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Finalele-spectacol ale „Serilor Daciadei* 4

Pe terenurile și in sala C.S.Ș. 
2 (din incinta Lie. ,,Bolyai“) 
din Tg. Mureș s-au încheiat în
trecerile primei serii a ediției 
a 15-a a Festivalului național 
pionieresc de minibaschet, din 
cadrul „Daciadei". Bazele amin
tite au găzduit dispute foarte 
atractive, la care au asistat 
numeroși spectatori, majorita
tea elevi, practicanț i la rîndul 
lor ai acestui sport.

Rezultate : BĂIEȚI CAT. I 
(născuți în 1968 și mai tineri) 
— 34 echipe: clasament jocuri :
1. Casa pionierilor sect. 3 Bucu
rești (antrenor : H. Giurgiu) ;
2. C.S.Ș. 1 Constanța ; 3. Lie. 1
Constanța ; 4. C.S.Ș. Tg. Jiu ; 
5. C.S.Ș. Deva ; 6. C.S.Ș. Cluj- 
Napoca: „Coșul de aur": B.
Ionescu (C.S.Ș. Tîrgoviște) 27 p; 
coșgeter: D. Lanțoș (C.S.Ș. Satu 
Mare) 266 p ; cel mai tehnic : 
Cr. Bota (C.S.Ș. Deva) ; cel 
mai tînăr : Cr. Achim (C.S.Ș. 
Rm. Vilcea) — 12 ani ; cel mai

(vineri, sîmbătă și duminică), 
cu ocazia turneului final al 
„Daciadei11. la lupte greco- 
romane.

Reterindu-ne la întrecerile 
propriu-zise, 'trebuie să spunem 
că ele au constituit pentru

0 FILĂ DE NEUITAT ft „CARTEA DE AU3-
A MARII COMPETIȚII NAJIONALE

FINALELE „DACIADEI'—IMPULS 
SPRE NOI PERFORMANȚE

„CUPLAJUL ATLETIC"-0 INIȚIATIVĂ FERICITĂ!
O idee foarte bună șl, spe

răm, cu efecte în timp a fost 
aceea de a se organiza „în cu
plaj11 finalele „Daciadei11 și ale 
campionatelor naționale de atle
tism pentru seniori și juniorii 
de categoria a III-a, adică de 
a fi fost puși să concureze îm
preună,-pe același stadion, atle- 
tii de astăzi — consacrați. și 
cei de mîine — speranțele. Da
torită' în special micilor atleti 
(o prezență masivă și foarte 
activă), pe Stadionul Republicii 
a fost creată o ambianță de 
concurs deosebită, iar spccta- 

IOS1F NAGY
colul sportiv, sub toate aspec
tele, a avut numai de câștigat. 
Ne gindim, de asemenea, la 
cîștigul pe care l-au avut și ju
niorii. care fiind, timp de 3 zile, 
în imediata apropiere a așilor, 
i-au văzut cum se se pregătesc 
pentru concurs, cum se încăl
zesc, cum concurează etc. A 
fost, fără discuție, o foarte 
bună lecție pentru fiecare din
tre ci, deși disputele seniorilor

0 OSPITALIERĂ GAZDĂ
A GALELOR DL BOX

„Arenele Romane" din Ca
pitală au căpătat față nouă. 
Parcul Libertății a devenit în 
acest fel un nou punct de a- 
tracție pentru bucureștenii iu
bitori de sport. Săptămîna tre
cută aici. într-o ambiantă plă
cută, s-a desfășurat prima reu
niune pugilistică care a bene
ficiat de o ospitalitate desăvîr- 
șită. Tribunele încăpătoare 
(peste 3 000 de locuri), vizibi
litate perfectă din orice unghi, 
apropierea de locul de între
cere, • sînt atribute ce conferă 
„Arenelor Romane11 o poziție 
dintre cele mai favorabile prin
tre gazdele spectacolelor pugi- 
listice. Sîntem convinși că re
luarea activității sportive și 
culturale în această zonă a o- 
rașului eXe un cîștig sigur pen
tru toată lumea. Continuitatea 
în activitate se impune de la 
sine.

Reuniunea de vineri seara, 
urmărită cu interes, și-a atins 
scopul, boxerii înscriși în pro
gram au căutat să facă dovada 
calităților lor ; iar federația de 
specialitate a făcut promisiuni 
în privința organizării lunare a 
unei reuniuni cu cîteva „capele 
de afiș". Alcătuirea unor pro
grame atrăgătoare, cu partici
parea unor boxeri redutabili, 
component! ai loturilor națio
nale, cu rivalități sportive ca-'e 
trezesc interesul iubitorilor de

Paul IOVAN

(Continuare in pag 2-3) 

au evidențiat și unele aspecte 
mai puțin folositoare (ne re
ferim in principal la unele 
„tactici* * 1 2 * folosite la semifond și 
fond) ! • Vrem să remarcăm 
faptul că 3 din cele 4 titluri de 
campioni de juniori în probele 
de aruncări au fost cîștigate de 
atleți de la C.S.Ș. Mediaș : 
Bela Mathe la ciocan (49,22 m) 
și disc (49,78 m) și Robert Eo-

MIHAELA LOGIIIN 
lozsi Ia greutate (12.45 m). Un 
amănunt interesant : aruncarea 
ciocanului a avut loc pe tere
nul de la Stadionul tineretului 
la ora 18,00 ; aruncarea discu
lui la Stadionul Republicii la 
ora 19,20 ! Mathe a aruncat 
doar de două ori la ciocan, și-a 
dat seama că succesul nu-i poate 
scăpa și a pornit-b rapid, cu 
un șofer binevoitor, spre Sta
dionul Republicii, unde a cîsti- 
gat din nou ! • Discobolii au 
fost la înălțime în această com
petiție, seniorii reușind cîteva 
rezultate remarcabile. Avem în 
vedere. în primul rind, com
portarea lui Iosif Nagy care, cu

FINALELE DE LUPTE LIBERE-0 REUȘITA REPETIȚIE 
ÎNAINTEA ÎNTRECERILOR DIN LUNA IULIE

• Cei mai mulți dintre sportivii studenți s-au prezentat promițător ® In formă burtă: 
Traian Marinescu © Ce se întîmplă cu Gheorghe Rașovan ?

Timp de trei zile, patinoarul 
artificial „23 August11 din Capi
tală a găzduit turneul final al 
„Daciadei" la lupte libere re
zervat seniorilor. Așa cum a- 
minteam și in avancronica a- 
cestei competiții, concursul s-a 
dorit a fi și o repetiție genera’ă 
a turneului de lupte din cadrul 
apropiatelor Jocuri mondiale 
universitare de la București. In 
acest scop, patinoarul „23 Au
gust11 a fost îmbrăcat în haine 
de sărbătoare, tn mijlocul a- 
renei a fost montat un podium 
inalt de aproximativ un metru, 
pe care au fost așezate cele 
trei saltele de concurs de mar
ca „Foldeak", omologate de fe
derația internațională. De ase
menea. au fost probate tabelele 
electronice de punctaj și s-a 
folosit circuitul informațional 
electronic care va fi Întrebuin
țat în timpul Universiadei.

Exceptînd măruntele deficiențe 
din sistemul, informațional con
statate doar în prima zi de con
curs, organizatorii au trecut cu 
bine această „probă de con
trol", pe care o vor repeta și 
la sfirșitul acestei săptămînl 

66,30 m. a îmbunătățit recor
dul țării (65,80 m) — care-i a- 
parținea — arătlnd o bună e- 
voluție generală (64,66 m, dep., 
65.42 m. 65,74 m, 63,60 m. 66.30 
m) în cel mai bun concurs din 
îndelungata sa carieră. De sub
liniat, de asemenea, evoluția 
mai tînărului Ion Zamfirache 
64.78 m — record personal 
(62.02 m, 61,38 m, 63,14 m, 61,13 
m, 64,78 m, 62,78 m) și a proas
pătului senior Ștefan Karpoș 
56,20 m — record personal. La 
femei. Maria Badea 62.52 m — 
record personal. • Miliaela Lo- 
ghin a mai corectat Încă o da-

Romeo VILARA

(Continuare în vag. 2-3)

LA TG. MUREȘ, FESTIVALUL NATIONAL 
PIONIERESC DE MINIBASCHET 

SI A DESEMNAT PRIMII CÎȘTIGĂTORI

Patinoarul „23 August" este gata să găzduiască întrecerile de 
lupte din cadrul Universiadei

Secvență din scena prezentată

„Serile Daciadei" și-au des
fășurat finalele la București — 
într-o zi la Arenele romane 
(inaugurînd cu acest prilej 
spectacolele cu caracter spor
tiv), în altă zi, în sala FIo- 
reasca. N-au fost, de fapt, con
cursuri, ci două spectacole în 
care cîștigători au fost toți par- 
•ticipanții, cărora li s-au dat 
diplome de merit pentru per
formanța de a fi cîștigat drep
tul de participare la aceste fi- 
nale-spectacol, în care gimnas
tica ritmică modernă, prezen
tată cu diferite tematici (da 
muncă, de învățătură, de joacă 
sau de dans), ne-a încîntat prin

înalt : Z. Bobroczki (C.S.Ș. Ti
mișoara) 1,97 m(l); FETE CAT. 
A II-a (născute In 1970 și mai 
mici) — 33 echipe: 1. C.S.Ș. 
Rm. Vilcea (antrenor Al. Moi
se) ; 2. Șc. gen. Salva Cerchez- 
Țulcea ; 3. Șc. gen. Peregu Mic- 
Ârad ; 4. C.S.Ș. Mediaș ; 5.
C.S.Ș. 2 Tg. Mureș ; 6. Centru! 
șțo.lar de baschet București ; 
„Coșul de aur11 ; Marilena Sto - 
checi (C.S.Ș. Rm. Vilcea) 24 p; 
coșgeteră : Marilena Stoicheci 
(C.S.Ș. Rm. Vilcea) 141 p ; cea 
mai tehnică : Gabriela Vizitiu 
(C.Ș.B. București) ; cea mai tî- 
nără : Diana Stoenescu (C.S.Ș. 
Craiova) — 9 ani ; cea mai 
înaltă : Alina Beldeanu (Șc. 
gen. 2 Luduș) — 1,70 m.

De miercuri pînă duminică 
vor avea loc întrecerile seriei 
a doua, la care iau parte echi
pele de fete cat. I și băieți 
cat. a II-a.

Constantin ALBU-coresp.

luptătorii studenți un foarte bun 
prilej de verificare a potenția
lului de luptă, un concurs difi
cil. care i-a ajutat și pe tehni-

Mîhai TRANCA

(Continuare !n pag a <a> 

de ansamblul jad. Dîmbovița
Foto : V. BAGEAC

ritm, gingășie, muzică și, mai 
ales, prin poezia ei.

Poezia ne-a învăluit de la 
primele secvențe, văzînd chi
purile (îmbujorate, surîzînde, 
fericite) și vestimentația par
ticipantelor — copii ce arar au 
depășit vîrsta de 14 ani. Co
loritul costumelor îți îmbăta 
privirile, iar diversitatea lor îți 
crea o stare euforică. Am vă
zut „fetițe cu fundițe" și cra
vate cit roata unei trotinete, 
cu pantaloni pescărești sau Ga- 
vroche, înflorați sau cu pică
țele, călușari de-o șchioapă, in 
tradiționalul costum- al acesto
ra (cu bîtele mai mari decît 
ei), fete cu bluzițe și fuste ce 
le dădeau înfățișarea unor flori 
de mac sad a unor zîne a a- 
pelor, altele în tricouri „ă la 
Nadia", unele în salopete sau 
în costume de pionieri, un 
grup cu pălării tip Charleston, 
altul în costume spaniole cu 
tamburine...

