
ȘfDINIA COMITETULUI POLITIC 
TXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Marti, 23 iunie, sub preșe
dinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, au 
avut loc lucrările ședinței Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat Raportul cu privire 
la planul national unic de dez
voltare economico-socială a Re
publicii Socialiste România în 
cincinalul 1981—1985, Raportul 
cu privire la proiectul planu
lui de dezvoltare a agriculturii 
și industriei alimentare pe pe
rioada 1981—1985 și Planul fi
nanciar centralizat pe cincina
lul 1981—1985. S-a apreciat că 
obiectivele și prevederile cin
cinalului corespund hotărîrilor 
și orientărilor Congresului al 
XII-lea al partidului, asigurînd 
progresul economico-soclal sus
ținut al tării, ridicarea nivelu
lui de trai și a gradului de ci
vilizație a poporului, întărirea 
independentei și suveranită
ții naționale, trecerea într-o e- 
tapă nouă, superioară, a în
făptuirii Programului partidului 
de edificare a societății socia
liste multilateral _ dezvoltate și 
înaintare a României spre co
munism. Comitetul Politic 
Executiv, • aprobind proiectul 
planului cincinal, a stabilit 
ca el să fie supus dezbaterii 
Si aprobării celui de-al H-lea 
Congres al consiliilor oamenilor 
muncii, Plenarei Comitetului 
Central al partidului, precum și 
adoptării de către Marea Adu
nare Națională.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat și aprobat Programul 
de îmbunătățire a normelor de 
muncă pe anul 1981, elaborat 
pe baza unor studii temeinice 
efectuate de ministere, centrale 
industriale și întreprinderi.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărit elaborarea unui pro
gram care să stabilească prin
cipiile de bază ale normării 
și care să capete caracter de 
lege.

Comitetul Politic Executiv 
a examinat și aprobat rapor
tul asupra îndeplinirii sarcini
lor privind stabilirea și. apli
carea preturilor și tarifelor ac
tualizate in industrie, transpor
turi, construcții și agricultură. 
Noile preturi și tarife asigură 
reflectarea mai reală a costu
rilor de producție, creind po
sibilități pentru aplicarea, in 
mai bune condiții, a noului 
mecanism economico-financiar 
in toate ramurile economiei.

Comitetul Politic Executiv 
a dezbătut și aprobat, de ase
menea, un raport referitor la 
activitatea desfășurată in a- 
nul 1980 de Comisia centrală 
și comisiile județene pentru 
îndrumarea și controlul unitar

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A PRIMIT PE MOHAMED KRAIEM 

MEMBRU AL BIROULUI POLITIC AL C.C.
AL PARTIDULUI SOCIALIST DESTURIAN DIN TUNISIA, 

MINISTRUL TINERETULUI Șl SPORTULUI
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, marți, pe Mohamed 
Kraiem, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului 
Socialist Desturian din Tunisia, 
ministrul tineretului și sportu
lui. șeful delegației tunisiene de 
partid $1 de stat care a făcut 
o vizită în tara noastră, la in
vitația C.C. al P.C.R.

La ~ întrevedere a participat 
tovarășul Emil Drăgănescu, 
membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul turismului și sportului, 
președintele Consiliului Natio
nal pentru Educație Fizică si 
Sport.

A fost de fată Zounir Chelii, 
ambasadorul Tunisiei în Româ
nia.

Oaspetele a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu, din 
partea președintelui Republi
cii Tunisiene. președinte al 
Partidului Socialist Desturian. 
Habib Bourguiba. un mesaj de 
salut. împreună cu cele mai 
bune urări de fericire persona
lă. de prosperitate pentru po
porul'român prieten.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit șl a rugat să se 

ai aplicării Legii ar. 18, din a- 
nul 1968, privind controlul pro
venienței unor bunuri ale per
soanelor fizice care au fost 
obținute prin mijloace ilicite.

în cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prezentat 
o informare cu privire la vizi
ta de stat întreprinsă, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Austria, la invitația preșe
dintelui federal al Republicii 
Austria, dr. Rudolf Kirchschlă- 
ger, și a doamnei Herma 
Kirchschlâger, în perioada 9— 
12 iunie 1981.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat și a dat o deosebită 
apreciere rezultatelor acestei 
vizite, care, prin bilanțul său 
bogat, marchează începutul u- 
nei etape noi, superioare, a co
laborării multilaterale prie
tenești româno-austriece, în- 
scriindu-se, totodată, ca un e- 
veniment cu profunde semnifi
cații în sfera vieții internațio
nale.

Aprobind in unanimitate în
țelegerile și concluziile la 
care s-a ajuns cu prilejul vizi
tei, Comitetul Politic Executiv 
a stabilit măsuri corespunzătoa
re pentru realizarea, in cele 
mai bune condiții, a obiective
lor de colaborare și cooperare 
româno-austricce, pentru dez
voltarea continuă a relații
lor tradiționale dintre țările și 
popoarele noastre, in folosul și 
spre binele lor, al cauzei gene
rale a înțelegerii și păcii in 
Europa și in întreaga lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a prezentat, de asemenea, o 
informare cu privire Ia vizita 
oficială de prietenie efectuată 
in tara noastră, in perioada 
16—18 iunie 1981, de secretarul 
general al Partidului Socialist 
Revoluționar Somalez, pre
ședintele Republicii Demo
cratice Somalia, general-maior 
Mohamed Siad Barre.

Comitetul Politic Executiv 
a aprobat rezultatele rodnice 
ale convorbirilor dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Mo
hamed Siad parre, desfășurate 
intr-o atmosferă de caldă prie
tenie, înțelegere și respect re
ciproc, apreciind că ele repre
zintă o contribuție importantă 
la intensificarea și adincirea 
cooperării politice, economice, 
tehnico-științiflce și cultu
rale dintre România și Soma
lia, în folosul popoarelor ro
mân și somalez, al politicii de 
pace, destindere, independență 
națională șl cooperare interna
țională.

*Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, proble
me ale activității curente ' de partid și de stat.

transmită președintelui Habib 
Bourguiba un salut prietenesc 
șl cele mai bune urări de să
nătate. de progres și prosperi
tate poporului tunisian prie
ten.

în cadrul întrevederii s-a ex
primat satisfacția pentru evolu
ția ascendentă a relațiilor de 
prietenie si colaborare dintre 
Partidul Comunist Român si 
Partidul Socialist Desturian, 
dintre România si Tunisia și 
a fost reafirmată dorința co
mună de a se acționa pentru 
diversificarea si intensificarea 
acestora. în folosul ambelor po
poare, al cauzei păcii, destinde
rii. securității si cooperării In
ternationale. S-a evidențiat ne
cesitatea de a se depune In 
continuare eforturi în vederea» 
dinamizării raporturilor de 
colaborare româno-tunisiene în 
domeniile politic, economic, teh- 
nico-știintific si în alte sfere 
de activitate și a fost relevat 
rolul ce revine colaborării bi
laterale pe linia mișcării de 
tineret și sportive In mai buna 
cunoaștere reciprocă. în apro
pierea dintre cele două țări și 
popoare.

Întrevederea a decurs într-o 
atmosferă de caldă prietenie.
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SB Azi, pe Stadionul Republicii, la ora 17,30

FINALA „CUPEI ROMÂNIEI" 
ȘI A „DACIADEI" LA FOTBAL

• UNIVERSITATEA CRAIOVA și POLITEHNICA TIMIȘOARA aspiră la cîștigarea 
celui de al 3-lea trofeu • Festivitatea de premiere va avea loc la sfirșitul partidei

• în deschidere : Rapid București — Pandurii Tg. Jiu (Divizia „B")

Astăzi, cu începere de la ora 
17,30, pe Stadionul Republicii 
din București — ultimul act al 
anului competitional fotbalistic 
1980—81, finala „Cupei Româ
niei", întrecere de mare popu
laritate care se desfășoară sub 
genericul „Daciadei". Față-n 
fată vor fi campioana țării, de 
anul trecut și de anul acesta, 
Universitatea Craiova, și ac
tuala deținătoare a trofeului, 
Politehnica Timișoara. Ambele 
echipe au mai susținut pînă a- 
cum de cite trei ori finala Cu
pei : craiovenii în 1975 (1—2, cu 
Rapid), 1977 (2—1, cu Steaua), 
1978 (3—1, cu Olimpia Satu 
Mare) ; timișorenii în 1958 
(1—0,. cu Progresul București),

PROPAGANDĂ EFICIENTĂ PENTRU HANDBAL
Q Steaua - la a treia performanță in acest sezon G Repre
zentativele județelor Neamț și Bihor, surprize plăcute intr-o între

cere aprigă

Gazdele din Cluj-Napoca 
s-au străduit — și au reușit, 
așa cum numai ele știu s-o 
facă — să asigure celor 5 zile 
de handbal din Sala sporturi
lor de pe malul Someșului un 
fast deosebit, condiții optime 
de întrecere, o ambianță sti
mulatoare. Desfășurate sub e- 
gida marii noastre competiții 
naționale „Daciada", disputele 
handbaliștilor au însemnat nu 
numai un nou prilej de alcătuire 
a unei ierarhii, ci și un "mij
loc. eficient de propagandă pen
tru' acest sport. Majoritatea 
spectatorilor reuniunilor au fost 
copii și tineri, adică tocmai a- 
ceia cărora o competiție cu 
virtuți tehnice și spectaculare 
le poate inrîuri drumul in 
sport, îi poate atrage în arena 
care le-a dezvăluit frumuseți 
apropiate de idealurile lor.

Frumusețea finalelor „Dacia
dei" la handbal masculin a fost 
augmentată și de vigoarea, am
biția și dăruirea sportivilor din 
echipele creditate cu o cotă va
lorică mai puțin competitivă. 
Alcătuite din jucătorii forma
țiilor divizionare, majoritatea 
reprezentativelor juâețene cali
ficate în turneul final au avut 
ca principal atu combativitatea,

ATUURILE VOLEIBALIȘTILOR: SiRGUINȚĂ ÎN PREGĂTIRE
Șl DORINȚĂ FERMĂ DE A URMA CALEA SUCCESELOR!

Pregătirile voleibaliștilor pen
tru Universiadă au intrat în 
linie dreaptă. Sub îndrumarea 
atentă a antrenorului emerit 
Nicolae Sotir, artizanul multor 
succese ale voleiului românesc 
(ultimul fiind medalia de bronz 
la Jocurile Olimpice de la Mos
cova), „universitarii" pun la 
punct detaliile tehnico-tactice.

La unul dintre ultimele an
trenamente, o scurtă discuție 
cu dr. Petre Bendiu, medicul 
lotului, ne reliefează buna stare 
de sănătate a tuturor voleiba
liștilor, factor de cea mai 
mare importantă pentru atin
gerea obiectivelor propuse.

Recentele meciuri-test cu 
prima reprezentativă â Argen
tinei au scos în evidență intra
rea în forma sportivă, treptat, 
a tuturor componenților lotului, 
cu plusuri evidente pentru Gîr- 
leanu, Stoian, Enescu, Mina, 
Căta-Chițiga, Vrîncuț, P. Iones- 
cu, Macavei, de fapt, „piesele" 

1974 (2—4, cu Jiul), 1980 (2—1, 
cu Steaua), Fiecare a cîștigat, 
deci, de două ori competiția, 
ratînd cite o finală. Acum și 
unii și alții apar în cea de a 
patra lor finală, încercînd să-și 
înscrie pentru a treia oară nu
mele pe tabloul de onoare al 
ciștigătorilor prețioasului tro
feu.

