 m, 1978
— 79,76 m, 1979 — 77,58 m, 1980
— 81,80 m. Anul acesta, cu un re-, 
zultat de peste 78 m, el deține 
cel mai bun rezultat mondial. 
Este pregătit de Anatoli Bondar - 
ciuk. fost campion olimpic al 
probei.

Și o curiozitate : deși, indiscu
tabil. cel mai valoros aruncător 
din lume, la Universiade, Sedih... 
n-a avut prea multă șansă ! în 
1977, La Sofia, a fost întrecut de 
aruncătorul bulgar Emanoil Dul- 
gherov (73,50 m față de 72,42 m), 
iar la Ciudad de Mexico, în 1079,

desemnați de de
legații : Italia : Lui
gi Gimnajhi (gim
nastică), Franco 
Scantamburlo (lup
te) , Corado Coiro 
(scrimă) și Carlo 
Facchetin (volei) ; 
Grecia : Stayros
D ou vis (baschet) și 
Panagiotis Pan ga- 
kos (polo).
• Pentru ca ar

bitrii și juriile de 
concurs să poată 
j adecă ev en tualele 
contestații depuse 
(la gimnastică, lup
te etc.), vor fi în
trebuințate 4 video- 
magnetoscoape ja
poneze de tip Akai. 
O modalitate în 
plus de a se stabili 
în mod obiectiv 
ierarhiile momentu
lui, în diferite dis
cipline.

s-a clasat al treilea cu 75,54 m 
(după vest-germanii Ploghaus 
75,74 m și Honing 75,68 m). Pro
babil că acum, la București, Sedih 
va încerca să spargă... gheața l 
Ce-ar fi să vedem pe stadionul 
„23 August" un nou record mon
dial la aruncarea ciocanului T 
Sedîh este orietnd capabil de asa 
ceva, chiar dacă pentru asta va 
trebui să arunce aproape 82 de 
metr!

TURNEUL FEMININ
DE BASCHET

DE LA CAGLIARI
ROMA, 19 (Agcrpres). — In 

prima zi a turneului internatio
nal feminin de baschet de la 
Cagliari au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate : Cuba — 
România 83—77 (45—40) ; Italia 
— Franța 77—59 (45—30).

0 Nou introdusa probă femi
nină a heptatlonului a și prile
juit două recorduri mondiale de 
o foarte bună valoare : cel al 
Nădejde! Vinogradova (U.R.S.S.) 
de 6212 p la Kislovodsk 5—6 mai 
(IOT mg — 14,34, greutate — 
14.34, înălțime — 1,71 m, 200 m — 
24,20, suliță — 41,54 m și 800 m 
— 2:14,7) și apoi cel al Ramonci 
Neubert (R.D.G.) 6621 p la Halte 
23—24 mai (13,58 s — 14,75 HI —
1.80 m — 23,70 S — 6,82 m —
40.80 m — 2:07,55) • Cu prilejul
celei de a in-a „Cupe mondia
le". in septembrie, la Roma, se 
va desfășura Congresul Federa
ției internaționale de atletism a- 
mal-or și va avea loc alegerea 
noului Consiliu al I.A.A.F. Pen
tru funcția de președinte candi
dează- singur dr. Primo NeMolo 
(care este și președinte al 
F.I.S.U.), actualul președinte, A- 
driaan Paulen, anunțîndu-și re
tragerea din această funcție pe 
care o deține din 1976 0 Pentru 
„Cupa mondială" (4—6 septem
brie) Federația asiatică de atle
tism a făcut cunoscute numele 
celor 25 de atleți și 18 atlete se
lecționați în echipele Asiei. Echi
pa masculină ya fi formată de 
adeți din Japonia — 14. R.P.
Chineză — 6. India și Kuweit —