Spectacolul din sala Flo- 
reasca a început cu dansul că
lușarilor prezentat de C.S.Ș. 2 
București (prof. Aurelia Bunea) 
— ușor umoristic, în care 
..Prîslea" uita uneori să se in
tegreze ansamblului. A urmat 
un tablou coregrafic al clujen- 
ce’or (prof. Carmen Scureij.cu 
tematică „Muncă, învățătură".

Sever NORAN

(Continuare in pag 2-3)

CEI MAI TINERI 
CAMPIONI Al ȚĂRII 

LA GIMNASTICĂ
Săptămîna trecută s-au des

fășurat, la Ploiești (feminin). 
Reșița (masculin) și Rm. Vilcea 
(ritmică-modernă), finalele cam
pionatelor naționale de gim
nastică pentru copii, respectiv 
Ia categoriile a IV-a și a III-a 
de clasificare, veritabilă trecere 
în revistă a forțelor de mîiao 
ale gimnasticii noastre. De re
marcat că întrecerile de la gim
nastica sportivă au avut un ca
racter aniversar, competiția a- 
fiîndu-se Ia cea de-a 20-a edi
ție. Și încă un aspect care nl 
Se pare demn de subliniat este 
acela că, ia Ploiești, competi
ția a beneficiat de sprijinul 
Centrului teritoriu’ de calcul, 
astfel că — pentru o. inia oară 
in țara noastră — calcularea 
rezultatelor s-a făcut prin cele 
mai moderne mijloace tehnice.

PLOIEȘTI. La categoria a 
III-a, un frumos succes au re
purtat în întrecere! pe echipe 
gimnastele de la C.S.Ș. Triumf 
București, urmate de C.S.Ș nr. 
3 din Galați și Petrolul Plo
iești. Iată rezultatele tehnice : 
cat. a IV-a. echipe: C.S.Ș. Ce
tate Deva 182,875 p, C.S.Ș. Di
namo București 178,525 p ; 
C.S.Ș. nr. 2 Buc. 177,550 p : in
dividual compus : Daniela Sil- 
vaș (C.S.Ș. Cetate) 37,300 p ; 
Tatiana Fecioru (C.S.Ș. Triumf) 
37,225 p, Augustina B <d‘ a 
(C.S.Ș. nr. 2 Buc.) 33. izj p; 
cat. a Iîl-a: C.S.Ș. Triumf 
Buc. 184 00, C.S.Ș. nr. 3 Galați 
183,100. Petrolul Ploiești 182.850; 
individual compus : Laura Cu- 
tina (Dinamo Buc.) 37.80.'). An
gela Sandu (C.S.Ș. Triumf) 
37,625. Mihae'a Anastase (C.S.Ș. 
Triumf) 37.500. Raldca Buckner 
(C.S.Ș. Sibiu) 37.250. G can ia 
Cristotor (S. C. Bacău) 37.075,

(Continuare tn pag. 2-3)
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„CUPLAJUL ATLETIC"-0INIȚIATIVA FERICITA!
(Urmare din pag. 1)

tă — a cita oară ? — recordul 
la aruncarea greutății, apropi- 
indu-1 doar la cîteva.. degete 
(nici un lat de palmă !) de gra
nița mult visată a celor 20 de 
metri, rezultat care-1 stă. evi
dent, în putință să-l realizeze 
cît de curînd ! • Severineanul 
Ion Buligă este singurul junioi 
care s-a impus în întrecerea cu 
eeniorii, adjudecîndu-șl titlul 
de campion la cea mai preten
țioasă dintre probe, decatlonul 
• Neașteptat de multe probe

fără... campioni în acest an .*  
200 m, 400 m, 800 m. 1500 m, 
10 000 m. 400 mg, 4X100 m, 
4X400 m, greutate, 20 km marș, 
la bărbați, 100 mg și suliță la 
femei. Aceasta înseamnă : re
zultate sub cerințele unui pla
fon de pretenții, totuși. nu 
exagerat de mare, ceea ce de
monstrează lipsa evidentă de 
valoare existentă la unele pro
be. Cea mal supărătoare dintre 
toate ni 6e pare situația arun
cării greutății și cea a «unse
lor de 1500 m și 800 m, la care, 
de mai mulți ani, nu avem, 
practic, campioni naționali, din

HNAflLE-SPECTACOL AIE „SERILOR DACIADEI
(Urmare din pag I)

De o mare frumusețe artistică 
a fost dansul modern al dol- 
jencelor (prof. Viorie» Sbora) 
și încântătoarea feerie a naia
delor dimbovițene (prof. Elena 
Sinea) — o euritmie Pe versu
rile unei poezii de Mihai E- 
minescu. Ne-au îneîntat apoi 
„jocul păpușilor și al cărților", 
prezentat de ansamblul din Ca
racal (prof. Maria Telescu), în 
care celor 11 păpuși alintate de 
dansatoare li se adăugase un 
„ghemotoc" de copilă, o pă
pușă vie. O tematică asemănă
toare au prezentat și gălățen- 
cele (prof. Corneliu Brăniștea- 
nu), împărțită în trei registre 
— școală, sport, recreație — 
dansurile imitînd, uneori, miș
cările mecanice ale păpușilor 
din baletul „Coppelia".

îndelung aplaudată a fost e- 
voluția ieșencelor, cunoscutele 
campioane ale finalei „Dacia- 
dei" la gimnastică ritmică mo
dernă (prof. Costel Radu), apoi 
dansul umoristic al ansamblu
lui mehedințean (prof.. Mihaela 
Georgescu), evoluția gorjence- 
lor (prot. Marcel Grigorescu) în 
„Bucuriile muzicii si jocului" 
(în care a evoluat cea mai... 
pitică participantă), al tulcen- 
celor (prof. Silvia Holadniuc) 
al băimărencelor (prof. Clara 
Pană) etc. A impresionat dan
sul cu tamburine al reprezen
tantelor județului Neamț (prof. 
Elena Tapu), dansul cu umbre
luțe al bîrlădencelor (prof. 
Carmen Roșianu) și, fără în-

doială, ansamblul de gimnas
tică sportivă al fetelor din 
Deva (prof. Ferdinand Ghena- 
die), care ne-au amintit, prin 
exercițiile lor temerare, de e- 
voluțiile la sol 
noastre gimnaste, 
cele mai reușite 
fost cel prezentat 
Tg. Mureș (prof.
dor), în ritm de polcă, cu ele
mente de balet, povestind des
pre copilăria fericită a tutu
ror copiilor din țara noastră, 
care cresc sub soarele socia
lismului. Spectacolul a fost în
cheiat de ansamblul Casei pio
nierilor și șoimilor patriei din 
București, care, prin conținutul 
și frumusețea dansului, a dat 
viață dragostei față de 
față de patrie.

„Serile Daciadci" au 
tuit un frumos succes. O izbîn- 
dă a gimnasticii, a muzicii și 
poeziei. Au fost finale-specta- 
col, prin care sute de copii, 
din toate colțurile țării, au în
scris o filă de neuitat în „Car
tea de aur a Daciadei".

ale marilor 
Unul dintre 
programe a 
de C.S.Ș. 1 
Ghizela Fo-

partid,

consti-

A GALELOR DE BOX
(Urmare din vațj. 1)

spectacole sportive, va face ca 
tribunele „arenelor" să devină 
neîncăpătoare.

Vineri, un boxer tînăr, des
pre care se știa foarte puțin, 
s-a impus în fata unui sportiv 
redutabil, dar și a... selecțione
rilor lotului național. Este 
ba de metalurgistul Gelu 
dișteanu 
presionat 
maniera 
succesul 
prin abandon In rundul 2 în 
fața redutabilului dinamovist 
Florin Stan).

Deci, iată primele roade...

vor-
Hu- 
im- 

prin 
prin 

(învingător

(ușoară), care i-a 
pe cei prezenti 

sa de a boxa, 
categoric

DEZINVOLTURA
H I P IS M

. : ' __________  ___

Apariția lui Bavari in princi
pala probă a zilei, .Tremiuj 
Dumbrâvioara", alătur! de Sele
nar și Horoscop, a produs o vie 
impresie In rindul spectatorilor, 
chiar dacă Bavari concura fără 
pariu. A ciștigat Bavari dezin
volt, sigur, întocmai cum îl cu
noșteam. A fost adus de la her
ghelie pentru a fi pregătit In ve
derea concursului internațional 
de la Moscova. Cursa făcută du
minică îl recomandă. întocmai 
ca în anii trecuți, cînd Bavari 
ne-a cucerit, și întocmai ca acum 
10—12 ani, cînd ne fascinau Ta
lion, Talaz șl Seceriș, la hipo
dromul din Ploiești se constată 
că posibilitatea de a viziona a- 
lergările în condiții cel puțin ac
ceptabile nu există, pe orice 
parte a incintei ne-am instala și 
pe oricare din cel aproximativ 
400 m rezervați publicului am fi 
prezenți. Iar cînd sosirile devin 
pasionante le poți vedea... doar 
sărind ea o minge. Ploaia și fri
gul au diminuat din posibilitatea 
ameliorării performanțelor, fap
tul nu l-a împiedicat, totuși, pe 
amatorul cu „state de profesio-

1N OHNSIVĂ!
I
I
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moment ce nu se înregistrează 
standardurile cerute : 17,70 m, 
3:42,5 și, respectiv, 1:49,0 •
Dintre cei 57 de alergători caro 
au participat acum la cursa de 
600 m a juniorilor mici s-or 
găsi poate viitorii campioni de 
seniori... Pentru aceasta însă 
în mod obișnuit ei nu trebuie 
să folosească tactica, așa-zisă. 
de așteptare, care poate asi
gura victorii, dar nu întotdeau
na, și rezultate înalte • In 
cursa feminină de 3 000 m am 
asistat la o nouă ediție a unui 
vechi duel sportiv între Mari- 
cica Puică și Natalia Mărășes- 
cu. Ca și în alte asemenea o- 
cazii, Puică a impus cursei un 
tempo foarte susținut care lă
sa să so întrevadă posibilitatea 
unui nou record național (8:33,5 
din 1978), în timp ce Mărășescu 
s-a plasat în spatele ei, cu in
tenția vădită să rezolve la fi
niș chestiunea titlului. Numai 
că, eu 2 tururi înaintea finalului, 
Maricica Puică a încetinit evi
dent tempoul, apoi chiar s-a 
oprit, invitîndu-și partenera de 

" ' la
la

întrecere să treacă și ea 
conducerea cursei !... Pini 
urmă, tot Puică a fost cea care 
s-a dus în față și a și ciștigat. 
Timpul înregistrat de ea a fost 
de 8:49,27. dar apreciind că 
s-au pierdut cel puțin 15 se
cunde. în acel final (fluierat de 
spectatori), reiese clar că a 
fost irosită o bună posibilitate 
de a se fi înregistrat un nou 
și valoros record. Acum a fost 
vorba doar de un record ; anul 
trecut, la Olimpiadă, de niște 
poziții fruntașe, ratate, pur și 
simplu, din cauza lipsei de co
laborare între cele 3 alergă
toare românce (Puică, Mărășes- 
cu, Silai) finaliste la 1500 m ! 
Am crezut că lecția usturătoare 
de la Olimpiadă n-o să fie ui
tată, iată, atît de repede...

r»

MOTOCROSISTII DE LA STEAGUL ROȘU BRASOV7 » 1

AU CUCERIT „CUPA F. R. M
Noul traseu de pe Valea Ră- 

cădăului, de la marginea muni
cipiului Brașov, are un grad 
sporit de dificultate. Ploaia care 
a căzut fără încetare duminică, 
cînd s-a desfășurat aici etapa 
finala (a 5-a) a „Cupei FJI.M." 
la motocros, a duiblat însă duri
tatea parcursului, cei 60 de aler
gători, de toate categoriile, fiind 
supuși unui test de deosebită di
ficultate.