„Calculul hirtiei" pare să su- 
ridă echipei din Bănie. „ll“-lc 
craiovean, indiscutabil cel mai 
valoros, la ora actuală, din fot
balul nostru, va lupta, fără în
doială, să realizeze eventul cam- 
pionat-cupă, performanță care, 
pînă acum. în întreaga istorie 
a fotbalului nostru, nu au rea- 
lizat-o decit patru echipe : Ri- 

dorința de a infirma ierarhia 
stabilită în campionat șau, poa
te, de a cuceri poziții folosi
toare în vi ele întreceri. 
Așa se face că reprezentativele 
județelor Neamț (Relon Săvi- 
nești — locul 8 în Divizia „A") 
și Bihor (recent calificată, în 
turneul de baraj, pentru Divi
zia „A") au cucerit locurile 4 
și — respectiv — 5, înaintea 
unor formații cu pretenții și 
experiență superioară!

Titlul de campioană a „Da
ciadei" a fost cucerit de 
reprezentativa Bucureștiului 
(Steaua). Campionii României 
au dovedit aceeași seriozitate, 
același har și aceeași ambiție 
de a se impune și în această 
întrecere care avea să le a- 
ducă al treilea succes al anu
lui : „Cupa României", campio
natul național și „Daciada". E- 
levii antrenorilor Cornel Oțelea 
și Otto Telman au făcut — 
credem — cea mai frumoasă 
și, prin aceasta, cea mai efi
cientă propagandă pentru hand
bal. Evoluțiile lor pline de 
fantezie, la un înalt nivel de 
măiestrie, circumscrise precis in

Hristache NAUM

(Continuări In pag 1-3)

din care se va alcătui sextetul 
de bază pentru Universiadă. Am 
reținut, asistînd la antrenamete 
și la meciurile amicale aminti
te, preocupările permanente ale 
universitarilor pentru jocul 
combinatirv, în viteză, cu atacuri 
pe toată lungimea fileului — 
atributele jocului modern. Tot
odată, am remarcat comporta
rea bună în fazele de apărare, 
cu accente pe înălțimea și sin
cronizarea blocajelor, în funcție 
de atacul advers, precum și fo
losirea diferitelor scheme tac
tice în jocul din linia a doua.

Antrenorul Sotir, cu exigen- 
ța-i cunoscută, recunoștea că 
lucrurile sînt pe drumul cel 
bun. afirmație care trebuie re
ținută cu plusul impus de... 
zglrcenia cu care antrenorul u- 
niversitarilor face, de obicei, 
declarații.

...Antrenamentul este în toi. 
Mingile zboară după traiectorii 
precise imprimate de pasele

pensia (1935—36), U.T.A. (1947— 
48), Steaua-C.C.A. (1951, 1952,
1975—76) și Dinamo (1963—64), 
Studenții craioveni dețin în a- 
cest final de sezon, în ciuda 
marilor solicitări la care au 
fost supuși — atît la club, cit 
și la echipa reprezentativă — 
o bună formă sportivă, care io 
permite să abordeze întrecerea, 
cu colegii lor studenți din Ti
mișoara, cu încrederea în reu
șită. Antrenorii I. Oblemenco 
șl C. Oțet nu au probleme în 
ce privește alcătuirea celei mal 
bune formule de echipă. Aceas
ta va fi. după toate probabili
tățile : Boldici — Negrilă, Ște- 
fănescu, Tilihoi, Unghreanu — 
Țicleanu, Donose, Bălăci — 
Crișan, Cămătaru, Cîrtu.

Creditată, teoretic, cu șansa 
a doua. Politehnica Timișoara 
speră, la rindul ei, să tranșeze 
in favoarea sa disputa pentru 
adjudecarea trofeului, gîndin- 
du-se, desigur, că și anul tre
cut a fost într-o situație ase
mănătoare. Atunci, printr-o

(Continuare In pag 2-3)

AZI, RUGBYȘTII 
TELEORMĂNENI - 
ÎN SEMIFINALE

Astăzi, la Constanța și Iași, 
au loc semifinalele întrecerii 
de rugby din cadrul „Daciadei". 
Pe Stadionul tineretului din 
Iași se întilnesc, de la ora 9,30, 
reprezentanta județului Iași și 
cea a municipiului București, 
în vreme ce pe Litoral (stadion 
Farul, ora 17) are loc partid*  
Constanța — Teleorman. Aceas
tă din urmă selecționată repre
zintă marea performeră a 
competiției, ea fiind singura 
formație alcătuită din jucători 
din eșalonul secund ajunsă in 
fazele decisive ale „Daciadei" 
rugbystice.

învingătoarele de azi își vor 
disputa titlul de campioană, iar 
învinsele vor juca pentru locu
rile 3—4. Aceste jocuri se vor 
disputa simbătă, in cuplaj, pe 
stadionul Olimpia din Capitală.

date de Căta-Chitiga, P. Ioncs- 
cu sau Grădinara, ori după 
traiectoriile greu previzibile și 
greu de urmărit ale atacurilor 
lui Gîrleanu, Stoian. Enescu, 
Mina, Macavei sau Sîrbu. Uni
versitarii voleibaliști nu se 
clintesc nici un pic de la pro
gramul, dealtfel foarte bogat și 
riguros, întocmit de antrenorul 
Sotir, toți fiind convinși că nu
mai așa se pot prezenta in cele 
mai bune condiții la Universia
dă. Și mai știu din propria lor 
experiență, unii cu vechi ștaite 
de internaționali, că intre pre
gătirea de acum și cea dinain
tea altor succese ale voleiului 
românesc nu este decît diferen
ța de timp.

Antrenorul Sotir șl elevii săi 
vor 6ă facă din Universiadă 
bucureșteană un nou succes și 
au toate motivele să fie opti
miști.

Mihail VESA
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SUGESTII Șl PROPUNERI PENTRU
PERFECȚIONAREA REGULAMENTULUI „DACIADEI"

• Vîrsta și calitatea de „legitimat* 1 — probleme-cheie*  Noi ramuri (și probe) 
sportive bat la ușa „Daciadei*  • Finalele — in același timp ?

Lucrările Simpozionului na
tional „Daciada" au avut. între 
altele, și scopul de a afla — la 
capătul celor două ediții ale 
competiției sportive naționale 
— părerea celor care i-au dat 
viată (în asociații. întreprinderi 
sau la sate. în „zonale" inter- 
judetene sau in finale pe tară) 
despre regulamentul „Daciadei", 
îmbunătățirile ce par necesare, 
ca ea să-și atingă pe deplin te
lurile.

Ascultînd comunicările și re
feratele susținute, cit și cuvin- 
tul specialiștilor. din cadrul 
discuțiilor ce au urmat, s-a 
desprins, cu claritate, că regu
lamentul actual corespunde eta
pei în care ne găsim, ca el cu
prinde toate elementele care au 
avut ca direcții magistrale con
tinuitatea în desfășurarea acti
vității sportive de masă la toate 
nivelurile și cuprinderea, tot 
mai largă a maselor de oameni 
ai muncii la competițiile și ac
țiunile ei. Desfășurarea finale
lor „Daciadei" din doi în doi 
ani. în anul imediat următor 
J.O. și în anul ce le precede, 
cit și înaintea altor competiții 
de anvergură, face ca „Daciada 
să-și îndeplinească și rolul de 
onoare, de a descoperi și pro
pulsa spre marea performantă 
tineri cu aptitudini, care să ne 
reprezinte cu cinste.

Pornind de aici, ni s-a părut 
interesantă propunerea ca limi
ta de vîrsta să fie. pe de o 
parte scăzută (de pildă, la schi- 
fond. să existe finală si pentru 
copiii de Ia 10 Ia 14 ani, ei 
constituind baza performantei 
de mai tîrziu). iar pe de altă 
parte, vîrsta maximă pentru 
finale (la unele sporturi) să nu 
depășească 19 ani. peste care 
nu se mai poate intra în aria 
performantei. Ni s-a părut dem
nă de retinut și ideea cooptă
rii unor noi sporturi si probe 
în cadrul finalelor „Daciadei" : 
la patinaj viteză (pornind de la 
actuala „Cupă U.T.C.", la care 
în acest an au participat aproa
pe 30 de județe). la hochei (ti
neret. Dînă la 16 ani). Ia orien
tare turistică pe schiuri, inot și 
Ia sporturile tehnico-aplicative. 
Tot în ceea ce privește vîrsta 
s-a propus ca ea să fie socotită 

Elevii gimnaști au demonstrat și ei:

NU EXISTĂ NICI UN OBSTACOL PENTRU ADEVĂRATA PASIUNE...

în funcție de anul în care s-a 
născut concurentul, ceea ce ar 
elimina unele neconcordante.

O altă categorie de propu
neri s-a referit la calitatea 
eoncurentilor, în speță la exis
tenta unei legitimări. „în regu
lamentul viitor, spunea prof, 
lancu Pleșa (Albac-Alba). ar 
trebui statuat că nu poate lua 
parte Ia întreceri tinărul legi
timat in sportul respectiv, in
diferent dacă la data concursu
lui nu mai aparține de nici un 
club, deoarece un fost perfor
mer, cu experiența sa, poate 
totuși să ciștige mai ușor in 
disputa cu cel care face primii 
pași în ramura sportivă res
pectivă. EI poate concura insă 
Ia alt sport decit la cel in care 
a fost legitimat. De pildă, un 
schior poate lua parte la între
ceri de șah, tir. volei etc. Sta- 
tuîndu-se acest lucru, s-ar eli
mina neregulile, pe care chiar 
o circulară a C.N.E.F.S. le-a 
semnalat, citind nume de spor
tivi și cluburi care n-au res
pectat regulamentul.

Nu lipsite de importantă ni 
s-au părut propunerile privind 
folosirea acelorași materiale 
(schi, sănii, echipament etc.) 
pentru că — așa cum s-a spus, 
— „Unii concurează cu sănii 
fabricate acasă sau Ia Reghin, 
pe cind alții vin cu materiale 
pe care nu le găsim totdeauna 
în comerț- Toți trebuie să par
ticipăm in condiții egale".

Fără îndoială că ideea dc 
concurs (cu clasificarea ce se 
urmărește), trebuie să stea Ia 
baza „Daciadei", iar părerile 
unor vorbitori, că întrecerile ar 
trebui să fie fără miză, nu au 
sens. Dar. așa cum ne-a relatat 
prof. Kosa Geza (Tg. Mureș), 
„...ar trebui să se puncteze re
zultatele Ia toate ramurile spor
tive. Mă gîndesc, în primul 
rînd, Ia sporturile tchnico-apli- 
cative. socotite, azi, mai puțin 
spectaculoase". „De asemenea, 
a intervenit prof. Gh. Dună- 
rintu (Mehedinți), ar trebui să 
se acorde diplome pentru orga
nele sportive care s-au eviden
tial prin CONTINUITATEA 
acțiunilor organizate, pe iot 
parcursul anului. Plină de in

teres, a continuat el. mi s-a 
părut propunerea de a se acor
da Ia sportul de masă, puncte 
pentru toate locurile, de la 1 la 
41 (cite județe sînt) și nu doar 
pentru primele sase clasate. 
Astfel ar apărea mai evident 
efortul fiecărui județ în desfă
șurarea „Daciadei". iar primii 
trei sau șase clasați să fie in
vitați să participe la finalele de 
performantă, — ceea ce ar con
stitui un stimulent in rindul 
participantilor la întrecerile de 
masă — și să fie chemați jn 
tabere pe ramuri de sport, un
de s-ar putea selecta și tria valorile".