HUHROHIII DE I A STEAUA 
ÎNVINGĂTORI IN POLONIA 
La Gdynia (Polonia) a avut loc 

meciul de haltere dintre forma
țiile Flota din localitate și Stea
ua București. Victoria a revenit 
sportivilor români cu 2950 kg — 
2871 kg. La cat. mijlocie Dumi
tru Petre a* corectat două recor
duri naționale : 155.5 kg la smuls 
și 188,5 kg la aruncat.

cite 2, Thailanda șl irak — cite 
1 • La Moscova, la disc : Isaie- 
va 65,50 m și Melnik 63,64 m ; la 
Stavropol, la lungime : Dubinina 
6,73 m • Un sprinter italian 
Francesco Pavoni (19 ani) se a- 
nunță^ a Ii succesorul celebrului 
Pietro Mennea. El a alergat 
100 m în 10,36 (anul trecut avu
sese 10,50 s) • Jarmila Kratoch- 
vilova, recordmana Cehoslovaciei 
Pe 100 m — 11,09 și 200 m — 
21,97 și-a declarat intenția să a- 
tace recordul mondial pe 400 m 
(48,60) al Măritei Koch (II. D. 
Germană) • Record elvețian la 
înălțime : Dalhauser (campion 
european de sală) a reușit, la 
Eberstadt, 2,31 m. Nagel (R.F.G.) 
a sărit șl el 2,31 m iar Mogen- 
burg (R.F.G.) 2,26 m 0 La Jena, 
Ulbricht (R.D.G.) 6,85 m la lun
gime F • Norwalk (California) : 
înălțime — Goode (18 ani) 2,26 
m, nou record de juniori al 
S.U.A. 0 Bătrînul Alfred Oerter 
— campion olimpic la disc în 
1956, 1960, 1964 și 1963 — este încă 
în formă, la Wichita (Kansas) a 
aruncat 62,58 m (1. Plucknett 
66,14 m, 2. Stadel 63,30 m) • Cel 
puțin 3—4 săritori și-au propus 
să doboare recordul de 5,78 m 
al lui ' Kozakiewicz, dar iată că 
și atletul polonez, campion olim
pic în 1980, țintește același lu
cru. După o lungă pauză el a 
reintrat, recent, la Viena, cu un 
promițător 5,50 m ! 0 CONCURS 
AL LOTURILOR unionale la Ta
llin : Vladimir Isaeev 17,16 m la 
triplu, Iuri Samarian 7,96 m la 
lungime, Svetlana Vaiușina 6,59 
m la lungime, Olga Popkova 1,93 
m la înălțime • DECATLON la 
Sopot, în Polonia : Marek Ku- 
biszewski 7889 p. la heptatlon — 
Malgorzata Guzobskaia 6199 p • 
VARȘOVIA : lungime — Jaskulka 
8,01 m, prăjină — Klimczik 5.55 
m, greutate — M. Schmidt 
(R.D.G.) 20,72 m.

DIN NOU GUt Dl BON IN „ARENELE ROMANE”!.
După foarte multi ani „Arene

le Romane" din parcul Libertății 
din Capitală au găzduit o nouă 
manifestare sportivă. Aseară ci; 
teva sute de iubitori ai boxului 
au fost prezent! in frumoasa și 
ospitaliera arenă pentru a ur
mări la lucru pe unii dintre cei 
mal -buni pugiliști ai Bucureș- 
tiului. Și, după cum am fost in
formați de forurile sportive oră
șenești și federația de speciali
tate. acest început va deveni o 
permanență, condițiile de vizio
nare a meciurilor de . box la 
...Arenele Romane" fiind dintre 
cele mai bur.e.