Pregătindu-șl temeinic mașina 
pentru concurs, localnicul Ion 
Plugaru a impus adversarilor săi 
un ritm alert, cîștigînd dar am
bele manșe la seniori într-o pa
sionantă dispută cu campionul 
țării Ernest Mfilner (care s-a 
acomodat destul de greu cu tra
seul, iar în final a avut șl o 
pană de cauciuc), Alexandru En- 
ceanu și Gheorghe Oproiu (aces
ta din urmă făcindu-și o rein
trare promițătoare). La tineret, 
întrecerea a fost 'domtnată de re
prezentanții secției Electro Sf. 
Gheorghe, care — prin Zsolt 
FG16p și Daniel Andrei — au 
ocupat primele două locuri.

Clasamentul la 250 cmc seniori 
— 1. I. Piugaru (St. r. Bv.), 2. 
Al. Enceanu (St. r. Bv.), 3. Gh. 
Oproiu (Poiana Cîmplna), 4 E. 
Mdlner (Torpedo Zărnești). Iată 
învingătorii la celelalte clase: Z. 
Fulop (Electro Sf. Gheorghe) la

LUI BAVARI...
nlst“ — Haralambie Șerban — 
să-și etaleze talentul șl să cîști- 
ge după o cursă exactă cu Soro-

Rezultate tehnice: Cursa 1: 
Jurista (G. Tănase) rec. 1:38,1, 
2. Frecvența. Simplu 2, ordinea 
14. Cursa a 2-a: 1. Dalba (A. 
Brailovschi) peri. 1:36,5, 3. Aldi
na. Simplu 2, ordinea 16, event 
7. Cursa a 3-a: 1. Sellma (R.
Costică) perf. 1:32,2, 3. Hebron. 
Simplu 4, event 10. Triplu câști
gător 149. Cursa a 4-a: 1. Tur
ban (M. Iorga) perf. 1:29, 2. Epi
log, 3. Banjo. Simplu 12, ordinea 
56, event 98, ordinea triplă 915. 
Cursa a 5-a: 1. Selenar (V.
Gheorghe) perf. 1:27,4, t. Tlrgo- 
veț. Simplu 7, ordinea 27, event 
148, triplu cîștigător 983. Cursa 
a 6-a: I. Dorobanț (A. Brailovschi) 
perf. 1:35,6, 2. Docent, 3. Rigoa
rea. Simplu 3, ordinea K, event 
31, ordinea triplă 178. Cursa a 
7-a: 1. Turban (M. Iorga) perf. 
1:28,6, 2. Rodion. Simplu 4, or
dinea 41, event 8. Cursa a 8-a: 
1. Sorocel (H. Șerban) perf. 
1:32,5, fi Gurița. 3. Polux. Sim
plu 16, ordinea 19, event 41, or
dinea triplă 414. Cursa a 9-a: 
1. Kirov (G.V. Solcan) rec. 
1:55,2, 2. Istria, 3. Toporaș. Sim
plu 1,50, ordinea 4, event 11.

Doru IONESCU

l A

125 cmc t’neret, E. Moașa (St. r. 
Bv.) la 75 cmc juniori I și FI. 
Pop (I.R.A. Tg. Mureș) ia 50 
cmc juniori II. Desfăișurfndu-se 
pe echipe, „Cupa FJt.M.", edi
ția 1931, a fost cucerită de mo- 
toerosiștii de la Steagul roșu 
Brașov (antrenor — Traian Moa
șa) cu 340 p, urmați de cei de 
la Poiana Cîmpina cu 262 p, 
Torpedo Zărnești 231 p, I.R.A. 
Tg. Mureș 223 p, Electro Sf. 
Gheorghe 219 p și Flacăra-Au- 
tomecanica Moreni 173 p.

Troian IOANIȚESCU

MĂSURĂ DISCIPLINARA BINEVENITA
Federația română de lupte, 

analizînd modul eronait în care 
a fost dictată decizia de învin
gător sportivului Einache Pa- 
naite in partida finală cu An
drei Ianko, din cadrul „Dacia
dei" de lupte libere, a hotărit 
suspendarea din activitate a ar- 
bitnilui Simion Popescu pe o 
perioadă ce va fi stabilită ul
terior de Biroul federal.

In cadrul concursului dotat 
cu „Cupa Dinamo", progra
mat vineri pe pista velodro
mului din șos. ștelan cel 
Mare, Ion George a realizat 
în cadrul probei de viteză cel 
mal bun timp cronometrai 
vreodată în țara noastră: 11,3 
s, pe 200 m. liste o perfor
manță de valoare internațio
nală, rezultat care II situea
ză pe tînărul sportiv dinamo
vist printre cei mal rapizi 
pistarzl din Europa.

Ion George are 21 de ani 
și nu am putea spune că 
actuala sa „Ispravă" constî- 

" ' ’ ~ iriză.
----------- -------------— _i a- 

junioratului George reali- 
frecvent 11,6—11,8 și chiar 
excelent 11,5, fapt care 

îndreptățea să-i întrezărim

tuie pentru noi o surpr 
Ne aducem aminte că In 
nli 
za 
un
ne . , __  _________
o carieră’ sportivă dintre cele 
mai frumoase. A urmat, In
să. o perioadă de stagnare 
din care, după cum se vede,

tînăra noastră speranță 
ieșit în acest început de _ _ 
zon. Chiar de la primele con
cursuri pe pistă din actualul 
sezon, George a fost crono
metrat cu 11,6—11,3, iar zilele 
trecute cu acest excelent 11,3 
s, rezultat, spunem noi, al u- 
nei pregătiri minuțioase, com
petente, asigurată de primul 
său dascăl, prof. Dan Budiș- 
teanu, și de actualul său an
trenor, Mircea Mihăilescu.

Proba de viteză este alerga, 
rea cea mai complexă din 
întreg ansamblul curselor pe 
pistă. Ea cere sportivului nu 
numai calități fizice de ex
cepție. dar și reflexe, gîndlre 
tactică, atribute pe care nu 
ți le poți perfecționa docil 
concurind, șl nu oricum, ci 
în compania unor sportivi 
experimentați, valoroși. Ca 
tînărul nostru ciclist să-și 
pună în valoare calitățile de 
viteză de excepție de care 
dispune, este deci necesar ca 
federația de resort să-l asi
gure posibilitatea de a con
cura în cît mal multe com
petiții. Este singura modali
tate de a scoate, în sfîrșit, 
activitatea noastră de velo
drom din anonimat.

Iată acum și alte cîteva _ _ 
zultate obținute la „Cupa Di
namo" : 200 m lansat — ju
niori mici — R. Paliu (C.S.Ș. 
1) 12,9 6; 1000 m cu start de 
Pe loc — M. Ștefan (Sttrom) 
1:12,6.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

a 
ne

re-

jU-
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Nu degeaba amatorii de sta
tistici găsesc in derularea re
trospectivă a campionatului 
multe aspecte interesante, care, 
dincolo de caracterul rece al 
cifrelor, 
vie a 
și coborișuriîe echipelor, spe
ranțele și deziluziile celor 
de pe margine, antrenori, con
ducători, suporteri.

Iată de 
ore după 
samentul 
1980—1981 
falcăm pe

sintetizează realitatea 
competiției, suișurile

ce acum, la 48 de 
căderea cortinei, cla- 
general al ediției 

a Diviziei „A“ îl de- 
două criterii, deopo

trivă de interesante și suges
tive : comparația între turul și 
returul campionatului, dintre 
meciurile disputate acasă și in 
deplasare. Și vom încerca să 
sintetizăm aceste prime obser
vații pe citeva capitole.

CONSTANTA. Să dăm Ce
zarului ce-i al Cezarului și să 
instalăm și noi (după ce s-a 
instalat ea !) in fotoliul de or
chestră echipa campioană. Și 
nu numai pentru că Universi
tatea Craiova a încheiat cu 
succes acest campionat, ci pen
tru că intr-adevăr a fost cea 
mai constantă formație dintre 
cele 18 competitoare. Dovadă 
peremptorie o constituie faptul 
că formația studenților din Bă
nie se află în toate cele patru 
clasamente la care ne referim 
pe unul din primele trei locuri, 
ceea ce demonstrează că echi
librul — în primul rînd VALO
RIC ! — a caracterizat echipa 
campioană. Acumulînd în tur 
25 p și în retur 21, inregistrînd 
pe teren propriu 16 victorii din 
17 partide (ncpierzînd nici un 
meci), situîndu-se pe locul 3 
în clasamentul jocurilor in de
plasare (clasare „subiectivă", 
intrucit este devansată de bucu- 
reștenele Dinamo și Steaua, ale 
căror 
chipe 
racter 
celent 
prii’or 
chilibrat în deplasare (22—24), 
elevii lui Ion Oblemenco s-au 
impus cu siguranță în întrece
rea celor mai bune echipe din 
țară. Și să sperăm că expe
riența internațională acumulată 
de aceștia pînă acum (inclusiv 
la lotul reprezentativ) va pur
ta echipa craioveană în faze su
perioare ale C.C.E.

Dinamo și F. C. Argeș, cla
sate în această ordine pe po
diumul premiatelor după cam
pioni, îi urmează și în acest

meciuri cu celelalte e- 
din Capitală au un ca- 
specific), avînd un ex- 
golaveraj în fata pro- 
suporteri (50—8) și e-

1. UNI
2. F. C
3. Jiul
4. A.S.1
5. Chin
6. F.C.J
7. Polii
8. Dinai
9. „Poli

10. Corvi
11. „U“
12. S. C.
13. F.C.
14. Progr
15. Sport
16. F. C.
17. Șleau 
18 F.C.M

1.
2,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. 
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

DINA 
Steau: 
Univ. 
Sporti 
F. C. 
F. C. 
Corvu 
Progrt 
S. C.
F.C.M. 
Chimi: 
„Poli" 
„U“ C 
A.S.A.

cOiileli 
F. C. 
F.C.M.

clasament 
mo talon! 
tunci Ui 
iar elevii 
acumulînd 
punctaj (î 
dențesc). 
zintă o 
pentru ace 
ce pe ter 
a acumula 
Mare" a c 
loc de i 
meciurilor 
propriu. A 
pierdut I 

ANTITE 
cest capit 
dubii, Spo 
pă care Ia 
„retrograd: 
p de locu

1. ȘTEFĂ

CEI MAI TINERI CAMPIONI Al ȚĂRII LA GIMNASTICĂ
Reșița) 55,65 ; cat. a III-a, e- 
chipc : C.S.Ș. Dinamo Bucu
rești 276,70 ; C.S.Ș. Arad 272,85, 
C.S.Ș. Reșița 271,55 ; individual 
compus : Marian Teodorescu 
(Dinamo Buc.) 56,30. Nicoiae 
Bejenaru (Dinamo Buc.) 56,20, 
Marius Tobă (C.S.Ș. Reșița) 
55,75, Cătălin Șerbănescu (Di
namo Buc.) 55,25, Radu Bora 
(C.S.Ș. Arad) 55,15, Ovidiu Po
pescu (C.S.Ș. Arad) 54,25.

RM. VILCEA. La gimnastică 
ritmică-modemă, disputa pen
tru locurile fruntașe s-a dat 
între echme și sportive bucu- 
reștene. La categ. a III-a un 
remarcabil succes au repurtat 
tinerele sportive de la C.S.Ș. 
Triumf, învingătoare atît pe e- 
chipe cit și la individual, in 
timp ce la categ. a IV-a a ciș
tigat net echipa Flacăra roșie 
din Capitală, care are și două 
sportive pe primele două locuri 
la individual compus. Rezultate 
tehnice ; cat. a IV-a, echipe : 
Flacăra roșie 135,75, C-S.Ș. nr. 
2 Buc. 132.75, C.S.Ș. Triumf 
Buc. 131,75 ; individual compus; 
Cornelia Ion 27,85, Mioara Ion 
27,65 (ambele de la Flacăra 
roșie), Maria Lucan (CJS.Ș. 
Triumf) 27,50 ; cat. a Hl-a, e- 
chipe : C.S.Ș. THumf 185,15, 
Viitorul Buc. 181,75, C.S.Ș. Bra- 
șovia 176,85 ; individual com
pus : Petruța Dumitrescu
(Triumf) 38,70, Florentina Bu- 
taru (Viitorul) 37,55, Adriana 
Voicu (Triumf) 37,35.