Deosebit de*  frumoasă și utilă 
a fost după părerea prof. Ion 
Cioltea (Satu Mare) măsura 
C.N.E.F.S. de a face un clasa
ment separat Ia performanță 
pentru copii și juniori, iar a- 
ceastă inițiativă să fie cuprinsă 
în regulament, pentru că „...a- 
ceșiia constituie, in fapt, baza 
performantei de mîinc, rcali- 
zîndu-se unul dintre importan
tele roluri ale „Daciadei", acela 
de a descoperi, modela și pre
găti tinere talente".

în privința periodicizării în
trecerilor din cadrul „Daciadei", 
s-au făcut multe propuneri. 
Interesantă ni s-a părut și a- 
ceea ca finalele „Daciadei" să 
se desfășoare într-o anumită 
perioadă a anului (de pildă. 15 
februarie — 1 martie, la „Da
ciada" de iarnă și 1—15 august, 
la „Daciada" de vară), în sta
țiuni și orașe care să candideze 
din timp pentru a fi gazde. 
Această situație ar stimula pre
gătirile în localitățile respective 
si ar declanșa o întrecere în
tre ele. ..Daciada" — „această 
Olimpiadă a sportului româ
nesc" — s-ar asemăna, astfel, 
cu Jocurile Olimpice și cu alte 
competiții internaționale.

Am notat cîteva dintre su
gestiile și propunerile care s-au 
făcut la „Simpozionul național 
al „Daciadei". Fără îndoială că 
mai sînt și altele, pe care, cre
dem. Comisia centrală de orga
nizare le va lua în discuție 
pentru perfecționarea regu
lamentul ..Daciadei".

Sever NORAN

Notații la campionatul de rugby

BĂIMĂRENII-lNTRE BRONZUL DIVIZIEI „A“
Șl PRIMĂVARA... DE AUR

Cind întrecerea s-a încheiat de 
drept (7 iunie, data programării 
ultimei etape) am aflat campioa
na de rugby a țării. Dar a tre
buit să mai așteptăm preț de 
cîteva zeci de ore pentru a cu
noaște cea de a treia echipă de 
pe podium, adică pînă la 10 iu
nie, ziua unei partide restante 
care avea să desemneze, totoda
tă, și formația retrogradată ală
turi de Constructorul Constanța, 
în fapt, disputa purtată pe „ru
ta" Baia Mare—Constanța pentru 
bronzul campionatului a consti
tuit un alt veritabil punct de a- 
tracție al ediției cu numărul 64, 
mai cu seamă că Știința CEMIN 
și Farul au contat, indirect, și 
în pasionanta cursă pentru titlu: 
Steaua — Dinamo.

Echipa Maramureșului a trăit 
cea mai frumoasă perioadă din 
scurta sa istorie: • este singu
ra formație care a învins — pe 
teren propriu — și pe Steaua, și 
pe Dinamo, acesteia din urmă lă- 
cîndu-i clipe grele chiar la 
București • față de precedentul 
clasament final, a urcat două 
locuri © a cîștigat „Cupa fede
rației" (o primăvară de aur !). 
Toate acestea reprezintă, indis
cutabil, performanțe, însă ele 
capătă și mai multă greutate da
că vom arăta că au fost obținute 
în condiții deosebite. Astfel, uni
versitarii își desfășoară proce
sul de antrenament și susțin par-' 
tidele pe un teren semănînd cu... 
cenușăreasa din poveste, rapor
tat la baza materială asigurată 
sportului băimărean (ce-i drept, 
perspectiva apare în culori fa
vorabile, existînd promisiuni fer
me de remediere a situației; dar 
deocamdată...). Pe de altă par
te, Știința CEMIN nu are în oraș 
sau prin apropiere un partener 
de verificare a potențialului. Cu 
toate acestea, deci, antrenorul 
Mitică Antonescu a cules roadele 
neobositei sale activități, pasiu
nii, competenței. El a aflat la 
Baia Mare autentici sprijinitori 
ai dezvoltării rugbyului, reușind 
să formeze un lot valoros: in
ternaționali (Tătucu, Ioniță, un- 
gureanu, Urdca, Moț, V. ion, 
Varga, Rădoi), alături de jucă
tori convocați și ei la loturi sau 
demni de atenția selecționerilor 
— Cantea, Demian, Gligor, Pujină 
(foarte puternic și tenace), Be
rarii, Trnyancsev, Pascale. Vlă- 
descu, Ștefiuc, Csoma. Iar cea 
mai recent „achiziție", ex-buzo- 
ianul Gomoescu, promite, la 
rîndu-1.

Farul pierde, în schimb, o po- • 
ziție în ierarhia rugbyului nos
tru. Faptul nu trebuie să surprin
dă, de vreme ce campioana de 
acum cîțiva ani s-a tot „schim
bat la față", în vremea din ur
mă. Au apărut în echipă nume 
care deunăzi nu spuneau maro 
lucru decît, eventual, la nivel 
de... speranțe (Gh. Florea, Istra- 
te, Pllotschi, Marcu, Galan. Pri- 
secaru, Opriș ș.a.), peste Motres- 
cu, Mușat, Borșaru sau Bucos 
au mai trecut anii. De unde 
pînă mai ieri Constanța avea la 
lot o bună parte din echipă, în 
sezonul internațional precedent 
mîndria sa s-a... redus la Du

mitru șl Vărzaru. Alt fenomen 
- interesant: tot mal muiți tineri 

formați pe malul mării au îm
brăcat tricourile altor cluburi (și 
să-i numim numai pe Lungu sau 
C. Florea), în trecutul nu tocmai 
îndepărtat lucrurile prezentîn- 
du-se invers 1 Talentul șl munca 
celor numiți mai înainte, a lui 
Nache, FI. Constantin, Grigore, 
Bogheanu, N. Dinu, a celorlalți, 
tactul profesional incontestabil al 

* antrenorului Mihai Naca vor con
duce — ne place să credem — 
în proxima ediție de campionat 
la reînscrierea Farului pe orbita 
celei mai înalte performanțe.

Și R.C. Grivița Roșie a coborît 
un loc în clasament. Dincolo de 
acest aspect de ordine statistic, 
trebuie remarcat (șij în cazul 
15-lui din „Parcul copilului" de
sele mutații din lot. A plecat, 
nu prea do mult timp, Codoi la 
Steaua, a plecat apoi Podărăscu, 
la Dinamo. Doi internaționali, 
doi jucători de posturi-cheie ! 
Sînt doar două exemple, deși și
rul lor ar putea continua cu su
ficiente nume. Fundașul interna
țional Simion s-a retras, apoi, 
foarte puternicul S cariat a fost 
accidentat cvasipermancnt (ca 
și Al. Marin, dealtfel). Antreno
rii Viorel Moraru și Radu De
mian au trimis în teren alți și 
alți tineri (chiar juniori), unii 
cu deosebite calități, dar echipa 
a acuzat lipsa unui veritabil li
der — conducător de joc —, ve
teranul C. Dinu neputînd înde
plini cu eficacitate rolul, fie nu
mai datorită postului său de pi
lier. Poate că, la anul...

Mergînd mai departe pe „firul" 
clasamentului, o găsim, pe pozi
ția a șasea, pe Știința Petroșani, 
exact acolo unde a încheiat în
trecerea și anul trecut. Ceea ce 
nu înseamnă deloc puțin, deși «- 
pinăm că evoluțiile sale (contra
dictorii) au fost sub valoarea lui 
Ortelecan, Bucan, Petre-Doro- 
banțu, Șt. Constantin, Gh. Dinu, 
Tudose, A. Ion, a celorlalți rug- 
byști antrenați de Gheorghe Băl
tăreții. A șaptea clasată, Rul
mentul Birlad, este autoarea u- 
nui spectaculos salt — de pe lo
cul 12, pentru care antrenorii 
Petre Florescu și Mircea Paiu, 
elevii lor merită un cuvînt bun. 
Cu toate că a urcat, la rîndu-i, 
două locuri, R.C. Sportul stu
dențesc are resurse superioare. 
Să sperăm că, o dată încheiată... 
sarabanda antrenorilor, 15-le uni
versitar va avea un cuvînt mai 
important de spus la viitoarea e- 
diție. .,U“ Timișoara, C.S.M. Si
biu și Politehnica Iași au cobo
rît „scara", sibienii îndeosebi a- 
rătînd destule... rezerve. La pri
ma sa prezență pe prima scenă 
competițională, P.T.T. Arad își 
menține statutul de divizionară 
„A", ceea ce nu-i puțin. Dar 
după cîte emoții ! Retrogradează, 
în schimb, Rapidul — deși fero
viarii au cîștigat ambele meciuri 
cu arădenii, ei nejucînd însă, în 
general, ld nivelul posibilităților 
—, echipa din Giulești însoțind 
în eșalonul secund pe Construc
torul, un „XV" care nu a rezistat 
de fel „șocului" primei divizii.
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Plecînd, vinerea trecută, de 
la sala „Floreasca" duceam cu 
noi impresia multor fapte dem
ne de a rămîne în amintire și 
de a conduce la concluzia u- 
nei reușite a finalei campio
natului republican de gimnas
tică al școlilor generale. Desi
gur, o .întrebare se năștea in
stantaneu, care dintre aceste 
fete sau dintre acești băieți vor 
deveni, mîine, performeri au
tentici ? Și, chiar dacă un... 
pronostic are doza sa de .ha
zard, putem reține, de pe a- 
cum, numele Ioanei Iordache 
(ar trebui, de fapt, să le ci
tăm pe toate cele șase fetițe 
din Deva !), Lilianei Iovu din 
Iași, Danielei Tănase din Ga
lați, ale lui Arthur Levente 
Szabo (Sf. Gheorghe), Ștefan

Stroiță (Timișoara), Daniel A- 
vram (Pitești) sau Mihai Tc- 
beașcă (București).

Dacă pe acești gimnaști, cei 
mai muiți de-o șchioapă, și 
pe alții prezenți la finale — 
citarea am făcut-o numai cu 
titlul de exemplu — îi aștep
tăm la concursuri mai mari, 
trebuie să spunem, totodată, că 
au existat și alți elevi care, 
deși nu au contat în lupta pen
tru podium, au impresionat 
prin pasiunea pentru un sport 
atît de dificil. E oare puțin lu
cru pentru niște copii din So- 
hatu (jud. Călărași), Dărmă- 
nești (Bacău), Coșereni (Ialo
mița), Darabani (Botoșani), Ro- 
se(i (Călărași, iarăși județul 
Călărași !) și chiar din Vatra 
Dornei (singurul nucleu al gim
nasticii intr-un județ ca Su-

ceava), e puțin, deci, pentru 
ei, să fie prezenți la o finală 
Pe țară ? Aceasta, în vreme ce 
spre pildă, orașul natal al E- 
miliei Eberle — Aradul — a 
strălucit, la această întrecere, 
prin... absență 1 Indubitabil, 
munca lor, dragostea lor pentru 
sport merită toată considera
ția. Așa după cum faptul că 
la o casă dc copii, din Siliștea 
Nouă (Teleorman), se face gim
nastică reprezintă, în sine, o 
performanță, a cărei autoare 
este profesoara Cristina To- 
mescu.

încă o dată se demonstrează, 
dacă mai era nevoie, că în ca
lea adevăratei pasiuni nu e- 
xistă obstacol... (G. R.)

CAMPIONATUL NAȚIONAL

DE PLANORISM
Prima probă a camDionatulul 

national de planorism s-a dispu
tat pe distanta de 140 km în 
triunghi (Iași — Ruginoasa — 
Vlădeni — Iași). REZULTATE — 
clasa nelimitat : 1. Erwin Rosch 
1000 p, 2. Marian Simion 971 p. 
3. Nicolae Mihăită 883 n : clasa 
standard : 1. Arpăd Matta 1000 n, 
2. Sergiu Sidon 916 p. 3. Romeo 
Vlădescu 751 p ; clasa club : X. 
Emil Cristolor 1000 D. 2. Gh. Pan- 
tîru 991 p. 3. Mihai Rusu 944 p.