Reuniunea inaugurală a plăcui 
și sintdm convinși că următoa
rele vor fi din ce in ce mai reu
șite spre satisfacția numeroșilor 
simpatizant! si admiratori ai 
..nobilei arte". Dintre cele 11 
partide disputate s-a detașat cea 
dintre Gelu Hudișteanu (Metalul) 
si Florin Stan (Dinamo). Pornit 
favorit, dinamovistul a încercat 
să-si Impună superioritatea, dar 
a intilnit în omul din fată un 
sportiv hotărît să facă totul pen
tru a lăsa o bună impresie. Și. 
spre lauda sa. metalurgistul a 
demonstrat calități nebănuite si 
a arătat că stăpîneste multe din
tre tainele boxului : lovituri pu

ternice șl variate, un bun 1oc de 
picioare și o viteză de execuție 
demnă de invidiat. In aceste 
condiții. în rundul 2. Hudișteanu 
a plasat o directă de dreapta si 
Stan a fost trimis la podea. Du
pă numărătoare el a reluat lupta, 
dar la un „corp la corp" i s-a 
deschis arcada și a fost oprit de 
medic să mai continue meciul, 
astfel că Hudișteanu a clștlgat 
prin abandon. CELELALTE RE
ZULTATE : cat. semimuscă :
N. Crăciun (Metalul) b.p. D. Par- 
paliu ; cat. muscă : R. Geolfan 
(iot) b.p. M. Tizmăneanu (Auto
buzul). I. Tănase (lot) b.p. V. 
Gherasim (Metalul) ; cat. cocoș : 
N. ciobotaru (Dinamo) b.p. Gh. 
Anganu (Steaua) : cat. semiușoa- 
ră : I. Stan (Dinamo) b.p. M. 
Deleanu (Metalul) : cat. semimij- 
locie : D. Ilie (Dinamo) b.p. Gh. 
Vasile (Semănătoarea) : cat. mij
locie mică : N. Vinătoru (Meta
lul) b.p. M. Voicu (Semănătoa
rea). I. Apostol (Mecanică fină) 
b.ab. 2 N. Dragomir (Semănătoa
rea) : cat. semigrea : V. Silaghi 
(Dinamo) b.p. L. Bacica (Meta
lul) : cat. grea : p. Bornescu (Di
namo) b. k.o. 1 M. Culineac 
(Urbis).

Paul IOVAN
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„RECORDURI" LA WIMBLEDON

0

ol

Radu VOIA

6-4
6-1
4-6.
6-3. 
6-4.
6- 4
7- 6

a; tu

8-6
6-1
7-5

îndepărta și mai mul 
M. Cour - B.J.

E. Goolagong — M. Codr
B. J. King — E. Goolagong 
BJ. King — C. Evert
C. Evert — O. Morozova
B. J. King — E. Goolagong
C. Evert — E. Goolagong 
V. Wade - B. Stove
M. Navratilova — C. Evert 
M. Navratilova — C. Evert 
E. Goolagong — C. Evert

simple. Recordul postbelic 
primele trei în ordine 
atît mai puțin cel din 
Wills Mooțiy, cu 8 ti- 
Chrls Evert Lloyd, în- 
rotunjeascâ o cifra de 

..noul val* de campioane

14-12. 11-9
6-4, 6-1 
6-3. 6-3
6.-0. 7-5 
6-0, ' 
6-0, 
6-3,
4-6.
2-6,
6-4,
6-1.

(1927—38). Singura 
ar putea să-și mai 
respect. Daca 

de vîrf.
King

im</>
liE
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Va reuși Bjărn Borg a 6-a victorie consecutiva la Wimbledon în 
„turneul turneelor" ? Ceea ce ar trebui să fie un nou „record" ai 
secolului (precedentul aparține încă neuitatului campion britanic Lau
rie Doherty cu 5 victorii intre 1902 și 1906, egalat doar de suedez 
pînâ acum), dar aflat sub cota maxima înscrisa de la fondarea, în 
1877, a Wimbledon-ukii (legendarul William Renshaw iți are trecut 
numele de 6 ori consecutiv orintre laureați începînd cu a V-a ediție, 
la care se adaugă o a 7-a victorie în 1889), începe să se contureze 
tot mai verosimil la orizont. Maniera clară cu care ,, tenis mânu! -com
puter" a cîștigat recent cel de-a-l 6-lea titlu la Roland Garros prefigu
rează această performanță, ce părea pînă' de curînd inaccesibilă. 
După ultimul război, numai Rod Laver deține 4 victorii, obținute îi» 
două tranșe (1961—62 șt 1968-69), iar John Newcombe îl urmează pe 
lista onorurilor cu o triplă cunună (prima victorie în 1967). Oricum, 
continuarea seriei excepționale a lui B.B., sau întreruperea ei, ar 
constitui deopotrivă un punct de senzație.