(Urmare din vag. 1)

nr. 1Cristina Zelenca (C.S.Ș. 
Buzău) 37,050.

REȘIȚA. Gimnaștii 
ș-au impus net în fața 
lalte 12 echipe prezente 
concurs la categoria a IV-a, in 
timp ce Ia cat. a III-a superio
ritatea a fost de partea dina- 
moviștilor bucureșteni. care-și 
văd încununate perseverența ji 
eforturile depuse în munca de 
instruire. Rezultate tehnice : 
cat. a IV-a, echipe: C.S.Ș. Re
șița 275,175.’ C.S.Ș. Dinamo
București 272,10, C.S.Ș. Brașo- 
via 270,075 ; individual com
pus : Claudiu Tempe (C.S.Ș. 
Reșița) 56,45, Petrică Pătălută 
(C.S.Ș. Dinamo București.) 
56,05 ; Lucian Codilean (C.S.Ș.

gazdă 
celor- 

ln

„CUPA LITORALULUI" LA CĂLĂRIE
Timp de 3 zile, pe baza hipi

că din stațiunea Venus s-au des
fășurat întrecerile tradiționalului 
concurs de călărie (obstacole), 
dotat cu „Cupa litoralului**.  Dis
putele, urmărite de numeroși tu
riști aflați la odihnă, au consti
tuit un frumos spectacol, la star
tul probelor prezentîndu-se că
lăreți cu frumoase cărți de vizi
tă. Iată rezultatele înregistrate : 
cal. ușoară: 1. F. Stoica (Stea
ua) cu Brumănel, 2. O. Rotsch 
(Venus Mangalia) cu Omar, 3.

V. Kovendl (A.S.A. Cluj-Napoca) 
cu Techir; cat. semimijlocle: 1. 
Dania Popescu (Steaua) cu Nehoi, 
2. Al. Bozan (C.S.M. Sibiu) cu 
Năpasta.

Cupa a revenit călăreților de la 
Steaua cu 15 p, urmați de C.S.M. 
Sibiu cu 16 p și Dinamo cu 24 p.

De astăzi și pînă duminică, cei 
interesați vor putea urmări În
trecerile din cadrul etapei a 
doua a campionatului republican 
de dresaj și obstacole pentru se
niori. (I. POCITAN — ooresp.).

Odată < 
viziei A 
acest eșa 
talog al 
țin 17 m 
final, urm

1. Ștefăi
2. Luces
3. Ca vai
4. Caza: 

Bălăci 7,1 
Dinu 7,06; 
Lung și 1

Prima < 
fac parte 
tru dificil 

A doua 
versitatca 
mează Co 
țese — ci 
actualului 
sul-Vulcan 
A treia 

prezentat 
compartim

A patra 
actuala 
prezintă

ed 
f<

laAvînt, 
canrponat, 
prezentam

Negrilâ 
Ba

Lucescu

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ:
CONFIRMĂRI Șl PERSPECTIVE 4j°]cllel: cateSorla

DE NOI SUCCESE I Report la categoria I: 191.2

CiȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES 

DIN 17 IUNIE 1931

100%Categoria 1: 2 variante 
(autoturisme Dacia 1300) și 2 va
riante 26% a 17.500 lei; categoria 
2: 6 variante 25% a 7.283 lei; ca
tegoria 3: 29 a 1.507 lei; categoria 
4: 100,25 a 203 lei; categoria 5: 
279,25 a 156 lei; categoria 6; 
10.198,75 a 40 lei; categoria 7:

Autoturismele „Dacia 1BO0" 
la categoria 1, realizate pe 
lete jucate 109%, au revenit par- 
ticlpanților: CONSTANTIN MA- 
REȘ din Brașov și GHEORGHE 
SOARE din Turnu Măgurele.

de 
bi-

port la categoria I, oferă noi 
posibilități de cîștiguri in AU
TOTURISME și MARI SUME DE 
BANI • tncercați-vă șl dv. șan
sele ! Nu uitați, însă, că AS- 
TAZI este ULTIMA ZI DE PAR
TICIPARE.

• Așadar, continuă seria ma
rilor succese la acest avantajos 
sistem de joc, Îndrăgit de tot 
mai mulți participant!. Tragerea 
de mîine, 24 iunie 1931, care be
neficiază și de un important re-

In programul concursu
lui Pronosport de la sfir- 
șitul acestei săptămini, 
meciul Rapid București — 
Pandurii Tg. Jiu se Înlo
cuiește cu meciul Rapid 
București — Spa! Ferrara 
(Italia).

Șl
• FINALA 

NIEI, PE ST 
BLICII. După 
competițional 
cheia miine, < 
tarea finalei 
intre formații, 
Craiova și 
șoara. Meciul 
dionul Republ 
17,30 și va fi 
Sadă de arb 
centru pe Ca 
Ia linie de • 
Teodorescu. i. 
15 30) va avea 
Divizia ..B“ (s< 
București — 1



Marginalii la ediția 1980/81 a Diviilcl „A"

PODIUM ÎN TOATE CELE 4 CLASAMENTE
ACASĂ TUR

17 16 J 0 50- 8 33 1. UNIV. CRAIOVA 17 12 1 4 30—12 25
17 15 1 1 46—10 31 2. Dinamo 17 10 2 5 28—13 22
17 14 3 • 38—10 31 3. F.C.M. Brașov 17 9 3 5 23—19 21
17 13 3 1 40—14 29 4. F. C. Argeș 17 9 1 7 30—20 19
17 14 1 2 37—19 29 5. „U“ Cluj-Napoca 17 8 2 7 19—18 18
17 14 1 2 25— 9 29 6. S.C. Bacău 17 7 4 6 23—24 18
17 12 4 1 35— 7 28 7. Chimia 17 8 2 7 21—31 18
17 13 2 2 35-11 28 8. Corvinul 17 8 1 8 31—25 17
17 12 4 1 27—13 28 9. Politehnica Iași 17 7 3 7 28—23 17
17 13 1 3 ,57—16 27 10. Steaua 17 7 3 7 25—21 17
17 12 3 2 35—13 27 11. A.S.A. Tg. Mureț 17 7 2 8 29—32 16
17 13 1 3 31—13 27 12. „Poli" Timișoara 17 7 2 8 15—19 16
17 11 3 3 33—14 25 13. F. C. Olt 17 6 4 7 16—23 16
17 11 3 3 28—16 25 14. Progresul-Vulcan 17 7 2 8 25—31 16
17 12 0 5 42—17 24 15. Jiul 17 7 1 9 26—24 15
17 9 6 2 27— 8 24 16. Sportul studențesc 17 5 2 10 17—25 12
17 9 5 3 30—18 23 17. F.C. Baia Mare 17 S 2 10 19—30 12
17 7 4

PLASARE
6 24—15 18 18. F.C.M. Galați 17

RETUR
5 1 11 22—39 11

17 5 5 7 22—23 15 1. SPORTUL STUD. 17 12 0 5 37—10 24
17 6 3 8 20-27 15 2. F. C. Argeș 17 10 3 4 33—19 23
17 5 3 9 22—25 13 3. Univ. Craiova 17 9 3 5 42—21 21
17 5 2 10 12—18 12 4. Dinamo 17 8 5 4 29—21 21
17 4 3 10 17—29 11 5. Steaua. 17 8 5 4 25—24 21
17 3 4 10 11—35 19 6. F. C. Olt 17 8 3 6 28—26 19
17 3 2 12 15—32 8 7. Corvinul 17 8 2 7 41—23 18
17 2 3 12 11—34 7 8. Jiul 17 7 4 6 18—17 18
17 1 4 12 15—38 6 9. „Poli" Timișoara 17 < 5 0 18—27 17
17 0 5 12 10—32 5 10. Chimia 17 7 2 8 30—29 16
17 1 3 13 14—41 5 11. AJ5.A. Tg. Mureș 17 7 2 8 21—24 10
17 1 3 13 6—33 5 12. Progresul-Vulcan 17 6 4 7 14—19 16
17 2 1 14 12—44 5 13. S. C. Bacău 17 7 1 9 23—27 15
17 1 1 15 10—42 3 14. „U“ Cluj-Napoca 17 6 2 9 28—39 14

' 0 2 15 6—31 2 15. F.C. Baia Mare 17 5 4 8 18—32 14
17 0 2 15 9—46 2 16. F.C.M. Brașov 17 S 3 9 12—22 U
17 1 9 16 10—54 2 17. Politehnica Iași 17 5 3 9 10-30 13
17 0 9 17 10—57 0 18. F.C.M. Galati 17 2 3 12 12-33 7

$
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ței, Dina- 
Liderul (a- 

Craiova), 
i Halagian 

al doilea 
rtului stu- 
îamo pre- 
îeobișnuită 
i : în timp 

deplasare 
.Ștefan ce] 
tcupînd un 
lasamentul 
pe teren 
unii — a 

npionatul ! 
ul 1 la a- 
ează, fără 
ițesc, echi- 
turului era

16. la 3 
-îtru ca în

clasamentul returului să fie li
deră, cu 24 p (în tur. Univer
sitatea Craiova realizase 25 p!) 
si cu un excelent golaveraj : 
37—10. La polul opus, F.C.M. 
Brașov, care a încheiat primele 
17 partide pe locul 3, în retur 
ocupînd același loc din... coa
dă ! Tot la acest capitol trebuie 
să consemnăm „recordul" Jiu
lui : locul 3 în clasamentul me
ciurilor dc acasă (nici o in- 
frîngere !), locul 15 în cel, al 
partidelor din deplasare (nici o 
victorie!). Și un paradox: Cor- 
vinul Hunedoara a dovedit un 
deosebit apetit ofensiv acasă 
(57 goluri), în timp ce afară 
n-a înscris decît 15 (ultima cla
sată. F.C.M. Galați, mar- 
cind 10...).

SIMILITUDINI. Steaua se a-

j|“ campionatului

rea ultimei etape a ediției cu nr. 63 a Di
al și pasionanta întrecere a jucătorilor din 
iită prin ,,Topul" campionatului. Acest ca- 

care cuprinde divizionarii „A“ cu cel pu- 
activ și cu o medie-barem de 7,00 are, în 
omponență:

Klein 7,22; 6. Kallo 7,17; 7-6. Iordache și 
,’rilă 7,12; 10—11. Bulancea și Naghi 7,09; 12. 
u 7,05; 14. Crișan 7,04; 15. Tălnar 7,03; 10—17. 
02; 18—19. Cărhătaru și I. Gabriel 7,00.
din cei 19 componcnți ai „Topului", nouă 
reprezentativ lărgit, care se pregătește pen- 

le din toamnă în preliminariile C.M. 
s; deosebita contribuție a campioanei, Uni- 

care dă nu mai puțin de 6 jucători. Ur- 
i 3, Dinamo, F.C. Argeș șl Sportul studîen- 
<mai exact spus 5 din primele 6 echipe tale 
at), Steaua, Jiul, F.C.M. Brașov și Progre- 
1.
î: avantajul compartimentului defensiv, re- 
ortari și 5 fundași, față de celelalte două 
nijlocași șl 4 ataeanți.
e: raportată la totalul jucătorilor folosiți In 
cifra componenților „Topului" — 19 — re

in, adică 4,5 la sută.
HIPA CAMPIONATULUI
ie 19 jucători, iată și o echipă a actualului 
L“ fără fundaș stingă, intrueit nici un re- 
ilul n-a realizat media 7...