SANCȚIUNI DICTATE DE
In ultima sa ședință,' Biroul 

F.R. Naitație a analizat desfășu
rarea întrecerilor din seria I a 
campionatului național de polo, 
precum și incidentele petrecute 
în ultima etapă, dictând o serie 
de sancțiuni :

1) pentru neprezentareâ echipei 
Dinamo București la festivitatea 
de premiere, ca și pentru unele 
acte de indisciplină ale jucători
lor, se dă un avertisment secției 
de polo, conducătorului tehnic al 
echipei Bogdan Mihăilescu, iar 
antrenorul Iuliu Capșa nu va 
avea dreptul să-și conducă for
mația în primele trei etape ale 
ediției următoare ;

2) pentru atitudinea necuviin
cioasă la masa secretariatului

PROPAGANDĂ EFICIENTĂ PENTRU HANDBAL
(Urmare din pag. I)

limitele regulamentului au tn- 
cîntat și au stîrnit entuziaste 
aplauze din partea publicului 
juvenil, avid de spectacole de 
înaltă ținută. Dacă lupta pen
tru titlu a fost lejer tranșată, 
în schimb cea pentru locurile 
2 și 3 a declanșat o aprigă 
dispută. Reprezentativele Timi
șului (Politehnica Timișoara) și 
Maramureșului (H. C. Minaur 
Baia Mare) au aruncat totul în 
luptă pentru locul din dreapta 
campionilor. Decisivă în con
fruntarea lor directă a fost 
prestația- portarilor. Astfel, în 
timp ce Alex. Huligan, de Ia 
Politehnica, a prins o zi de 
excepție, derutîndu-i și chiar 
timorîndu-i pe „tunarii" băimă- 
reni (Mihai Mironiuc, Măricel 
Voinea ș.a.), goal-keeper-ii ma
ramureșenilor au lăsat în plasă 
aproape toate mingile care se 
îndreptau spre ei... Doar Belu 
— si numai spre sfîrșitul nîe- 
ciului — a făcut o oarecare 
opoziție. j

Indiferent de pozițiile echi
pelor în clasamentul final, con
cluzia a fost evidentă: „Da
ciada" a înseninat un nou pri
lej de afirmare a echipelor și 
a jucătorilor, un mijloc eficient 
de a implanta și mai profund 
acest sport in inimile tinerilor. 
Poate că eficiența ei ar fi și 
mai mare dacă — în viitor — 
întrecerile vor fi programate 
imediat după încheierea dispu
telor din campionatele naționa
le, oferindu-se astfel sportivi
lor o firească continuare a ac
tivității. Și, fiindcă sîntem la 
„capitolul sugestii", să mențio
năm și faptul că în ajutorul 
handbalului ar fi și limitarea 
vîrstei participanților Ia „Da
ciada". De pildă, accesul în a- 
renă să-1 aibă numai jucătorii 
care nu depășesc vîrsta de 22 
de ’ani și aceasta pentru a 
transforma „Daciada" și intr-un 
mijloc' de lansare a unor noi 
talente, a unor, speranțe pen
tru campionatele mondiale și 
Qlimpiadă.

• O FRUMOASA COMPETIȚTIB 
rugbystică a evut loc, nu de 
mult, la Macin — „Cupa Duna*  
rii", întrecere rezervata celor mai 
mici mînuitori ai ba Ierni lui oval. 
La ediția a doua a „Cupei Du
nării" au participat echipe din 
București, Galați, Vâcâreni (jud. 
Tulcea), Fetești și orașul gazdă. 
La rugby în 8 a cîștigat forma
ția Școlii generale din Vâcâreni 
(instructor N. Banec), iar la cel 
în 12 pe primul loc s-a situat 
echipa Casei pionierilor și șoi
milor patriei din Macin (antrenor 
prof. J. Bujenițâ). • PE STA- 
DIONUL municipal dir» Odorheiu 
Secuiesc s-au amenajat pentru 
atieții Clubului sportiv școlar noi 
sectoare de sărituri (înălțime șl 
lungime) ale căror piste de e- 
lan au fost acoperite cu coritan. 
(I FOSTA ECHIPA divizionară 
„C“, Granitul Babadag, a cîști
gat campionatul județului Tulcea 
ta fotbal, după barajul susținut 
în compania formațiilor Rapid 
Izvoarele, Recolta Frecă ței șî 
C.S.Ș. Tulcea. • BAZELE SPOR- 
TIVE din Orodel și Cornu (jud. 
Dolj), aparținînd școlilor generale 
respective se află de cîtva timp 
în paragină. In plus, la Orodel 
materiale și echipament sportiv 
în valoare de aproape 5 000 de 
Iei se degradează din cauza ne
glijenței cu care sînt păstrate. 
• LUPTĂTORII de la C.S.Ș. Mi
nerul Baia Mare au susținut un 
meci internațional, la greco-ro- 
mane, cu Selecționata Facul

tății de educație fizică șî sport 
din Ivano-Frankovsk (U.R.S.S.). 
Băimărenii au cîștigat cu scorul 
de 8—3, avînd în V. Cornea (cat 
grea), FI. Talpas (cat. 44 kg) șl 
I. Pușca-ș (cat. 62 kg) cei mal 
buni concurenți. • FAZA DE 
ZONA a campionatului școlilor 
generale la fotbal (categ. 13—14 
ani), din cadrul Daciadei, care

a avut Ioc Ia Tulcea, a fost cTș- 
tigată de echipa Constanței care 
a întrecut formația Brăilei, în 
finală, cu 2-0 (ambele goluri 
le-a marcat Hle Lazăr). La turneu 
au participat formațiile județelor 
Constanța, Brăila, Călărași, Bu
zău și Tulcea. • ECHIPA DE 
VOLEI băieți a Grupului școlar 
Petrol I Tîrgoviște a cîștigat fi
nala competiției organizate pen
tru unitățile de învățămînt a- 
parținind Ministerului Minelor, 
Petrolului și Geologiei. Pe locul 
secund s-a clasat C.S.M.M. Bala 
Mare. © ȘCOLARII din Munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej sînt mari 
amatori de fotbal, dovadă nu
mărul mare de echipe partici
pante la campionatul municipal:

58 de echipe la fotbal pentru 
elevi categ. 13-14 ani și 117 for
mații Ia minifotbal (categ. 11—12 

ani). Cele trei competi
ții s-au încheiat recent cu victo
ria echipelor de la școlile ge
nerale nr. 5 la grupele 13—14 
anî și 11—12 ani și nr. 7 la gru
pa 8-10 ani. • „CENTURA ME- 
HEDINJIULUI- la box, ediția 1981, 
ale cărei gale s-au desfășurat 
în Grădina Patria, în prezența 
a numeroși spectatori din Drobe
ta Tr. Severin, a fost onorată 
prin prezența lor de către pugi- 
Iiști din Reșița, Rm. Vilcea, Ti
mișoara, Balș și Slatina. Printre 
boxerii care au obținut victorii 
s-au numărat: M. Ciocîrlan — 
cat. 48 kg (Slatina), I. Rusu - 
cat. 57 kg (Drobeta T.S.) — Ia 
juniori, C. Si litră — cat. 54 kg 
(Reșița), I. Boboc — cat. 57 kg 
(Rm. Vilcea), I. Martinescu — 

cat. 63,5 kg (Timișoara) — la 
tineret, M. Nicola — cat. 54 kg 
(Drobeta T.S.), G. Găitănaru — 
cat. 67 kg (Rm. Vilcea) și E. 
Drăghia — cat. 81 kg (Drobeta 
T.S.) - la seniori • FILIALA 
A.C.R. TULCEA a amenajat la 
baiza sa proprie de la Mila 23, 
din Delta Dunării, un minicom
plex sportiv compus din terenuri 
de volei, tenis și minifotbal.

RELATĂRI DE Aa: I. Jipo, A. 
Pialoga, I. Diaconii, M. Vlădoia- 
nu, V. Săsâranu, P. Comșa, M. 
Avana, Gh. Grunzu, M. Focșan 
și C. Pompiliu.

BIROUL F.l
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CONSFĂTUIRE A 
Șl ARBITRILOR
Intre 26 șl 28 iu 

hotelul „Turist" 
consfătuirea antren 
trilor de handbal, 
arărilor ei vor fi 
dificările aduse 
de handbal, aproba 
sul I.H.F. și care 
vigoare de la 1 a’ 
acest prilej va av. 
gerea la sorți r 
României".
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CU 24 DE ORE ÎNAINTE, IN CEIE DOUĂ TABERE
■— Păun și Dolipschi — a- 

proape fără greșeală. Au ieșit 
primii în grupe și tot primii 
după finale. Importantă este 
insă revenirea lor la forma 
sportivă care i-a consacrat. Do
lipschi și-a îmbunătățit mult 
rezistența de concurs pe toată 
durata partidelor, adică tocmai 
capitolul său deficitar. Tînărul 
Zamfir a susținut în grupa sa 
nu mai puțin de 5 meciuri, ca 
la campionatele europene. ~ In 
finala cu rutinatul luptător 
cehoslovac Krista a greșit o 
singură dată, dar suficient pen
tru a pierde. Ciobotaru a fost 
învins, dar la limită (5—6), de 
vicecampionul olimpic, sovie
ticul Bikov. Pină la acest 
meci, Ciobotaru obținuse suc
cese pe linie. Singurul care 
n-a ajuns în finale a fost Gin- 
gă. In cazul lui se cuvin cite- 
va explicații, nu justificări. 
Meciul său din grupă cu bul
garul Mladenov — campion 
mondial și european, cum se 
știe — s-a încheiat la egali
tate (2—2). Decizia de învin
gător a fost acordată, pe merit, 
lui Mladehov, dar în timpul 
meciului doi dintre cei trei ar
bitri au cerut. de citeva ori 
descalificarea luptătorului bul
gar. Juriul. însă, n-a fost de 
acord ! Astfel Gingă s-a situat 
pe locul 2 in grupă și pe 3 
în final. Cert este că luptă
torii români au fost bine a- 
prBciați la Ostrava.

Costin CHIRIAC
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președintele asociației sportive), 
echipa IMUAS a izbutit, într-un 
timp relativ scurt, să obțină un 
succes la care alte formații rîv- 
nesc de mulți ani. Perspectivele 
ni le-a enunțat antrenorul Mol
nar: „Dorini ca Baia Mare să 
devină un centru statornic al 
baschetului și în acest scop vom 
căuta să ne întărim echipa cu 
jucători tineri, avînd talia peste 
2 m. în sezonul 1981—1982 ne 
propunem rămînerea în Divizia 
„A“, dar în anii următori dorim 
să urcăm în clasament. Pentru 
aceasta, este absolut necesar să 
avem o pepinieră proprie prin 
înființarea unei catedre de bas
chet la Clubul sportiv școlar nr. 
2 din Baia Mare“.