Istoria finalelor wimbledoniene din ultimul deceniu se află, expri
mată prin cifre, în tabelul de mai jos. Am putea adăuga, în comen
tariu, că pare totuși surprinzător că un mare campion ca Stan Smith 
nu figurează decît o singură dată în fruntea podiumului, iar poate 
cel mai strălucit dintre toți, Ilie Năstase, ocupă doar a doua treaptă, 
Cu mențiunea că între cei doi s-a jucat o finală, în 1972, care a 

a turneului. In contrast absolut cu cea 
o

între cei 
intrat în „cartea de aur"

tabloul feminin lucrurile sînt

de-a doua apariție a lui Năstase în testul suprem, care a fost
decepție.
1970 J. Newcombe — K. Rose wall 5-7, 6-3, 6-2, 3-6, 6-1
1971 J. Newcombe - S. Smith 6-3, 5-7, 2-6, 6-4, 6-4
1972 S. Smith — 1, Năstase 4-6, 6-3, 6-3, 4—6, 7-5
1973 J. Kodes — Ă Metreveli 6-1, 9-8, 6-3
1974 J. Connors K. Rose wall 6-1, 6-1, 6-4
1975 A. Ashe — J. Connors 6-1, 6-1, 5-7. 6-4
1976 B. Borg — 1. Năstase 6-4, 6-2, 9-7
1977 B. Borg — J. Connors 3—6, 6-2, 6-1, 5-7, 6-4
1978 B. Borg - J. Connors 6-2, 6-2, 6-3
1979 B. Borg — R. Tanner 6-7, 6-1, 6-3, 6-4
1980 B. Borg — J. McEnroe 1-6, 7-5, 6-3, 6-7, 8-6

mai 
(1966—75).

Pe 
lui Billie Jean King de 6 victorii , 
consecutivă, nu este momentan amenințat. Cu 
toate timpurile, aparținînd implacabilei Hellen 
tluri pe distanța a 12 ani " “**
vinsă în ultimele trei finale, 
palmares, oricum demnă de 
n-o va
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

SPORTIVI CELEBRI 
INVITAȚI 

LA CONGRESUL C.1.0.
LAUSANNE. 19 (Agerpres) — 

După cum se anunță de la se
cretariatul Comitetului interna
țional olimpie, forul olimpic a 
hotărît să invite la Congresul 
C.I.O. ce va avea loc în luna 
septembrie a acestui an, 1a 
Baden-Baden, sportivi și antreno
ri de renume din diferite țări. 
Printre Invitați se numără multi
pla campioană olimpică de gim
nastică Nadia Comăneci (Româ
nia), alți laureați ai Olimpiade
lor, precum boxerul cubanez 
Teofilo Stevenson, atleta ital’ană 
Sara Simeoni, atletul englez Se
bastian Coe. hocheistufl sovietic 
Vladislav Tretiak, patinatorul ar
tistic Jan Hoffman (R.D. Ger
mană).

TELEX • TELEX •
ATLETISM • Disputat la Le

ningrad, meciul de heptatlon din
tre echipele U.R.S.S. și R.F. 
Germania s-a încheiat cu scorul 
de 24236—19714 p în favoarea at
letelor sovietice. Da individual, 
pe primul loc s-a situat vest- 
germana Sabina Everts, cu 6301 p.