Cavoi
Cazan Ștefănsscu ?

Kallo Klein
Cămătaru Crișan

ȘTIRI ȘTIRI• • • • • • • •

SI ROMA- 
UL REPU- 
e știe, anul 

se va în- 
cu dispu- 

României, 
niversitatea 
nica Timi- 
oc pe Sta
de la ora 
! de o bri- 
ivîndu-1 la 
irja, ajutat 

ea și Cr.
.<idere (ora 
ntîlnirea de 
II-a) Rapid 

rii Tg. Jiu.

flă pe locul 2 în clasamentul 
jocurilor din deplasare, și pe 
locul... 17 (adică al doilea din 
coadă) la cel de acasă. Incre
dibil, cind te gindești că in 
această echipă au evoluat in
ternaționalii Iordache, Sameș. 
Stoica, lordăncseu, Răducanu 1 
Singurele echipe care au acu
mulat cite 16 p în fiecare parte 
a campionatului au fost A.S.A. 
Tg. Mureș și Progresul-Vulcan, 
prima avînd si același golave
raj : —3. „Constantă" mediocră, 
care le-a și dat, dealtfel, emo
țiile retrogradării pînă în final..

Paul SLAVESCU

S-A ÎNCHEIAT
SERIA I

Zimbrul Suceava — Construc
torul Iasi 1—1 (1—1), Cristalul 
Do-rohoi — Forestra Fălticeni 
l)—3 (0—1), Unirea Șiret — Cotar 
tea Tg. Neamț 1—3 (1—2), Nico- 
bna Iași — Metalul Rădăuți 
0—0, A viatul TCMM Frasin. — 
Metalul Botoșani 2—0 (1—9),
A.S.A. Cîmpuliung Moldovenesc — 
Laminorul Roman 2—1 (1—II),
Dorna Vatra Dorneî — TEPRO 
Iași 2—0 (0—0), Șiretul Bucecea— 
C.F.R, Pașcani 7—0 (5-0).
• Meciul TEPRO Iași — Zim

brul Suceava, din etapa a 29-a 
(pe teren 1—2) a fost omologat 
cu 3—0 în favoarea echipei ieșe
ne, deoarece Zimbrul a folosit 
un jucător în stare de suspen
dare.

Pe primele locuri în clasa
ment, după terminarea campio
natului : 1. CONSTRUCTORUL
IAȘI 43 p (76—30) — a promo
vat în Divizia B, 2. Forests Făl
ticeni 42 p (51—12), 3. Lamino
rul Roman 38 p (49—32)... pe ul
timele : 15. Zimbrul Suceava 23 
p (31—51), 10, Unirea Șiret 20 p 
(30—64).

SERIA A n-a
Gloria Focșani — Redonul Să- 

vinești Roznov 1—0 (0—0), Ci
mentul Bicaz — Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej 5—1 (2—0). FEPA 
74 Bîrlad — Victoria Bacău 6—0 
(2—0), Celuloza Piatra Neamț — 
Minerul Comănești 4—0 (1—0),
Partizanul Bacău — Rulmentul 
Birlad 5—1 (1—1), Luceafărul Ad- 
jud — Petrolul Moînești 5—0 
(2—0), Letea Bacău — DEMAB 
Mărășești 4—0 (1—0) ; Textila Bu- 
huși nu a jucat.

Pe primele locuri : 1. RELO-
NUL SAVINEȘTI ROZNOV 38 p 
(46—19) — a promovat în Divi
zia B, 2. Minerul Comănești 33 
p (47—26), 3. Letea Bacău 30 p 
(50—35)... pe ultimele : 14. Lu
ceafărul Adjud 24 p (41—60), 15. 
FEPA 74 Bîrlad 24 p (32—53).

SERIA A HI-a
Oțelul Galați — Dacia-Uni- 

rea Brăila 3—1 (3—1), FEROM
Urziceni — Chimia Brazi _ 0—1 
(0—1), Caraimanul Bușteni — O- 
limpia Rm. Sărat 4—1 (2—0),
Carpați Sinaia — Petrolul Berea 
4—1 (0—0), Victoria Tecuci — 
A vin tul Matca 4—0 (2—0), Fo-
resta Gugești — Ancora Galați 
4—2 (1—0), S.N. Brăila — Car
pați Neho u 4—1 (3—1), Petro
lul Băicoi — Tractorul Viziru 
16—2 (19—0).

G Meciul Olimpia Rm. Sărat — 
S.N. Brăila, din etapa a 29-a (pe 
teren 2—1) a fost omologat cu 

3—0 în favoarea echipei brăUene, 
datorită incidentelor din timpul 
jocului. Terenul din Rm. Sărai 
a fost suspendat pe 4 etape.

Pe primele locuri : 1. OȚE
LUL GALAȚI 48 p (60—19) — a 
promovat în Divizia B, 2. Chi
mia Brazi-Ploiești 42 p (74—22), 
3. Victoria Tecuci 37 p (47—26)... 
pe ultimele : 15. Dacia-Unirea 
Brăila 23 p (36—48) echipă sanc
ționată. din campionatul trecut, 
cu — 4 puncte. 16. Tractorul 
Viziru 2 p (14—148).

£ , £ 
dinț, președintele 
lui F.C.M. Galați. £ 
In fotbal nu trebuie 
să-(i pierzi nicioda
tă speranța. Abor- 
dînd cu toată ho- 
tărfrea și cu încre
dere jocurile din 
Divizia B, vom re
veni, fiți sigur, 
foarte repede aco
lo de unde am re
trogradat". Așa să 
fie 1 Ne-am bucura 
și noi. • Mică, dar 
emoționantă festi
vitate și înaintea 
meciului de la Tg. 

fost 
acor

de

Strive vesttav...

ulti- 
fru- 
din 
Olt. 

gene- 
ol-

în cit, 
mi- 

por- 
spre

g

9 Emoționantă 
festivitate, dumini
că, la Slatina ! Ar
bitrul clujean Vasi- 
le Topan s-a retras 
din arenă. La 
mul meci, o 
incasă cupă 
partea lui F.C. 
ȘL aplauzele 
rosului public 
tean, în final, cind 
Vasile Topan a pă
răsit terenul cu la
crimi în ochi. • 
Atu de mari erau 
em-oțiile jucătorilor 
echipelor Progresul 
Vulcan și „U" Cluj- 
Napoca, la începu
tul disputei lor din 
ultima etapă, * * '

Biletele pentru finala Cupei 
6-au pus în vinzare la casele 
obișnuite.

• MIERCURI DIMINEAȚA, 
începînd de la ora 9, la sediul 
F.R. Fotbal se va desfășura, 
în prezența președințiilor clu
burilor și secțiilor divizionare
lor „A“ de fotbal, precum și a 
antrenorilor principali, analiza 
ediției 1980—81 a campionatu
lui primei divizii, după care 
colegiul central al antrenorilor 
va face recomandări privind 
pregătirea următoarei ediții a 
campionatului care va începe 
la 8 august.

în primele 10 
nute, pasele 
neau numai, 
adversar, stopurile 
păreau făcute de 
începători, cu mingi 
sărite la 3—4 m, șu
turile spre poană 
ajungeau la... col
țurile terenului ! A 
fost suficient să se 
audă că, la Hune
doara, Corvinul a 
deschis scorul, pen
tru ca toată lumea 
să-și revină... • în 
stingă tribunei ofi
ciale de pe stadio
nul Progresul, 
proape tot 
un grup de 
teri ai 
bucureștene 
manifestat 
tos, făcînd

susținut în dimi
neața meciului pro
ba scrisă, în ca
drul examenului de 
bacalaureat la lim
ba română. Au ple
cat din Bacău la 
ora 12,30, pe o 
ploaie torențială, ș) 
au ajuns, după par
curgerea a aproape 
400 de km, la Pi
tești, avînd la dis 
poziție doar timpul 
necesar echipării 
pentru a putea par
ticipa la joc. O ve
ritabilă performan
ță, realizată de an
trenorul echipei de 
juniori, Nicolae Ra
du, conducătorul 
mașinii care l-a 
adus pe cel trei fot
baliști băcăuani, în 
timp util, la sta
dion. • La sfîr.și- 
tul meciului F.C.M. 
Galați — Steaua, u- 
nul dintre puținii 
spectatori aflați în 
tribuna stadionului 
Dunărea făcea ur
mătoarea remarcă : 
„Două echipe din 
Moldova au retro
gradat din Divizia 
A. Dacă ar fi po
sibil, în campiona
tul următor am pu
tea forma un lot 
puternic alcătuit 
din cei mai valoroși 
jucători de la 
F.C.M. Galați și Po
litehnica iași. Cu o 
asemenea formație 
am reveni cu sigu
ranță, peste un an, 
în primul eșalon". 
Dar unde i Galațiul 
și unde-i lașul ? • 
La Galați, pe mar
ginea terenului, trei 
Jucători de bază ai 
echipei Steaua pri
veau la tinerii lor 
înlocuitori. Este 
vorba de internațio
nalii Iordache, Sa
meș și FI. Marin, 
• „Vom relua to
tul de la capăt — 
spunea Pavel Cara-

a- 
timpul, 
supor- 
echipei 

s-a 
zgomo- 

—, ______ apel și
la injurii pe care 
le-au adresat jucă
torilor clujeni, ar
bitrului, federației 
și chiar componen
ților echipei lor fa
vorite. Pentru ca. 
In final, după golul 
lui Niculcea, tot ei 
să... urce în al 
nouălea cer, să cîn- 
te, 6ă-i strige pe 
nume pe idolii lor. 
• Duminică, la Pi
tești, trei jucători 
ai echipei Sport 
club au sosit la te
ren cu aproximativ 
20 de minute înain
tea începerii jocu
lui. Numele lor : 
Cărpuci, L. Moldo
van și Fîșic. Ei au

I
5
8
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CAMPIONATUL

SERIA A IV-a
Dunărea Călărași — Metalul 

Mangalia 0—0, Electrica Constan
ța — Victoria Țăndărei 4—1 (3—0), 
Șoimii Cernavodă — Progresul 
Isaccea 3—0 (1—0), Amonil Slo
bozia — Portul Constanța 3—1 
(3—0), Voința Constanta — Con
e-true torul Călărași 2—0 (1—0),
Marina Mangalia — Chimpex 
Constanța 2—2 (1—1), Rapid Fe
tești — S.N. Tulcea 1—0 (0-0),
Viitorul Mahmudia. — Unirea 
Eforie 3—0 (Unirea a fost exclu
să din campionat).
• Meciul Metalul Mangalia — 

Amonil Slobozia, din etapa a 
27-a (pe teren 2—0) a fost omo
logat cu 3—0 în favoarea echi
pei Amonil.

Pe primele locuri : 1. DUNĂ

Au promovat in Divizia „BM : CONSTRUCTORUL IAȘI, RE- 
LONUL SĂVINEȘTI-ROZNOV, OTELUL GALATI, DUNĂREA CĂLĂ
RAȘI, AUTOMATICA BUCUREȘTI, ENERGIA SLATINA, C.S.M. DRO
BETA TR. SEVERIN, STRUNGUL ARAD, SOMESUL SATU MARE, 
MINERUL ILBA SEINI, CARPAȚI MÎRȘA ți I.C.I.M BRAȘOV

REA CAL AR AȘI 46 p (77—21), — 
a promovat în Divizia B. 2. 
Portul Constanța 38 p (66—40), 
3. Construc.toruil Călărași 34 p 
(52—40)... pe ultimele : 15. Elec
trica Constanța 23 p (29—48), 16. 
Unirea Eforie — echipă exclusă 
din campionat cu cinci etape în 
urmă — 19 p (29—59).