CARPATI GRUPUL 8 
CONSTRUCȚII BUCUREȘTI

Antrenamentele serioase și con
știinciozitatea au detorminat pro
movarea echipei bucureștene pre
gătită de antrenorul Dumitru E- 
vuleț-Colibaba, care a avut sub 
îndrumare următorul lot: Dan 
Haiducu (1955 — 1,88), Viorel
Aprodu (1955 — 1,83), Alexandru 
Păsărică (1959 — 2,02), Leon 
Kaunitz (1957 — 1,95), Aurel A- 
npjtasescu (1957 — 1,93), Radu 

opovici (1960 •— 1,96), Daniel 
2>tănescu (1954 — 1,98), Viorel 
Constantin (1965 — 1,97), Marian 
Dumitru (1960 — 2,08), Dan Rădu- 
lescu (1962 — 1,84), Mihai Negreț 
(1961 —- 1,85). Conducerea Gru
pului 8 Construcții (Gh. Tănase 
— director, Gh. Stancu — secre
tarul comitetului P.C.R., P. Blă- 
naru — președintele comitetului 
sindical, G. Ioncscu — președin
tele asociației sportive, N. Mari- 
nache — președintele secției de 
baschet) a ajutat permanent e- 
chipa și i-a urmărit activitatea, 
intervenind atunci cînd era ca
zul. Proiectele pentru viitoarea 
evoluție ne-au fost prezentate de 
antrenorul Evuleț-Colibaba :
„Ne-am calificat pentru că jucă
torii au alcătuit o echipă și do
rim să devenim stabili în prima 
categorie a campionatului țării
prin promovarea unor baschet- 
baliști tineri, înalți și — mai
ales — cărora le place acest joc 
sportiv și doresc să se antreneze 
mult și seri os

Dumitru STĂNCULESCU
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„MEMORIALUL NICOLAE 
VLAD" LA JUDO

Timp de două zile, municipiul 
Făgăraș a fost gazda întrecerilor 
de judo, pe echipe, din cadrul 
primei ediții a „Memorialului Ni-, 
colae Vlad“.

La competiție au participat zece 
echipe: S.C. Kecskemet (Unga
ria), Olimpia Poznan (Polonia), 
Dinamo Brașov, Constructorul 
Miercurea Ciuc, Constructorul 
Alba Iulia, A.S.A. Tg. Mureș, 
Carpați Mîrșa, Unirea Focșani, 
Rapid Arad și Nitramonia Fă
găraș.

Cu toate că loturile de peste 
hotare au prezentat pe tatami 
echipe foarte puternice, trofeul 
a revenit echipei organizatoare, 
Nitramonia, care a acumulat un 
total de 29 de puncte. Pe urmă
toarele locuri s-au clasat, în or
dine, S.C. Kecskemet 26 p, Olim
pia Poznan și Constructorul 
Miercurea Ciuc, cu cite 21 p.

ANUNȚ
Clubul sportiv școlar 

„Cetate" Deva organizează 
un concurs de selecție 
pentru treapta I de liceu, 
profil — chimie-industria
lă. secția atletism. Con
cursul va avea loc la 
Școala generală nr. 7 Deva, 
la data de 26 iunie a.c., 
ora 8.

0 HOTĂRÎRE BINEVENITĂ
IN SPRIJINUL

REPREZENTĂRII INTERNAȚIONALE
Hotărîrea recentă a Biroului F.R. Fotbal de a interzice transfe

rările jucătorilor de Divizia „A" pe perioada meciurilor pentru 
calificarea la C.M. 1982 din Spania a fost intimpinată cu satisfacție 
de toți aceia care doresc din suflet ca echipa de fotbal a Româ
niei să nu lipsească de la turneul final al Mundialului spaniol. 
Declarațiile publicate mai jos arată cu cită răspundere, seriozi
tate și hotărire este privit obiectivul nr. 1 al fotbalului nostru, 
cit de mare este dorința reprezentării noastre cu succes în ma
rile competiții internaționale și, îndeosebi, în campionatul mondial.

CORNEL STROE (vicepre
ședinte al clubului Universita- 
tea Craiova) ; „Hotărîrea luată 
de către Biroul federal, prin 
care se interzice transferarea 
jucătorilor din Divizia „A" în 
alte județe ni se pare promptă 
și de o utilitate evidentă pen
tru buna reprezentare a fotba
lului nostru în viitorul, si ații 
de angajantuî, sezon competițio- 
nai internațional. Jucătorii tre
buie Să folosească in mod a- 
decvat perioada de vacanță 
pentru refacerea lor totală si. 
apoi, să se angajeze cu toate 
forțele în procesul de pregă
tire a noului sezon. Or, este 
știut faptul că, umblind dc la 
un club la altul in perioada 
dintre două campionate, după 
transferări avantajoase, mulți 
fotbaliști pierd importanta eta
pă de acumulări și evoluția 
lor ulterioară suferă.

In ceea ce ne privește pe noi. 
cei de la Universitatea, după 
frumoasele rezultate obținute 
în această vară, avem DATO
RIA să ne pregătim corespun
zător, cu toată seriozitatea, să 
nu diminuăm cu nimic forțele 
și unitatea echipei. Dc la noi 
se așteaptă rezultate și mai bu
ne in viitoarea ediție a C.C.E., 
și. mai ales, o contribuție, pe 
măsura cerințelor, la eforturile 
echipei naționale de a se cali
fica Ia turneul final al C.M.".

MIRCEA LUCESCU (CorvI- 
nul) : „In general transferările 
fac parte din viața fotbalului, 
dar hotărirea luată recent de 
Biroul federal — de a interzice, 
deocamdată, plecarea unor ju
cători de „A“ Ia alte cluburi — 
mi se pare corespunzătoare. In
teresele echipei naționale sini 
primordiale, calificarea ei pen
tru campionatul mondial fiind 
un obiectiv major al fotbalu
lui nostru, care poate fi atins. 
Or, trecerea unor jucători buni 
de la un club la altul, ar tntîr- 
zia integrarea acestora într-un 
program adecvat dc pregătire, 
ar conduce Ia un start ezitant 
în viitorul sezon competițional 
al echipelor de primă categorie. 
Echipele sud-americane, de e- 
xemplu, nu permit transferări 
în perioadele cînd reprezentati
vele acestor țări au de susținui 
importante meciuri oficiale**.

mobilizare exemplară și un joc 
bine organizat, a depășit o 
mare favorită, Steaua. Și stu
denții bănățeni mizează pe a- 
celeași atuuri si chiar pe... re
petarea istoriei. Antrenorii Ion 
Ioncscu și T. Dobîndă intențio
nează să încredințeze sarcina 
trecerii importantului examen 
de azi următorului „11“ : Suciu 
(Moisc) — Nadu, Păltinișan, 
Șunda, Vișan — Dumitru, Ma
nea, Vlătănescu — Cotec (Dem- 
brovschi), Nedelcu II, Palea. 
După cum se poate observa, o 
absență notabilă : Anghel, ac
cidentat în ultima parte a cam
pionatului.

Conducerea finalei Universi
tatea Craiova — Politehnica Ti-

• ASTAZI Șl MÎINE — ULTI
MELE ZILE DE PARTICIPARE ! 
Pentru cei care nu și-au procu
rat încă biletele, precum șl pen
tru cei ce doresc să-și sporească 
șansele de cîștlg la tragerea Loto 
din această săptămînă se rea
mintește că Agențiile Loto-Pro- 
nosport le mal stau doar astăzi 
și mîine la dispoziție. Frecvența 
și valoarea ridicată a cîștigurllor 
la acest tradițional sistem de joc 
este confirmată șl de primele 
două trageri ale lunii curente, 
la care s-au atribuit, printre al
tele : TREI AUTOTURISME „Da
cia 1300", obținute de Dinu Iu
lian (Sf. Gheorghe), Manole Ne- 
culae (com. Tăndărei, iud. Ialo
mița) și Vatra Gheorghe (Ro
man) și 23 CÎȘTIGURI ÎN BANI

ȘTIRI...
• TURNEUL SELECȚIONATEI 

UNIVERSITARE DIN ȚÂRA GA
LILOR. La invitația Clubului 
sportiv muncitoresc Suceava, se
lecționata universitară din Țara 
Galilor va efectua un turneu de 
trei jocuri în România, în perioa
da 26 iunie — 3 iulie. Adversarii 
oaspeților vor fi stabiliți în ur
mătoarele zile.

• RAPID — SPĂL FERRARA 
(Italia), DUMINICA PE STADIO
NUL GIULEȘTI. o atractivă par
tidă amicală va avea loc dumi
nică în Capitală. Este vorba de 
meciul Rapid București — Spăl 
Ferrara, din Italia, intîinire care

ȘTIRI

FOTBAL PENTRU ELEVI
Clubul sportiv școlar E- 

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

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

Susținerea probelor dc ap
titudini va avea loc intre 
20—26 iunie 1981 pentru cla
sa a IX-a treapta 1 de li
ceu și între 3—7 iulie pen
tru clasa a Xl-a treapta • 
Il-a de liceu.

VASILE IORDACHE (Steaua): 
„Nu trebuie să iei cunoștință 
de litera unui comunicat pen
tru a-ți da seama de impor
tanța deosebită a etapei care 
urmează, în această toamnă, 
pentru obiectivul major al fot
balului nostru, calificarea echi
pei reprezentative a României 
Ia turneul final al Campionatu
lui mondial, din Spania 1982. 
Și cum această perioadă cuprin
de și pregătirile echipelor din 
primul eșalon, inclusiv cele 
care se pregătesc pentru com
petițiile europene intercluburi, 
precum și debutul noii ediții a 
campionatului, mi se pare fi
resc și absolut necesar ca să 
existe la nivelul primei divizii 
un climat de liniște și muncă 
temeinică, bazat pe ordine și 
disciplină, in afara oricăror in
terese înguste de club. Iată de 
ce cred că recenta măsură a 
Biroului federal, de a inter
zice, pentru această perioadă 
de maximă responsabilitate, 
transferurile jucătorilor de „A“ 
în afara respectivelor județe, 
se înscrie pe deplin în acor
darea priorității absolute pre
gătirii echipei naționale. Sînt 
de acord cu ea atit ca selecțio- 
nabil, cit și ca jucător divizio
nar „A**.

ȘTEFAN CZAKO (antrenorul 
principal al echipei U.T.A.) : 
„Foarte indicată hotărîrea Bi
roului federal de a interzice 
transferarea jucătorilor de Ia 
echipe de „A“. Pentru că, alt
fel, în această perioadă cu mari 
responsabilități pentru fotbalul 
nostru, ar însemna ca jucători 
obișnuiți cu un anumit sistem 
de pregătire, cu o anumită at
mosferă de lucru, să nimerească 
în alt colectiv, cu alte metode, 
cu alt ritm. O asemenea mă
sură obligă antrenorii la o 
muncă de... cercetare atentă a 
eșaloanelor inferioare. pentru 
depistarea clementelor talen
tate, apte de a fi lansate în 
Divizia „A**.  Marea performanță 
presupune și o selecție atentă, 
în Diviziile „B“ și „C“, nu nu
mai goana după nume cunos
cute, presupune și un mai 
mare interes arătat producției 
proprii de jucători a unui ju
deț, a unui club !'* *

... ȘTIRI...
se va disputa pe stadionul Giu- 
lești, de la ora 11.
• IN DIVIZIA „B“. în cadrul 

seriei a Il-a a Diviziei ,,B“, inli
ne la Făgăraș se va disputa par
tida dintre formația locală Ni
tramonia și Metalul București, 
care va fi arbitrată de S. Dră- 
gulici (Drobeta Tr. Severin).
• MECI AMICAL LA CALA- 

RAȘI. Mîine la Călărași va avea 
loc întilnirea amicală dintre proas
păta promovată în Divizia „B“ 
Dunărea și formația bucureșteană 
Rapid. Meciul va începe la ora 
17,30 șl se va disputa pe stadio
nul „23 August".

înscrierile pentru treapta 
I de liceu se fac în perioa
da 16—19 iunie, iar pentru 
treapta a Il-a de liceu, în 
perioada 1—2 iulie.