CICLISM • Competiția interna
țională Tour de L’Aube s-a în
cheiat la Carcassone cu victoria 
rutierului australian Philip An
derson, urmat de italianul Pal- 
mlro Maschiarelli, la 3 sec., în timp 
ce favoritul principal, francezul 
Bernard Hinault, s-a clasat pe 
locul 10, la 8:42.0. • în clasa
mentul general al trofeului „Su
per Prestige-Pernod" conduce 
Bernard Hinault, cu 165 p urmat 
de belgianul Roger de Vlaeminck 
145 p.

HALTERE • Campionatele 
mondiale pentru juniori au con
tinuat la Lignano Sabbi ad-oro (I-

Fotbal
meridiane

ROMÂNIA CU DOUĂ ECHIPE
IN CUPA U.E.F.A. '

BERNA (Agcrpres). — U.E.F.A. 
a dat publicității oficial reparti
zarea pe țări a numărului de e- 
chi.pe po care fiecare din cele 
32 de federații naționale le poate 
înscrie în sezonul următor in 
„Cupa U.E.F.A.". Atribuirea ce
lor 64 de Ioduri se face după un 
sistem de calcul bazat pe per
formanțele realizate în cursul ul
timilor cinci ani de către echi
pele fiecărei federații naționale 
in competițiile europene interclu- 
buri (C.C.E., Cupa cupelor 
Cupa U.E.F.A.).

în comunicat se anunță 
România poate înscrie două for
mații, ca și Iugoslavia, Italia, 
Cehoslovacia, Ungaria, Scoția, 
Portugalia, Elveția, Polonia, 
Austria, ~ 
Suedia, 
fi din 
R. F. Germania,

Grecia,
Cite 4

Anglia,

Bulgaria 
echipe 

Belgia' 
iar cite

Și
că

și 
vor 

și 
3 —

din Spania, Olanda, R. D. Ger
mană, U.R.S.S. și Franța, cele
lalte țări urmînd să participe cu 
cîte o reprezentantă.

Tragerea la sorți pentru ediția 
1981—1982 a cupelor europene va 
avea loc La Ziirich, la 7 iulie.

UN CAMPIONAT MONDIAL 
PENTRU JUNIORI MICI ?

Federația internațională de fot
bal a reținut o propunere pri
vind organizarea unui campionat 
mondial pentru echipe de juniori 
mici (între 14 și 16 ani). O hotă- 
rîre în acest sens va fi luată cu 
ocazia campionatului mondial 
pentru echipe de juniori (jucă
tori pînă la 19 ani) ce va avea 
loc anul acesta, în luna octom
brie, în Australia.
• „Cupa Spaniei" a fost cîști-gată 

de C.F. Barcelona care a învins 
în finală cu 3—1 (1—0) formația 
Sporting Gijon.

TELEX • TELEX•
talia) cu întrecerile de la cate
goria 67,5 leg. Victoria a revenit 
concurentului bulgar N. Pasov, 
care a stabilit un n>ou record al 
lumii la juniori la totalul celor 
două stiluri, cu 332,5 kg.

ȘAH • cu două runde înainte 
de încheierea turneului interna
țional de La Smederevska Pa- 
lanka conduce iugoslavul Raiko- 
vici cu 7 p. Victor Ciocâltea, 
care în runda a 11-a a pierdut la 
bulgarul Ermenkov, se află pe 
locul 5 cu 6 p.

VOLEI • Competiția masculină 
desfășurată la Berlin a fost cîș- 
tigată de selecționata Cubei 10 p, 
urmată în clasamentul final de 
echipele R.D. Germane 9 P, Bul
gariei 8 p, Ungariei 7 p etc. 
Rezultate înregistrate în ultima 
zi a turneului : Ungaria — Ita
lia 3—0 ; R.D. Germană — Bulga
ria 3—0 ; Cuba — R.S.S. Uzbe
kistan 3—2.
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