SERJA A V-a
Automatica București — I.C.S.I.M- 

București 1—1 (0—0), Flacăra ro
șie București — Tehno-metal 
București 3—1 (2—0), Voința 
București — F.C.M. Giurgiu 2—0 
(1—0), T.M. București — Abato
rul București 2—0 (0—0), Petro
lul Bolintin — Danubiana Bucu
rești 2—0 (1—0), Viitorul Chir- 
nogi — Chimia Tr. Măgurele 
2—0 (1—0), S.N. Oltenița — Elec
tronica București 6—0 (3—0), Pe
trolul Videle nu a jucat.

Pe primele locuri î 1. AUTO
MATICA BUCUREȘTI 43 p (62— 
22) — a promovat în Divizia B,
2. T.M. București 35 p (39—32),
3. Chimia Tr. Măgurele 32 * p
(39—41)... pe ultimele : 15. Voin
ța București 27 p (50—40), 16. 
Petrolul Bolintin 26 p (36—42).

SERIA A Vl-a
Unirea Răcari — I.O.B. Balș 

6—1 (4—0), Muscelul Cîmpulung— 
Prahova Ploiești 0—0, Dacia Pi
tești — Progresul Corabia 7—1 
(4—0), I.C.T.M. Ploiești — Recol
ta Stoicănești 2—0 (1—0), Meta
lul Mtia — Electronistul Curtea 
de Argeș 6—2 (3—1), I.P.C. Sla
tina — Sportul muncitoresc Ca
racal 0—1 (0—0), Petrolul Tîrgo- 
viște — Cimentul Fieni 2—1 
(1—1), Progresul Pucioasa — 
Energia Slatina 1—3 (s-a jucat 
cu zece zile în urmă).

Pe primele locuri : 1. ENER
GIA SLATINA 47 p (80-23) —
a promovat în Divizia B, 2. 
Prahova Ploiești 42 p (59—28), 3.
I.C.I.M.  Ploiești 33 p (61—31)... 
p,e ultimele : 15. Petrolul Tîrgo
viștc 23 p (32—71), 16. I.P.C. Sla
tina 18 p (2*3 —57).

5

Mureș. Ea a 
prilejuită de 
darea titlului 
maestru al sportu
lui jucătorului Du
mitru Unchiaș (de 
la A.S.A.) și de în- 
mînarea unei dis
tincții arbitrului în- 
tîlniru, băimărea- 
nul Carol Szilaghi, 
cu prileiul încheierii 
activității sale în 
arbitraj. Puțini știu, 
însă, faptul că în 
tribuna tîrgmure- 
șană se afla un 
bărbat vînstnic, sep- 
tuagen arul Aur el 

el însuși fosi 
divizionar 

cu mulți ani 
Concita- 
Szilaghi, 

multor
j cava- 
fluierului

8

8
Man 
arbitru 
„A*  , 
în urmă, 
din cu 
„părintele" 
generații de 
Ieri ai 
maramureșeni, A. 
Man a ținut să fie 
lîngă fostul său e- 
lev, acum la des
părțirea de gazon. 
• Jean Dobrescu, 
organizatorul de 
competiții de la 
Clubul Sportul stu
dențesc, se pricepe 
la pronosticuri. Se 
zice că, încă din 
iarnă, a prezis că 
echipa antrenată de 
Ion Voica va acu
mula în retur 24 dc 
puncte. Și, cum se 
știe, le-a acumulat, 
victoria de la Rm. 
Vîlcea fiind a două
sprezecea a returu
lui ! Băieții l-au 
promis lui Jean Do
brescu un pahar de 
șampanie.

8

8

• • • gazon 5

DIVIZIEI „C" EDIȚIA I98O/'81
SERIA A VlI-a

Viitorul Drăgășani — Electr o- 
putere Craiova 1—1 (0—1), Mine
rul Rm. Vîlcea — C.S.M. Drobe- 
ta Tr. Severin 1—2 (1—1) — s-a 
jucat la Horezu, Jiul Rovinarl — 
Dunărea Calafat 1—1 (1—0), Uni
rea Drobeta Tr. Severin — Con
structorul Craiova 2—2 (1—1), Pro
gresul Băilești — Metalurgistul 
Sadu 5—0 (2—0), C.F.R. Craiova— 
Dierna Orșova 0—0, Minerul Me
tru — Mecanizatorul Simian 2—1 
(0—1), Victoria Craiova — Lotru 
Brezoi 1—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. C.S.M. 
DROBETA TR. SEVERIN 43 p 
(66—20) — echipă sancționată, 
din campionatul trecut, cu — 4 
puncte, a promovat în Divizia B,
2. Electr op utere Craiova 43 p

(55—25), 3. C.F.R. Craiova 39 p 
(41—18)... pe ultimele : 15. Pro
gresul Băilești 25 p (40—58), 16. 
Victoria Craiova 10 p (22—76).

SERIA A VIII-a
Metalul Bocșa — Strungul Arad 

2—o (2—0), Explormin Deva — 
Gloria Reșița 2—0 (2—0), C.F.R.
Caransebeș — Șoimii Strungul 
Lipova 6—2 (2—1), Metalul Oțelu 
Roșu — Vulturii textila Lugoj
1— 2 (0—1), — s-a jucat la Hațeg,
Electromotor Timișoara — C.P.L. 
Caransebeș 2—1 (0—0), Unirea
Sînnicolau — Minerul Oravița
2— 0 (1—0), C.F.R. Arad — Mine
rul Certe j 2—1 (1—0), Victoria
Ineu — Unirea Tomnatic 2—0 
(2-0).
Pe primele locuri î 1. STRUN

GUL ARAD 41 p (73—32) — a 
promovat în Divizia B , 2. Ex
plormin Deva 40 p (73—31), 3.
Minerul Oravița 32 p (58—46)... 
pe ultimele : 14. Minerul Certej 
27 p (47—44), 15. C.P.L. Caranse
beș 27 p (37—47), 16. Metalul
Oțelu Roșu 23 p (50—70).

SERLX A IX-a
Armătura Zalău — Someșul 

Salu Mare 2—1 (2—0), Voința 
Oradea — Construcții Electr o- 
metal Cluj-Napoca 2—0 (2—0), 
Victoria Cărei — Oțelul Or. dr. 
Petru Groza 4—0 (4—0), Unirea 
Dej — Rapid Jibou 3—1 (2—0),
Recolta Salon ta — Metalul Cărei 
9—1 (2—0), Tricolorul Beiuș —
Victoria El.cond Zalău 2—1 (1—1), 
Bihoreana Marghita — Industria 
sîrmei Cimpia Turzii 2—1 (0—1), 
Unirea Valea lui Mihai — Oașul 
Negrești 2—1 (2-0).

Pe primele locuri î 1. SOME
ȘUL SATU MARE 41 p (61—27) 
— a promovat în Divizia B, 2. 
Unirea Dej 35 p (48—51), 3. C.E. 
Cluj-Napoca 32 p (55—38).., pe 
ultimele : 13. Recolta Salonta 27 
p (43—46), 14. Victoria Zalău 27 
p (36—41), 15. Rapid Jibou 27 p 
(37—57), 16. Metalul Cărei 20 p
(32—72).

DE LA
F. R. FOTBAL

Pentru o preveni unele 
tendințe, care încep să se 
manifeste la acest sfîrjit de 
campionat 1980'81 în unele 
cluburi, de plecări nejustifi
cate de jucători, situație ce 
ar dăuna foarte mult pre
gătirilor loturilor naționale. 
Biroul federal a hotărî! să 
INTERZICĂ transferarea jucă
torilor din Divizia „A" în 
alte județe, in perioada par
ticipării echipelor României 
la jocurile actualei ediții a 
Campionatului Mondial ți, 
respectiv, european de ti
neret.

torul oi iinioii 
PLEACĂ ASTĂZI hGRfCIA

Astăzi părăsește Capitala, pe 
calea aerului, lotul reprezentativ 
de tineret care va participa la 
Balcaniada de tineret, găzduită 
de orașul grecesc Voios. Antre
norul C. Drăgușin a convocat ur
mătorii jucători: Alexa, Toma 
(portari). Vlad, Ibvan, Bumbes- 
cu, FI. Pop, Murar (fundași), Ni
culcea, Eftimie (de la divizio
nara „B“ C.S. Tîrgoviștc), Isaia, 
Orac (mijlocași), Șoiman, Ter- 
heș, Geolgău, Gabor, Turcii 
(înaintași).

O clauză organizatorică admite 
ca doi jucători să poată depăși 
vîrsta do 21 de ani. Au existat 
unele impedimente în alcătuirea 
acestei selecționate. Astfel, Suciu, 
Rodnic și Klein au fost reținuți 
de obligațiile examenului de ba
calaureat, jar Vlătănescu a ră
mas la echipa sa („Poli" Timi
șoara) pentru a disputa finala 
Cupei.

Balcaniada din anul acesta se 
va disputa in două serii, euprin-, 
zînd echipele: Seria I: ROMANIA, 
ALBANIA, TURCIA; Seria a II-a: 
GRECIA, IUGOSLAVIA, BULGA
RIA. Ciștigătoarele de serii îșî 
vor disputa finala turneului, iar 
formațiile aflate pe locul doi 
vor juca pentru medaliile de 
bronz. Echipa României joacă 
joi cu Albania și vineri cu Tur
cia.

SERIA A X-a
Minerul Ilba Seini — Avintul 

Reghin 4—1 (2—3), CUPROM Baia 
Mare — Textila Năsăud 6—1 
(4—0), Oțelul Reghin — Minerul 
Bala Sprie 4—0 (1—0), Mureșul
Luduș — Minerul Băiut 2—0 
(0—0), Electrozahăr Tg. Mureș— 
Minerul Baia Bor șa 5—2 (3—1),'
Minerul Rodna — Simared Baia 
Mare 5—0 (1—0), Minerul Bă ița — 
Fores ta Bistrița — 4—1 (1—0),
Lăpușul Tg. Lăpuș — Silviculto
rul Maior u 2—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL ILBA SEINI 38 p (53—31) — 
a promovat în Divizia B, 2. Mi
nerul Rodna 35 p (57—28), 3. Mi
nerul Baia Sprie 33 p (56—34)... 
pe ultimele : 14. Simared Baia 
Marc 26 p (37—48), 15. Silviculto
rul Maieru 26 p (.39—92),' 16. Elec
trozahăr Tg. Mureș 23 p (29—40).

/ SERIA A Xl-a
Miri ea'ul Ghela r — Carpați Mir- 

sa 5—0 (3—0), Minerul Știința
Vulcan — Vitro motan Mediaș 2—2 
(2—0), Textila (LPA) Sibiu — Mi
nerul Paroșeni 3—0 (2—0) — s-a 
jucat la Cisnădie, Victoria Călan— 
Unirea Alba Iul ia 1—0 (1—0) —
s-a jucat la Hațeg, Automecanica 
Mediaș — C.P.L. Sebeș 2—0 (0—0), 
C.F.R. Simeria — Metalul Copșa 
Mică 1—0 (0—0), C.I.L. Blaj —
Construcții Sibiu 4—2 (2—2), Sti
cla-Arieșul Turda — IMLX Ag
nita 0—0.

Pe primele locuri : 1. CARPAȚI 
MIRȘA 39 |> (65—24) — pro
movat în Divizia B, 2. Sticla- 
Arieșul Turda 33 p (68—22), 3.
Victoria Călan 33 p (35—33)... pe 
ultimele : 15. Metalul Copșa Mica 
27 p (32—60), 16. Construcții Si
biu 20 p (35—58).

SERIA A XII-a
Metalul Tg. Secuiesc — I.C.I.M. 