La înscriere, elevii vor 
prezenta următoarele acte :

— Fișa tip de înscriere.
— Copie și originalul

certificatului de naștere.
— Adeverință medicală 

pentru elev-student tip 18.1. 
002.

— Electrocardiogramă
— Probele hepatice.
Pentru relații suplimenta

re vă puteți adresa la se
cretariatul liceului, telefon : 
27.33.35.

Prima ședință de refacere, du
pă terminarea campionatului, 
„Poli" Timișoara a efectuat-o 
chiar la Tg. Mureș, gazda sa din 
ultima etapă. A sosit luni seara 
în București. Marți dimineață, 
program de destindere, cu plim
bări pe aleile de la Șosea, sau 
partide, cu angajament moderat, 
în sala de „bowling". Marți du- 
pă-amiază un antrenament chiar 
pe Stadionul Republicii, locul de 
disputare a finalei. In dimineața 
zilei de astăzi, un nou antrena
ment, de menținere. Spicuim cî- 
teva declarații din tabăra celor 
care dețin, încă, Cupa României.

Prof. Traian Scncu, vicepre
ședintele secției de fotbal: „Nu 
știu dacă vom lua Cupa, dar 
vom face sigur un joc bun".

Toma Dobindă, antrenor se
cund: „Anul trecut, în fața Ste
lei, eram tot outsideri, ca și acum. 
Și am cîștigat. Istoria Se repetă 
și in fotbal".

Ncdelcu (de patru zile, profesor 
de educație fizică): „Nu va fi 
ușor, mai ales că lipsește Anghel. 
Jucăm de faipt, cu... echipa na
țională, dacă-mi permiteți o mi
că exagerare. Dar ceea ce nu 
știu craiovenii este că le-am 
pregătit o tactică specială. Nu 
pot să spun mai mult".

Vișan: „După revenirea din 
Turneul efectuat în Italia, coe
ziunea morală a echipei a fost 
în suferință. Fenomenul s-a re
flectat și... pe tabela de marcaj, 
in campionat. După ultima eta
pă, băieții (inclusiv Dumitru) 
s-au strîns, promițindu-și unul 
altuia să dea in finala Cupei tot 
randamentul de care sînt capa
bili. Criza internă s-a volatilizat 
la timp. In detrimentul campioa
nei. bineînțeles".

PERFORMERELE CUPEI...
A doua mare competiție fotba

listică a țării, „Cupa României", 
a debutat cu 47 de ani în urmă. 
Prima ediție, 1933—1934, a fost 
cîștigată de puternica echipă a 
acelor timpuri, Ripensia Timi
șoara. Dar, in anul următor, tro
feul a trecut în vitrina ferovia
rilor bucureșteni, echipa cărora 
avea să devină, dc-a lungul a- 
nilor, una dintre performerele în
trecerii. înainte de război, Rapid 
a cîștigat de șase ori la rînd 
Cupa (1937—1942), ceea ce n-a 
mal realizat nici o altă*  echipă 
în fotbalul nostru. In perioada 
1944—1947, competiția nu s-a des
fășurat. Ea a fost reluată cu e- 
diția 1947—1948, la stîrșilul căreia 
Cupa a revenit formației arădene 
I.T.A. A urmat perioada cînd o 
altă echipă, C.C.A. — Steaua, a 
devenit mare specialistă a. jocuri
lor de Cupă. De 13 ori forma
ția clubului militar bucureștean 
și-a înscris numele pe mult rlv- 
nitul trofeu ! Ultima dată a fă
cut-o în ediția 1978—1979, cînd a

„DRUMUL“ SPRE FINALĂ
Universitatea Craiova

i 
Bușteni (16-imi) : Caraimanul — Univ. Craiova 0—1 (0—1) |ț
Sibiu (optimi) : Univ. Craiova — Gloria Bistrița 2—1 (0-0) 
Rm. Vilcea (sferturi) : Univ. Craiova — F.C. Argeș 2-1 (0-1, 1-1) 
București (semifinale) : Univ. Craiova — S.C. Bacău 4—0 (2-0)

Politehnica Timișoara
Roman (16-imi) : Laminorul Roman - „Poli" Timișoara 1-3 (0-2) 
Drobeta Tr. Severin (optimi): „Poli" Timișoara — Continui 2—1 (1—0) 
Pitești (sferturi) : „Poli" Timișoara - F.C. Constanța 3-2 (2-1, 2-2) 
Oradea (semifinale) : „Poli" Timiș. - Sticla Arieșul Turda 2-1 (2-1)

ASTĂZI,
(Urmare din pag. I)

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INEORMEAIA:

Universitatea Craiova și-a fixai 
„statul major" la hotelul „Flora", 
întocmai ca la semifinala Cupei, 
cînd a învins pe S.C. Bacău cu 
4—0. A ținut să respecte și pro
gramul (dc bun augur) de atunci: 
luni, refacere, subînțelegînd utili
zarea bazinului și a saunei; du- 
pâ-amiază vizionarea colectivă a 
unul film („Serplco"); marți, an
trenament pe stadionul „Giu- 
iești"; astăzi. In ziua meciului, 
vizitarea grădinii zoologice de la 
Băneasa. O singură modificare la 
vechiul program: paharul de be
re închinat luni în cinstea lui 
Căijiătaru. care a împlinit 23 de 
ani.

Starea de spirit reflectă dis
tanța de 12 locuri (susținută de 
o diferență de 13 puncte) pe 
scara clasamentului. Nimeni nu 
se îndoiește de victoria campi
oanei. Oblemcnco spur .-a : „Con
tez pe valoarea, pe forma bună 
și pc dorința echipei de a rea
liza eventul. «Poli» trăiește prin 
individualități. Una dintre ele. 
Anghel, accidentat, va lipsi, ceea 
ce reprezintă un avantaj pentru 
noi". „Secundul" Oțet are o sin
gură îngrijorare: că terenul s-ar 
putea degrada, în caz de ploaie, 
încă din «deschiderea» asigurată 
de divizionarele ,,B" Rapid și 
Pandurii. „Ar ti în detrimentul 
spectacolului", „ susține ei. Căpi
tanul echipei, Ștefănescu, pare 
calm. Mărturisește că echipa sa 
s-a întîlnit cu „Poli", care lo
cuiește la doi pași la „Turist", 
marți, la masa de dimineață. S-a 
discutat 'orice altceva afară de 
fotbal. Lui, personal, nu-i este 
teamă decît de Nedelcu șl de 
Dumitru. în raza hotelurilor .Flo
ra" șl „Turist", la bursa simpa
tiilor cota este net favorabilă 
craiovenilor: 4—1.

învins, în finală, fără drept de 
apel, cu 3—0, pe Sportul studen
țesc.

S-au disputat, așadar, pină în 
prezent 42 de ediții și doar 15 
echipe au reușit performanța cu
ceririi trofeului. într-un clasa
ment sul-generis, acestea se orîn- 
duiesc astfel :

1. Steaua
2. Rapid

13 victorii
9 victorii

3. Dinamo 3 victorii
Și in continuare: Ripensia (2); 

I.T.A. — Flamura Roșie Arad 
(2), Știința — „Poli" Timișoara 
(2), Universitatea Craiova (2), 
C.F.R. Tr. Severin, Progresul 
I.C.O. Oradea, Metalul Reșița, 
Petrolul Ploiești, știința Cluj, 
Arieșul Turda, Progresul Bucu
rești, Chimia Rm. Vilcea și Jiul 
Petroșani.

Cine va cîștiga, astăzi, a 43-a 
ediție 7 Universitatea 7 „Poli" 
Timișoara 7

FINALA
mișoara a fost încredințată 
tînărulul arbitru bucureștean 
C. Jurja, care va fi ajutat la 
tușe de N. Hainea și Cr. Teo- 
dorescu. Reamintim că partida 
va fi transmisă în întregime la 
televiziune.

• în caz de egalitate după 
90 de minute, jocul va fi pre
lungit cu două reprize a cite 
15 minute. Dacă eg litatea se 
menține, finala se va rejuca 
după 48 de orc.

• în deschidere, de la ora 
15,30, un meci în cadrul Divi
ziei „B“, seria a Il-a : Rapid — 
Pandurii Tg. Jiu. în eventuali
tatea că va ploua, jocul divi
zionarelor „B“ se va disputa la 
ora 19,30, după desfășurarea fi
nalei Cupei României.

INTRE 7600 și 17.500 LEI etc. Nu 
ocoliți prilejul de a vă număra 
și dv. printre marii ciștlgători la 
tragerea de vineri 26 iunie a.c. !
• TRAGEREA obișnuită Pro- 

noexpres de astăzi. 24 iunie 1981,’ 
se televizează în direct începînd 
de la ora 17.20.
• C1ȘTIGURILE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 21 IU
NIE 1981. Cat. 1 (13 rezultate):
2 variante 25% a 50.000 lei; Cat. 
2 (12 rezultate): 44 variante a
2.956 lei; Cat. 3 (11 rezultate):
681 variante a 286 lei. Report la 
cat. 1: 8.387 lei. Cîștigurile de 
cîte 50.000 lei fiecare plus o sui
tă de alte cîștiguri au fost ob
ținute de: ION ENESCU din A- 
rad si XON ZAMFIR din Bucu
rești.



CANOTOARE DIN CINCI TARI LA STARTUL
REGATEI INTERNAȚIONALE SNAGOV

IIWSMOO' București ’81
Echipaje din Cehoslovacia, 

R.D. Germană, Polonia, U.R.S.S. 
și România vot lua startul, joi, 
înta-una din cele mai impor
tante întreceri internaționale 
feminine de canotaj : „REGATA 
SNAGOV". Concursul, care 
marchează jumătatea actualului 
sezon competițional. de canotaj, 
constituie — pentru toate vis- 
lașele și ramerele prezente la 
această tradițională întrecere — 
■un test util în vederea cam
pionatelor mondiale programa
te în luna august, la Mfinchen.

Așadar, două zile de intere
sante întreceri (joi și vineri), 
cu multe medaliate la ultima

ediție a Jocurilor Olimpice, cu 
numeroase alte tinere talente 
pe culoarele dintre balizele fru- 
mos rîndulte pe lacul Snagov. 
în această competiție — pe 
care an de an o găzduim — 
reprezentantele noastre vor evo
lua. firește. în toate cele șase 
probe ale regatei : la schit sim
plu, 4-ț-l visle, 3 rame fără 
cirmaci, 2 vîslc, 4+1 rame și 
8-ț-l. Cursele, reamintim, se 
vor desfășura pe distanța cla
sică da 1 000 m. Iată programul 
celor două zile de concurs: de 
la ora 10 — serii, recalificări, 
semifinale ; de la ora 18 — 
finale.

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE ȘAH DE LA TIMIȘOARA

TIMIȘOARA» 23 (prin telefon). 
Runda inaugurală a Turneului 
international de sah din locali
tate a purtat un caracter de ta
tonare. Participantii n-au cutezat 
sa-și asume din start riscurile 
de a forța pozițiile, preferind un 
joc liniștit. In partida centrală 
a serii, aceea dintre Raikovici si 
Ciocâltca. remiza a fost consem
nată la mutarea a 16-a. Rezultat 
explicabil, altminteri, dacă ținem 
seama de faptul că cei doi mari 
maestri au sosit în sala ,,Modex“ 
cu puțin timp înainte de a se 
pune în mișcare ceasurile de 
control, venind, foarte obosiți, 
de la Smederevska Palanka.

Același rezultat s-a înregistrat 
în întîlnirile Kelecevici — Neam- 
tu, Ungureanu — Negulescu. ili- 
jin — Messing si Biriescu — 
Campora (după întrerupere). Au 
fost aminate partidele Zarcula — 
Knezevicj (ultimul nu a sosi» 
încă la Timisoara) șl Subâ — 
Stoica. în singura dispută decisă 
a reuniunii, marele maestru bul
gar Spiridonov l-a învins (cu ne
grele) pe Kindt rmann, după o 
foarte bună partidă pozițională. 
Dar, turneul abia a început și 
totul este înainte... (T. NICOA- 
RA)

0 în turneul feminin de la 
Halle, după 13 runde conduce 
Starck (R.D.G.), cu 5,5 p. Iudit 
Kantor (România), care în run
da a 7-a a remizat cu Keller 
(R.D.G.), se află pe locul 4, 
cu 4 p.
• în turneul masculin de la 

Halle, lider se menține Uhlmann 
(R.D.G.), cu 6 p din 7 posibile, 
în runda a 7-a Mircea Pavlov 
(România) a întrerupt cu 
Boensch.
• După șapte runde. în tur

neul feminin de la Budapesta în 
fruntea clasamentului se află 
Fatalibekova (U.R.S.S.), cu 6 p, 
urmată de Lemaclko (Bulgaria) 
5 p (1), Veroczi (Ungaria) 5 p. 
Levitina (U.R.S.S.) 4 p (1).
Szmacinska (Polonia) 4 p, Poli- 
hroni-ade (România) 3,5 p (1).

TREI D0XER1 RO'IÂNI

Sportivii lumii se pregătesc:

ITALIA SPERĂ EGALAREA
BILANȚULUI DE LA MEXICO

Italia a avut întotdeauna o 
prezență activă in organismele 
mișcării sportive universitare 
mondiale, dar nu i-au lipsit 
nici succesele în competiție. 
Este suficient să amintim de 
izbînzile lui Piclro Mennea, la 
Universiada mexicană, unde 
campionul italian a realizat, 
printre altele, recordul mondial 
la 200 m (19,72) și recordul eu
ropean la 100 m (10,01), cîști- 
gînd două medalii de aur : una 
la 200 m și cealaltă la 4X100 
m, cu record european, egalat 
(38,42). Cea de a treia meda
lie de aur obținută de „azzu- 
rri“ la Ciudad de Mexico s-a 
datorat înotătorului Marcello 
Guarducci (la 100 m liber). Au 
mai fost obținute două meda
lii de argint și 5 de bronz, în 
total 10. Astfel a fost depășit 
bilanțul ediției precedente (So
fia, 1977), unde se obținuseră 
7 medalii (1—3—3). dar cu mult 
sub recordul stabilit la ediția 
din 1959 : 18—9—9.

C.U.S.I. (Centrul universitar 
sportiv italian) va trimite la 
București 120 de concurenți, cu 
peste 20 mai mulți decît la 
Ciudad de Mexico (97). Contin
gentul cel mai puternic va fi, 
ca întotdeauna, cel al atleti- 
lor, dar loturi puternice vor 

ÎNOTĂTORI ROMÂNI LA „

lua parte la întrecerile de scri
mă, volei masculin, gimnastică, 
tenis și lupte. La atletism, sub 
culorile Italiei vor apare per
formeri de clasă. Se cunosc, de
altfel, progresele realizate in 
ultimul deceniu de atletismul 
italian, iar la București trebuie 
să se confirme încă o dată va
loarea ridicată a „azzurri“-lor 
care, la ultimele ediții ale 
Jocurilor, au semnat cîteva 
succese de răsunet, prin Sara 
Simeoni, Paola Pigni, Pietro 
Mennea, Franco Fava... La 
scrimă, va face deplasarea cea 
mai bună garnitură, ca și la 
volei, disciplină în care italie
nii vor’ încerca să înnoiască 
victoria de la Torino (1970). 
Deși este prematur să facem 
calcule, C.U.S.I., ar trebui să 
atingă la București bilanțul de 
la Ciudad de Mexico, cu toate 
că nu va fi ușor avînd în ve
dere numeroasa participare, la 
toate disciplinele, a țărilor cu 
sport de înaltă valoare. Ori
cum, Italia așteaptă îndeplini
rea, măcar cantitativă, a obiec
tivului mai sus enunțat, in pri
mul rînd din partea atleților și 
scrimerilor...

AUGUSTO FRASCA
„Atlotica“-Rotna

CHOR 7 COLINE"

ECHIPA ROMÂNIEI PENTRU 
MECIliL DE CUPA DAVIS 

CB ECHIPA ARGENTINEI 
în vederea meciului de Cupa

Davis, cu echipa Argentinei, 
de la 10—12 iulie, a fost forma
tă echipa de tenis a României, 
care va avea următoarea com
ponență : Florin Segărceanu, 
Andrei Dîrzu, Laurențiu Bucur 
și Adrian Marcu. în funcția de 
căpitan-nejucător a fost de
semnat antrenorul emerit Alexe 
Bardan.

IA IURNElil DIN (UDA
La turneul internațional de 

box „Memorialul Giraldo Cordova 
Cardin", care se va desfășura 
între 27 iunie șl 5 iulie în 
Cuba, vor fi prezenți și trei pu- 
giliști români’: Pavel Marea 
(muscă). Nicolae Nicolae (co
cos) Si Mircea Fulger (ușoară). 
Sportivii, însoțiți de antrenorul 
Octavian Tabără, au sosit la Ha
vana.

Un grup dintre înotătorii ro
mâni care vor participa la 
Universiadă, pleacă în Italia, 
la Roma, pentru a lua parte 
la tradiționala competiție de

numită „Trofeul celor 7 coli 
ne“. Fac deplasarea : Carmen 
Bunaciu, Mihai Mandache, Ște
fan Mitu, Horia Lucaciu. An- 
trenoare : Cristina Șopterian.

• Sala Olimpia se află 
în faza ultimelor finisări 
în vederea găzduirii în 
cele mai bune condiții a 
întrecerilor din turneele 
preliminarii de volei femi
nin. Sînt gata 4 vestiare, 
s-a- vopsit dușumeaua, s-a 
montat cea mat mare 
barte a scaunelor pentru 
spectatori. Alte două săli 
așteaptă aparatele de te
lex si telefoanele necesare 
presei.
• A fost pusă la nunct 

rețeaua de stații terminale 
ale calculatorului, nece
sară transmiterii informa
țiilor pentru oficiali, pre
să, public. Apropo de flu
xul știrilor : in timpul 
Jocurilor Mondiale Uni
versitare. vor funcționa 9 
centrale telefonice desti
nate convorbirilor de pre
să peste hotare. La fie
care bază sportivă care va 
găzdui întreceri oficiale 
vor exista și aparate de 
telex.

BREVIAR
• Activul „Ecran “-Clu

bului a adus ample ame
najări acestui centru cul
tural si recreativ destinat 
participantilor la Univer
siadă. Aici va funcționa, 
printre altele, o discote
că. A fost ridicată o sce
nă pentiru diferite mani
festări artistice, iar în 
grădinița clubului vor fi 
aranjate mese și fotolii 
pentru odihnă șl recreare.
• O premieră în atelie

rele I.E.A.B.S. București 
o constituie cele 400 de 
garduri confecționate după 
ultimele cerințe ale teh
nicii. Principala problemă 
de rezolvat a fost sistemul 
de montare a contragreu
tăților necesare pentru ca 
gardurile să cadă doar La 
lovirea cu o anumită for
ță de către atleți.
• Din delegația Spaniei 

vor face parte 20 de atleți. 
13 poloiști, 12 baschetba
liste, 24 voleibaliști (m-f-f), 
2 înotători șl 2 scrimeri. 
Sportivii vor fi însoțiți de 
8 antrenori. 6 oficiali, un 
arbitru si 2 mediei. Din 
Chile vor sosi la Bucu
rești 10 sportivi care vor 
participa la întrecerile de 
scrimă, natație si atletism.

Stop cadru
sa///d zagretdiaioit-i^gAtoi»

MERITUOS AL CURSE! PĂCII

ACTUALITATEA

ÎNTRECERILE DE TENIS
DE LA WIMBLEDON

SI VILAS ELIMINAT 
ÎN TURUL I !

LONDRA, 23 (Agerpres). — Au 
continuat întrecerile turneului 
internațional de tenis de la 
Wimbledon. Rezultate tehnice: 
Clerc (Argentina) —- Fillol (Chile) 
3—6, 6—3, 2—6, 6—4, 9—7; Scan
lon (S.U.A.) — Pecci (Paraguay) 
7—6, 6—0, 6—0 !; Fleming (S.U.A.)
— Docherty (S.U.A.) 7—6, 6—2,
3—6, 7—6; Gcrulaitis (S.U.A.) — 
Holroyd (S.U.A.) 6—3. 6—4, 6—3 ; 
Tanner (S.U.A.) — Mason (S.U.A.) 
6—1, 6-4, 6—4; Dupre (S.U.A.)
— Smid (Cehoslovacia) 7—5, 6—3, 
3—6, 6—2; McNamara (Australia)
— Guenthardt (Elveția) 6—1, 6—1, 
2—6, 7—5; Smith (S.U.A.) — Ha- 
roon Ismail (Zimbabwe) 6—3,
6— 1, 6—1; Davis (S.U.A.) —
Gliestein (Israel) 7—5, 2—6, 5—7,
7— 5, 6—4; McNamee (S.U.A.) —
Slozil (Cehoslovacia) 6—3, 6—4,
6—2.

Marti în primele partide ale 
probei de simplu femei, favori
tele au obținut victorii : Chris 
Evert-Lloyd — O’Neil 6—3, 6—0 : 
Hana Mand Ilk ova — Vannier 6—3. 
7—5 ; Martina Navratilova — 
Portman 6—4, G—0 ; Betsy Nar- 
gelsen — Villiger 6—1. 6—1 : 
Andrea Jaeger — Gregory 6—1, 
6-1 ; Hana Strachonova — Casa
blanca 6—1, 6—4 ; Anne Hobbs — 
Riedel 6—1. 6—1 ; Glynn Coles — 
Holladay 7—5. 6—4 ; Lee — Ma- 
druga 6—3, 2—6, 6—4.

Alte rezultate din primul tur 
la simplu bărbați : Erawley — 
Tulasne 4—6, 6—2, 6—3, 6—0 ;
Buehning — Lewis 7—5, 4—6. 6—4, 
6—4 ; Leconte — Alexander 6—4, 
2—6. 6—4, 6—2 ; Feaver — May- 
netto 7—6. 6—2. 6—1 : Kriek — 
Estep 6—0, 6—3, 6—7, 6—3 ;
Drewett — Hocevar 7—6, 4—6,
6—4, 6—3 ; Wilander — Austin 
6—7. 6—2, 6—2. 6—2. Surpriza zi
lei a realizat-o australianul M. 
Edmondson, care l-a eliminat cu 
6—4. 6—1, 1—6, 4—6, 6—3 pe
Guillermo Vilas (Argentina).
• Turneul de la Aix-en-Provence 

a fost cîștigat de jucătorul ame
rican Derek Tarr: 6—3, 6—2 cu 
francezul Pascal Deniav. La fe
minin, pe primul loc s-a clasat 
Pearson (Australia), învingătoare 
cu 1—6, 6—0, 6—3 în fața jucă
toarei franceze Rondier.