Brașov 1—2 (0—1), Progresul
Odorhci — Precizia SăceLe 4—2 
(0—0), Măgura Mobila Codlca — 
Constructorul Sf. Gheorghe 6—2 
(1—0), Mureșul Toplița — Chimia 
Or. Victoria 4—0 (2—0), C.S.U. 
Brașov — Metalul Sighișoara 0—2 
(0—1). Minerul Barăolt — Torpe
do Zărnești 6—2 (4—1), Minerul 
Bălan — Carpați țlrașov 2—0 
(0—0), Metro m Braș'ov — Trac
torul Miercurea Ciuc 2—0 (2—0).
• Meciurile Constructorul Sf. 

Gheorghc — Tractorul M. Ciuc, 
din etapa a 28-a (pe teren 2—2) 
și Constructorul Sf. Gheorghe — 
Metalul Tg. Secuiesc, din etapa 
a 29-a (pe teren 1—2) au fost 
omologate cu 3—9 în favoarea 
formațiilor Tractorul și, respec
tiv, Metalul.

Pe primele locuri : 1. I.C.I.M. 
BRAȘOV 48 p (62—23) — a pro
movat în Divizia B, 2. Progre
sul Odorhei 45 p (74—29), 3. Me
talul Sighișoara 39 p (46—18)... 
pe ultimele : 15. Constructorul Sf. 
Gheorghc 16 p (21—87), 16. C.S.U. 
Brașov 10 p (11—56).

Echipele clasate pe locurile 15— 
16, în fiecare serie, au retrograr 
dat.

Rezultatele au fost transmise 
de corespondenții noștri volun
tari.



VIZITA MINISTRULUI TINERETULUI 
Șl SPORTULUI DIN TUNISIA

Semnarea unei înțelegeri de dezvoltare a colaborării în dome
niul sportiv dintre C.N.E.F.S. și Ministerul Tineretului și Turismului 

din Republica Tunisiana.
rești. o înțelegere privind dez
voltarea colaborării în domeniul 
educației fizice si sportului.

La semnare a participat Zow- 
nir Chelii, ambasadorul Tunisiei 
la București.

Ministrul turismului și spor
tului, președintele Consiliului 
National pentru Educație Fizică 
si Sport. Emil Drăgănescu. și 
Mohamed Kraiem. ministrul ti
neretului și sportului din Tu
nisia, au semnat luni, la Bucu- (Agerpres)

LAUREAT! ROMANI Al ACADEMIEI 
INTERNAȚIONALE OLIMPICE

Participanții români au ob
ținut un frumos succes la con
cursul internațional instituit de 
Academia Internațională Olim
pică per.tru studii și eseuri cu 
tema : „Contribuția olimpismu
lui la educația cetățeanului". 
In lista marilor premii — după 
Franklin Morales (Uruguay) și 
Joanna Davenport (S.U.A.) — 
premiul III a revenit doctoran
dei în filologie clasică din 
București Stela Petecel. In 
rîndul laureaților cu distincții 
speciale (mențiuni) se află șl 
profesorii de educație fizică 
Radu Frunteș din Brașov (lo
cul 2) și Ion Matei din Sinaia 
(locul 3). Laureații sînt invi
tați să participe la sesiunea din 
această vară a Academiei, la

Olympia (Grecia), cu prilejul 
căreia se sărbătoresc cei 20 de 
ani de existență ai instituției 
și in cadrul căreia se va face 
premierea oficială a laurea- 
ților.

Cea de a 21-a sesiune a Aca
demiei Internaționale Olimpice 
(5—20 iulie) — la care vor mai 
participa campionul olimpic 
Corneliu Ion și poetul Tudor 
George — are ca temă specia
lă : „Contribuția olimpismului 
la înțelegerea internațională". 
Printre sportivii olimpici ro
mâni care au luat parte la lu
crările precedente ale Acade
miei s-au aflat campioanele o- 
limpice Lia Manoliu, Iolanda 
Balaș, Mihaela Peneș.

ACTUALITATEA LA NATAȚIE
• ClTEVA DATE importante 

din calendarul natatiei interna
ționale : 1982 : 16—18 aprilie : 
„Cupa latină" în Argentina. 31 
iulie — 10 august : campiona
tele mondiale la Guayaquil (E- 
cuador), 26 — 29 august : cam
pionatele europene de .juniori 
la Innsbruck. De remarcat fap
tul că pentru „mondiale" se 
construiesc 3 bazine cu desti
nație precisă, unul pentru înot, 
altul pentru polo și al treilea 
pentru sărituri și înotul sin
cronizat ; 1983 — Cupa mondia
lă va avea loc numai la polo 
și va fi găzduită de Lang Beach 
(California) • PRIMUL CAM
PIONAT MONDIAL de Polo 
juniori va avea loc anul acesta, 
între 14 și 22 septembrie, în 
Italia, la Milano. Como și Ber
gamo • LA SYDNEY, o fetiță 
de 12 ani, Susan Miller, a cîș
tigat proba de 100 m liber, la 
campionatele Noii Galii de Sud, 
înregistrind timpul de 58,66 s. 
Este cea mai bună performan
tă mondială pentru o înotătoa
re de 12 ani ! Recordul Austra
liei la 100 m liber este deținut 
de Sonia Gray cu 58,20 s • LA 
ROMORANTIN (Loire-et-Cher) 
în Franța a avut loc recent un 
concurs dc înot „non stop" 24 
de ore ! Ciștigătorul. Patrick 
Ombredane, a realizat in acest 
timp 61,285 km. „Recordul" îl 
deține din această primăvară 
Bernard Malegue cu... 82 km ! 
• ÎNOTĂTORUL AMERICAN

a
Ambrose „Rondy" Gaines, re
cordmanul lumii la 100 m liber 
— 49,36 a declarat : „Recordu
rile sînt făcute pentru a putea 
fi întrecute și, după părerea 
mea. recordul meu va fi la rîn
dul său corectat, poate chiar 
în acest sezon !“ Să vedem ci
ne-i va succeda lui Gaines ? • 
IN CALIFORNIA, la Mission 
Viejo, a avut loc un mare con
curs. Citeva rezultate : 200 m 
spate F : Voiande VVanderstra- 
ten (Belgia) 2:15,74, Mary Way- 
te (S.U.A.) 2:18,48. Tracy Caul
kins (S.U.A.) 2:18,64 ; “
fluture F : 
100 m bras :
100 m
(S.U.A.) 57,76; 800 m liber F: Co
hen (S.U.A.) 8:37,I8 ; bărbați : 100 
m liber : Thornton ~~ ' ‘ 
52,56 ; 800 m liber : Madruga 
(Brazilia) 8:14,06; 100 m bras : 
Nevid (S.U.A.) 1:05,79 ; 200 m 
fluture : Berdsley (S.U.A.)
2:02,09 ; 200 m spate : Vassallo 
(Porto Rico) 2:05,54

200 m
Caulkins 2:14,11 ;

Caulkins 1:11,13, 
liber F : Borgmarm

(S.U.A.)

FINALELE DE LUPTE LIBERE-0 REUȘITA REPETIȚIE 
LUNA IULIEînaintea întrecerilor din

(Urmare din pag. I)

noștri în munca de se
in vederea alcătuirii for- 
care va 
întrecere 
sportivii

cienii 
lecție, 
mației 
marea 
Dintre 
facă parte din 
tru Universiadă

participa la 
studențească, 

susceptibili să 
formația pen- 
o excelentă 

impresie a produs studentul bra
șovean Traian Marinescu, în
vingător detașat în disputa cu 
partenerii săi de întrecere la

categoria 62 kg. Bun cunoscă
tor al luptelor libere, ex-craio- 
veanul trebuie să-și perfecțio
neze mijloacele de apărare îm
potriva procedeelor de atac spe
cifice luptelor greco-romane, la 
care s-a dovedit deficitar în 
disputa cu Gigei Anghel. în- 
tr-o formă promițătoare pentru 
marea întrecere din luna iulie 
se dovedește și viitorul ingi
ner mecanic (este student în 
anul IV la Iași) Aurel Ncagu 
El a cîștigat ti'tlul de campion

ne-a

ei nd
fost

oara

Oaspeții noștri: GUCZOGHY GYORGY

Din 1974 și pînă în 1989, 
nastlca masculină a avut un lider 
incontestabil in proba de cal cu 
mîncre. Acesta a fost ungurul 
Zoltan Magyar, multiplu campion 
mondial, olimpic și european. Ia
tă că după J.O. de la Moscova, 
Magyar a abandonat gimnastica 
competițională șl nu mulți 
Întrebau cine-i va 
acest aparat atit de dificil care 
este calul cu minere. Răspunsul 

. a venit la Roma, in această va
ră, clnd titlul de campion euro
pean în această 
tînărulut și talentatului 
ungur Guczoghy ~ " 
confirma primele 
ceastă probă și, 
ștafeta medaliilor 
compatriotul său.

.1 se 
succeda la

probă a revenit
■ • • gimnast 
Gyorgy, care 
succese tn a- 

practic, preia 
de aur de la

AGENDA SĂPTĂMÎNII
22. VI Tenis : turneul internațional de la Wimbledon (se va în

cheia la 4.VH)
23. VI Călărie : concursul hipic internațional de la Aachen (se

va încheia la 28.VI)
24. VI Fotbal : preliminarii ale C.M. grupa a Vl-a : Suedia —

Portugalia, la Stockholm
25. VI Caiac-canoe : regata internațională de la Duisburg

Ciclism : Turul Franței (se va încheia la 19.VII) 
2G.VI Atletism • concurs internațional la Oslo
27.VI Motociclism : marele premiu al Olandei, a Vin-a cursă 

pentru C.M. la Assen

TURNEUL DE LA WIMBLEDON
LONDRA. 22 (Agerpres). — 

Tradiționalul turneu internațional 
de tenis de la Wimbledon a în
ceput cu proba de simplu băr
bați, în care, încă din primul 
tur, s-a înregistrat o surpriză : 
«unul dintre capii de serie, fran
cezul Yannick Noah, a fost eli
minat de un jucător ajuns pe 
tabloul final după disputarea ca
lificărilor, Eric Fromn (S.U.A.). 
Jucătorul american a cîștigat cu
6— 4, 6—4, 6—3. Principalul favo
rit, Bjorn Borg, l-a întrecut cu
7— 6, 6—3, 6—1 pe Peter Rennert 
(S.U.A.), John McEnroe a d spus 
cu 7—6, 7—5, 6—3 de compatriotul 
său Tom Gullikson. După o dis
pută foarte strînsă, care a durat 
aproape 3 ore, Sandy Mayer l-a 
întrecut în 5 seturi perfect sime
trice pe the Năstase : 6—4, 4—6, 
4—6, 6—4, 6—4. O mare surpriză a 
furnizat și tînărul australian Char
ley Fancutt, care l-a eliminat cu 
4—6, 6—3, 6-4, ,1—6, 6—3 pe Ivan 
Lend), al patrulea favorit al tur
neului.

Alte rezultate: Gehring (R.F.G.) 
Marten (R.F.G.) 7—6, 6—2, 6—7,
6—1 ; Fibak — Doyle (S.U.A.)
6— 4, 6—7, 6—4, 7—5 ; Pascoe (Aus
tralia) — Portes (Franța) 5—7,
7— 6, 6—2, 7—6 ; Teacher — Stad
ler (Elveția) 4-6, 6—0, 6—3, 6—3; 
Mottram — Drysdale 6—1, 6—4,
4—6, 6—3 ; V. Amritraj — Kodes 
6—0, 6—1, 7—5.

CONCURS INTERNATIONAL
DE DIRT-TRACK LA SIBIU
Amatorii de dirt-track din Sibiu 

vor putea urmări astăzi pe pista 
stadionului Voința din localitate 
un interesant concurs la 
vor participa alergători 
Cehoslovacia» Iugoslavia șl 
garia, precum și cei mai 
motocicllștl români. Primul 
se va da la ora 16.

care 
din 
Un- 

buni 
start

Turneul internațional de șah de la Timișoara

RAJKOVICI ~ CIOCALTEA,
A PRIMEI RUNDEPARTIDA CENTRALA

TIMIȘOARA, 22 (prin tele
fon). In sala „Modex" din lo
calitate a avut loc, luni, des
chiderea turneului internațio
nal masculin de șah organizat 
de clubul „1“ 
panții au fost 
dr. Gheorghe ’ 
Institutului de 
mișoara, și de 
Plus Brînzeu, 
misiei județene 
urat succes concurenților la a- 
ceastă Interesantă și puternică 
întrecere șahistă.

A urmat apoi tragerea la 
sorți, cei 16 jucători ocupînd 
următoarele locuri pe tabela 
de turneu :
1. I. Zarcula (Elo 2 200), 2. N. 
Kelecevici (Iugoslavia — 2 400), 
3. I. Biriescu (2 340), 4. Em. Un- 
gureanu (2 375), 5. N. Ili.jin
(2 370), 6. S. Kinderman (R.F.G. 
— 2 455), 7. M. Șubă (2 490), 8. 
D. Rajkovici (Iugoslavia — 
2 465), 9. V. Ciocâltea (2 455), 
10. V. Stoica (2 425), 11. N. Spi
ridonov (Bulgaria — 2 425), 12. 
H. Messing (Iugoslavia — 
2 425), 13. A. Negulescu (2 420), 
14. D. Campora (Argentina — 
2 455), “ “ " !........
16. M. Knezevici (Iugoslavia — 
2 155).

Concursul, de categoria a 7-a. 
reunește — așa cum am mal 
anunțat — 5 mari maeștri, 7

.Medicina”. Partici- 
salutați de prof. 
Băcan u, rectorul 
medicină din Ti- 
prof. dr. docent 
președintele Co- 

: de șah, care au

maeștri internaționali și 
maeștri. Potrivit normelor 
gulamentului 
F.I.D.E. sînt 
pentru o notă 
9 p pentru o 
internațional și 6,5 p pentru o 
notă de maestru F.I.D.E.

Partida „vedetă" a primei 
runde o constituie, desigur, în- 
tîlnirea dintre marii maeștri 
Rajkovici și Ciocâltea, rivali în 
recent încheiatul turneu 
Smederevska Palanka, 
disputa lor s-a încheiat 
galitate. (T. NICOARA).

15. S. Neamțu (2 360>,

Guczoghy Gyorgy 
s-a născut la 3 
martie 1962 la Bu
dapesta și a înce
put activitatea spor
tivă practicînd at
letismul. Gimnasti
ca a îndrăgit-o la 
clubul Honvăd de 
la vîrsta de 8 ani, 
avîndu-1 ca prim 
antrenor pe Sandor 
R6ty, iar de la 10 
ani pe Antal Kisste- 
leki. Obține primul 
succes în 1978 la 
„Cupa Prietenia", 
în Cuba — locul I 
la individual com
pus. La C.E. dc ju
niori din 1979, la 
Milano, se clasează 
pe primul loc la 
individual compus 
șl obține medalia 
de argint la cal cu 
minere. In absența 
lui Magyar, la C.E. 
din 1979, la Essen, 
se clasează pe locul 
I la cal cu minere, 
la egalitate cu A- 
leksandr Ditiatin. 
Anul acesta, la Roma, 

un nou titlu de campion euro
pean. (cu nota 9,90), iar ca o- 
biectiv imediat: locul i la cal 
la Universiada de la București. 
Se remarcă prin priză bună la 
minere, amplitudine, multe ele
mente de dificultate maximă, c- 
xecuție sigură.

la categoria 57 kg, dar 
dat emoții la începutul partidei 
finale (cu Nicolae Ștefan 
Hidrotehnica Constanța), 
a început prea relaxat și a 
condus la puncte.

Un alt sportiv student în
se poate avea încredere, chiar 
dacă n-a evoluat în toate par. 
tidele la valoarea sa. este Va- 
sile Pușcașu (100 kg). în real 
progres se dovedește colegul 
de echipă al lui A. Neagu, ie
șeanul Gheorghe Broșteanu (90 
kg). Dealtfel, el a reușit să se 
revanșeze în fața lui Ion Iva
nov, cel care-1 învinsese nu cu 
mult timp în urmă, la turneul 
internațional de la Brașov. Bine 
s-au prezentat și Gheorghe 
Bircu (52 kg). Ion I.ungu (68 
kg), Dumitru Bula (74 kg), 
Gheorghe Fodore (82 kg) 
chiar Andrei Ianko (+100 kg}. 
Ultimul, deși declarat învins — 
în mod incorect — în fata 
E. Panaite, se dovedește 
mai bun greu din țară și 
mai îndreptățit aspirant la 
loc în echipa reprezentativă. 
Dealtfel, el a demonstrat acest 
lucru și cu ocazia campionate*  
lor europene de juniori, la care 
a participat cu trei ani in ur
mă, ureînd pe podiumul do 
premiere la ambele (!) stiluri.

Dintre selecționabili. numai 
Gheorghe Rașovan (48 kg) i-a 
pus în încurcătură pe antreno
rii lotului. După ce s-a prezen
tat bine în partidele din grupă, 
a cedat neașteptat de ușor în 
fața rapidistului Virgil Vișan.

Firește, turneul final al ,.Da- 
ciadei" a fost numai o 
de verificare a stadiului 
pregătire a luptătorilor 
denți, tehnicienii noștri 
acum posibilitatea să intensifi
ce antrenamentele, astfel ca la 
momentul potrivit sportivii să 
se afle în cea mai bună formă 
de concurs.

BREVIAR • BREVIAR • BREVIAR
• Flacăra Universiadei va fi aprinsă și 

va arde în tată perioada întrecerilor ofi
ciale intr-un imens potir, In formă de 
cupă, înalt de peste 10 metri. Construcția 
este amplasată la tribuna a doua a sta
dionului „23 August”, stadion pe care se 
vor desfășura festivitățile de deschidere 
și închidere a Jocurilor Mondiale Univer
sitare șl întrecerile de atletism. Sportivul 
care va fi desemnat să aprindă flacăra 
va urca spre vîrful cupei pe una din 
cele două scări laterale, ambele de formă 
eUcoidală.

• Delegația stu
denților din Cuba a 
anunțat participa
rea la 9 discipline: 
atletism: *’ —
+ 16 t); ______ .
24 (m+f); gimnasti
că: 6 (6 m+2 f);
Înot: 6 (m); lupte: 
16 (9 la greco-ro
mane și 9 la libe
re) ; sărituri m apă: 
4 (3 m+1 f); scri
mă: 20 (15 m+5 f); 
tenis: 4 (2 m-f-2 f);

30 (20 m 
baschet :

volei: 24 (m-|-f). Din 
delegație mai fac 
parte 36 oficiali, 11 
arbitri șl 18 zia
riști. Împreună cu 
conducerea delega
ției, totalul repre
zentanților acestei 
țări se ridică la 246 
de persoane.

• Este în curs 
realizare ultima 
crare din sala

Și

lul 
cel 
cel 
un

»

e'ă ?ă 
de 

s-tu- 
avirtd

jocuri Progresul, 
destinată găzduirii 
meciurilor de bas-» 
chert din prelimina
rii: ra-șchetarea și 
vopsirea parchetu
lui. Totul va fi 
gata pînă la sfîrșl- 
tul acestei săptă
mâni.

• Blocurile din 
„Satul Universiadei" 
vor _ fi numerotate 
de la 1 la 18, sim
bolul comun al tu
turor clădirilor 
ind litera „U". 
fel că oaspeții 
vizitatorii se
putea ușor orienta, 
în Sat, cu atît mai 
mult cu cit la fie
care intrare 
clădire vor 
tăblițe cu 
delegațiilor

fi- 
Ast- 

Și 
vor

în orice 
exista 

numele 
cazate.

F (T
de clasificare 
necesare 11,5 
de mare maestru, 
notă de maestru

de la 
unde 

la e-

• La Santiago de Chile, în ul
timul meci al grupei a 3-a (zona 
sud-americanâ) a preliminariilor 
C.M. ; Chile — Paraguay 3—0 
(1—0). După cum s-a mai anun
țat, selecționata Chile s-a cali- 
f'cat pentru turneul final al 
C.M. din 1982 în Spania.

• Cupa Ungariei a fost cuce
rită de VASAS Budapesta care a 
întrecut în finală cu 1—0 (0—0) 
echipa DiosgyOr. în viitoarea 
ediție a pom petițiilor europene 
Ungaria va fi reprezentată de 
Ferencvâros — C.C.E. Vasas — 
(Cupa cupelor) Tatabănya și Vi
deoton (Cupa UEFA).

0 Campionatul Bulgaria! a 
fost cîștigat de ȚSKA Sofia (40 
p). Pe locurile următoare: Lev- 
ski Spartak — 36 p, Trakia Plov
div — 35 p șl Akademik Sofia — 
34 n : echipele Minior Pernik șl 
Pirin Blagoevgrad au retrogralat 
in divizia secundă.
• Federația olandeză 

pus candidatura pentru a 
anul viitor una dintre 
cupelor europene.

9 In turneul de la 
Penarol — Santos 1—1 ;
zlonale — Feyenoord 2—1.
• La Barcelona : C.F. Barce

lona — Steaua Roșie Belgrad 2—2 
(1-1).

și-a de- 
org-aniza 

finalele

Milano : 
Inferna

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • în ultima zi 

campionatelor S.U.A., la 
men to : triplusalt : Willie 
17,56 m, nou record 
Edwin Mozes : 400 mg 
cea mal bună performanță mon
dială ’81.

a
Sacra- 
Banks 

național 
— 47,49,

El totalizează 37 p șl este urmat 
de Alan Jones (Australia) 24 p 
șl Nelson Piquet (Brazilia) 22 p.

• TELEX • TELEX •

AUTOMOBILISM Q A 27-a edi- 
diție a „Marelui premiu al Spa- 
niei“, probă con tind pentru C.M- 
al piloților de formula I, des
fășurată pe circuitul de la Ja- 
rama, a f-o®t cîștigată de cana
dianul Gilles Villeneuve („Fe
rrari") — 264,963 km în 1.46:35,01 
(media orară 149,160 km). Liderul 
campionatului se menține argen
tinianul Carlos Reutemann („Wi
lliams"), clasat al 4-lea la Jarama.

CICLISM • După 5 etape în 
Turul Columbiei” lider este co

lumbianul Epifanio Arcilla, ur
mat la 26,6 s de compatriotul 
său Ramirez • Campionatul de 
fond al Belgiei (272 km) a re
venit lui Roger de Vlaeminck cu 
6.31:00,0 (medie orară 41,700 km). 
L-au urmat Gerry Verllnden 
2,0 s șl Benny Vermuelen 
■37,0 s. Roger de Vlaem'nck 
mal fost campion ‘ ' '
urmă cu»,. 12 ani t

ȘAH • tn prima 
noului de la Las

al Belgiei

la 
lâ
a 

fn

tor Korctool a remizat cu Jan 
Timman, iar Juan-Manuel Bellon 
l-a învins pe Garcia Padron • 
S. Martlnovici (Iugoslavia) a cîști
gat turneul de la Smederevska 
Palanka (Iugoslavia), totalizînd 
8*/,  p din 13 posibile. V. Ciocâl
tea a ocupat locui VII cu 7 p. • 
După 6 runde, în turneul femi
nin de la Budapesta 
Fatalibekova (U.R.S.S.) 
Elisabeta Polihroniade 
pe locul V cu 3*/ 2 p.

conduce 
cu 5’A P- 
se află

rundă a tur- 
Palmas, Vik-

TENIS • Proba de 
turneului de 
clșUgatâ de 
vratilova, — 
6—2, 6—1 cu 
Smith

dublu a 
la Eastbourne a fost 
cuplul Martina Na- 
Pam Shriver 6—7, 
Kathy Jordan, Anne