LA NATAȚIE
NEW YORK. 23 (Agerpres). —

S-au încheiat întrecerile con
cursului internațional de natație 
de la Mission Viejo (S.U.A.). In 
proba feminină de 1 500 m vic
toria a revenit sportivei Kin Li
nehan cu 16:35,30 (cea mai bună 
performanță mondială a sezo
nului). La masculin în aceeași pro
bă a cîștigat brazilianul Rojer 
Madruga cu 15:51,64. Alte rezul
tate mai importante : masculin : 
100 m spate — Vassalo 59,08 ; 
200 m mixt : Vassallo 2:09,03 ; 50 
m liber — Robin Leamy 23,69; 
feminin : 100 m spate : Sue
Walsh 1:04,39; 200 m bras: Tracy 
Caulkins 2:33,39 ; 50 m liber : 
Jill Sterkel 26,53.

Cea de a 34-a ediție a Cursei 
Păcii, cea mai importantă com
petiție de lung kilometraj a 
ciclismului amator a fost ciș- 
tigată net de rutierul sovietic 
Șahid Zagrctdinov care la ca
pătul celor 1900 km a în
registrat timpul total de 48 h 
13:48, fiind urmat la 4:43 și la 
6:13 de coechipierii săi Suhu- 
rucenko și. respectiv, Mitșen- 
ko, la 11:48 de. Ludwig (R. D. 
Germană) etc. O victorie clară, 
indiscutabilă !

Zagretdinov s-a născut la 15 
noiembrie 1953, la Staro Kaeje- 
vo, în R.S.S. Uzbekistan, ar« 
178 cm inălțimc și ' 75 kg și 
este legitimat la clubul Dina
mo din Tașkcnt. Debutul în ci
clism l-a făcut pe. cînd avea 
14 ani, renunțind pentru aceas
ta la o posibilă carieră de 
performer la înot.

Anul trecut, Șahid Zagretdi
nov a fost selecționat de că
tre Viktor Kapitanov (campio
nul olimpic de la Roma) în e-

chipa Uniunii Sovietice pentru 
a 33-a Cursă a Păcii, avind o 
bună comportare în această 
dificilă și foarte pretențioasă 
competiție. El s-a clasat, în fi
nal, pe locul 11 dar nu de 
puține ori a contribuit activ 
in timpul cursei la succesul 
coechipierului său Iuri Barinov. 
Mai apoi Șahid a luat startul 
în Turul Bulgariei în care a 
ocupat locul 3.

în acest sezon, pentru care 
s-a pregătit cu maximă serio
zitate și exigență, lăsînd în ur
mă sute și sute de kilometri 
acoperiți în rulaj cu intensități 
diferite, Șahid Zagretdinov a 
luat parte mai întâi la Turul 
Algeriei, în care s-a clasat pe 
locul secund, apoi în Circuitul 
de la Sarthe, a cîștigat două 
etape iar, în final, a fost al 
treilea și în Turul regiunilor ita
liene (3 victorii de etapă), lo
cul 4 in clasamentul general, 
în sfîrșit, a patra mare com
petiție a anului a fost „Cursa

Păcii" Berlin — 
Praga — Varșovia, 
în care, cum am 
arătat, a obținut o 
victorie strălucită. 
El a demonstrat 
calități deosebite 
de sprinter și de 
cățărător, o bu
nă rezistentă, mult,
foarte mult curaj. în fi
nișul etapei a IV-a, pe sta
dionul din Gera, Zagretdinov a
fost antrenat intr-o busculadă, 
a căzut și s-a lovit destu" 
rău, strieîndu-i-se și bicicl 
S-a ridicat însă hotărît și.j 
trecut, șchiopătînd, linia de so
sire, cu bicicleta pe umăr ! Cel 
mai important moment în a- 
ceasta cursă a fost cel în care, 
in etapa Karlovy Vary — Pra
ga, Zagretdinov a inițiat o e- 
vadare spectaculoasă care l-a 
ajutat să sosească la Praga cu 
un avans de peste 10 minute, 
decisiv pentru soarta întregii 
curse !

TELEX • TELEX •
- ATLETISM • In ultima zi |a 
campionatelor S.U.A., la Sacra
mento : 400 m — Willey 44,70 ; 
800 m — Robinson 1:45,53; 5000 m
— Centrowitz 13:28,86, 110 mg — 
Foster 13,39; înălțime — Pencock 
2,25 m; greutate — Lăut 21,60 m; 
disc — Plucknett 69,02 m; femei: 
100 m — Evelyn Ashford 11,07 ; 
200 m — Ashford 22,30 ; 800 m — 
Madeline Manning 1:58,50 : 1500 m
— Jan MerrlU 4:14,62; lungime — 
Jody Anderson 6,71 m, înălțime
— Pan Spencer 1,95 m, suliță — 
Karin Smith 63.42 m; ,400 mg —• 
Sandy Myers 56,43. • La St. E- 
tienne, Antoaneta Todorova (Bul
garia) 67.52 m la suliță, Veseli- 
nova (Bulgaria) 20,27 m la greu
tate, Dulgherov (Bulgaria) 73,06 
m la ciocan, Ottley (Anglia) 
84,80 m la suliță. • La Anthony, 
în Franța, Frank Bonnet 2,27 m
— record francez la înălțime. 
• La Barcelona in preliminariile 
„Cupei Europei" (feminin) victo
ria a revenit echipei Spaniei cu 
48 p, urmată de formațiile Gre
ciei 44 p, Portugaliei 34 d șl Is
lander 28 p. • Concursul mascu
lin de la Luxemburg contînd 
pentru „Cupa Europei" a reve
nit echipei Danemarcei cu 77 p, 
urmată de formațiile Turciei 69 
p. Irlandei 64 p, Islandei 58 p șl 
Luxemburgului 37 p. • La Saari- 
jaervi sportivul finlandez Perth 
Sinesaari a realizat la suliță 
91,72 m (cea mai bună perfor
mantă mondială a sezonului). 
Recordul mondial al probei este 
de 96,78 m șl aparține lui Ferenc 
Paragi (Ungaria). • La Kurtane, 
Juna Tiainen a stabilit un nou 
record al Finlandei la aruncarea 
ciocanului, cu 76.06 m.

TELEX • TELEX
CICLISM • Campionatul Italiei 

rezervat profesioniștilor a fost 
cîștigat de Francesco Moser care 
a parcurs circuitul de la Par
ma 247,500 km. în 6.42:04.0. EI a 
dispus la sprintul final de Vladi- 
miro Panizza si de Alfredo Chl- 
netti. • A Început Turul R.D. 
Germane. Etapa prolog, disputată 
la Frankfurt pe Oder, de-a lun
gul a 8 km contra cronometru 
ne echipe, a fast cîștiKată de se
lecționata R.D. Germane cu 
10:53,0. Au urmat In clasament 
formațiile Cehoslovaciei si Olan
dei.

FOTBAL • Austria din Vlena 
a cîștigat campionatul cu 46 p. 
fiind urmată de Sturm Graz 
45 p, Rapid Vlena 43 p. Jurtin 
este golgeter cu 20 goluri. A re
trogradat S.C. Eisenstadt • O- 
limpiakos Pireu a cîștigat în a- 
fara campionatului și cupa Gre
ciei. In finală a întrecut cu 3—1 
pe PAOK Salonic • semifinalele 
turneului de tineret de la Mon
terrey (Mexic) : Spania — S.U.A. 
4—0. Paraguay — Argentina 1—0.

HANDBAL • Pentru a doua 
oară consecutiv, echipa S.C. Em- 
por Rostock a cîștigat „Cupa
R. D. Germane". în finala care a 
avut loc la Rostock, S.C. Empor 
a învins cu 21—18 (11—13) echipa
S. C. Leipzig.

VOLEI • Continuîndu-șl tur
neul în U.R.S.S., echipa femi
nină a Japoniei a întHnit la 
Minsk selecționata tării gazdă. 
Voleibalistele nipone au repur
tat victoria cu scorul de 3—1 
(15—9, 15—12, 10—15, 15—6). Aces
ta a fost cel de-al patrulea suc
ces obtinut de echipa japoneză 
din cele 5 meciuri susținute.

| FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER

C.M. ’82, GRUPĂ A
Astăzi va prezentăm situația me

ciurilor d in preliminări He * “ 
de fotbal — zona*  europeană 
pa a V-a. La ora actuală 
ta pentru calificare 
destul de complicată. In 
teoretic, în lupta pentru ocupa
rea primelor doua locuri fiind 
angrenate nu mai puțin de patru 
formații: Italia, Iugoslavia, Da
nemarca și Grecia.

lata jocurile de pi na acum: 
Luxemburg — Iugoslavia 0-5; Iu
goslavia — Danemarca 2—1; 
Luxemburg — Italia 0-2; Dane
marca — Grecia 0-1; Italîq — 
Danemarca 2-0; Italia — Iugo
slavia 2-0; Danemarca — Luxem
burg 4-0; Grecia — Italia 0-2, 
Grecia — Luxemburg 2-0; Luxem
burg — Grecia 0-2; Luxemburg 
— Danemarca 1—2; Iugoslavia -

C.M. 
g ru
s
ește 
mod

V-a A PRELIMINARIILOR

-V» 
mw

Grecia 5-1 s Danemarca — It-a- i
a

lia 3-1 (acesta a fost meciul V
1

care a încurcat cel mal muR TI
„socotelile" - din grupă). Din •vi
punct de vedere valoric. cele □mai bune echipe râmîn. totuși, 1
cele ale Italiei și iugoslaviei. i

•
1Pînâ la toamna clasamentul so

prezintă astfel: 3
1. ITALIA 5 4 0 1 9—3 0 ■VI

2. Iugoslavia 4 3 0 1 12- 4 4 s
3. Danemarca 6 3 0 3 10- 7 4 1
4. Grecia 5 3 0 2 6- 7 4 •
5. Luxemburg 6 0 0 6 1-17 0 1

m
9. IX: Dan-emar- 
14.X: Grecia - 
: Iugoslavia - 

Grecia; 
21.XI: Iugoslavia — Luxemburg:
29.XI: Grecia — Iugoslavia; 12.XII: 
Italia — Luxemburg.

lata programul: 
ca — Iugoslavia*; 
Danemarca; 17.Xt 
Italia; 14. XI: Italia

Iugoslavia —
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PREGĂTIRILE ECHIPEI ARGENTINEI
BUENOS AIRES. 2J (Ager

pres). — Antrenorul echipei da 
fotbal a Argentinei, Cesar Me- 
nottl, a declarat revistei „World 
Soccer" că la 14 februarie 1982 
jucătorii reprezentativei campioa
nă a lumii vor Intra in ultima 
etapă a pregătirilor pentru tur
neul final al Campionatului Mon
dial din Spania. Din acest mo
ment. fotbaliștii din lot nu vor 
mai juca in campionatul natio
nal. Menotti a hotărît, de aseme

nea, ca luna ianuarie să fie re
zervată odihnei pentru jucătorii 
din echipa reprezentativă.

Selecționata Argentinei va efec
tua un turneu in Europa, primul 
joc avind loc la Valencia, cu e- 
chipa locală, pe 22 august. La 
25 august, tot în Spania. Argen
tina va juca cu Hercules, iar la 
29 avgust va juca cu Florentina 
în Italia. Ultima partidă fiind 
programată la 1 septembrie, in 
Spania cu C.F. Barcelona.

Redacția țl administrația : cod 19 DS București, str V. Conta 18 of PTTR 1, tel centrali I l.îl.î» șl 11.58 59 : secția eoresp. 11 51 09 1 Interurban 131 : telex 10 350 romsp. 
Tiparul L P. .Informația*.  Pentru striinltate t abonamente prin ILEXIM — Departamentul export Import Prwi. P.O. Box 138—131, telex 11236 București sir. 
U Decembrie or. 1 ———--------- -- ------ . . RL «363


