
TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU 

A FOST REALES PREȘEDINTE 
AL CONSILIULUI NATIONAL 

AL OAMENILOR MUNCII ZL.R AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATE FIZICA Șl SPORT

Joi, 25 iunie, sub președinția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
președintele Consiliului Natio
nal al Oamenilor Muncii, au 
continuat lucrările celui de-al 
doilea Congres al consiliilor oa
menilor muncii din industrie, 
construcții, transporturi, circu
lația mărfurilor și finanțe.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Eiena Ceaușescu. cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului sint salu
tați, la sosirea în sala Con
gresului, cu puternice urale și 
îndelungi ovații. Reîntîinirea ce
lor 11 000 de participant la ma
rele forum al clasei muncitoare 
cu secretarul general al parti
dului constituie un nou prilej 
pentru afirmarea tot mai pu
ternică a sentimentelor de înal
tă stimă și prețuire, .de dra
goste nemărginită pe care în
tregul nostru popor le nutrește 

^îață de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Prima parte a lucrărilor a 
fost condusă de tovarășul Ște
fan Mocuța, membru supleanta! 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Cluj al 
P.C.R., care a spus în cuvîntul 
său :

După cum știți, punctul al 
doilea al ordine! de zi a Con
gresului se referă la alegerea 
președintelui Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii. In 
perioada premergătoare congre
sului nostru am fost cu toții 
martorii impresionantei unani
mități în care adunările generale 
ale ■ oamenilor muncii și confe
rințele județene ale reprezen
tanților acestora și-au manifes
tat dorința fierbinte ca în 
fruntea organismului suprem al 
autoconduccrii muncitorești să 
fie ales cel mai iubit fiu al 
clasei muncitoare, al națiunii 
noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Dind expresie voinței depline 
a tuturor celor ce muncesc, a 
făuritorilor bunurilor materiale 
și spirituale din țara noastră, 
propunem să adoptăm o hotă- 
rîre specială care să consfin
țească reinvestirea de către 
Congres a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in înalta funcție de 
președinte al Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii.

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
i-a fost înmînată înalta distincție 
„Om al anului 1980-pentru pace“
Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
i-a fost inminată, joi, 25 iunie, 
în cadrul unei solemnități care 
a avut loc la sediul C.C. al 
P.C.R., înalta distincție „Om 
ai anului 1980 — pentru pace**.

Această distincție a fost 
conferită șefului statului român 
de un juriu al Adunării pentru 
integrare națională din India, 
pe baza unui amplu vot popu
lar organizat de revista india
nă „International Reporter", 
pentru aportul său remarcabil 
la promovarea cauzei nobile a 
păcii și prieteniei între țări și 
popoare, la întărirea încrederii 
și dezvoltarea conlucrării rod
nice intre națiuni.

în prezența conducerii de 
partid și de stat și a membri
lor delegației indiene sosită la 
București, prof. Raj Baldev 
a înmînat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu înalta distincție, 
precum și o statuetă simboll- 
zînd pacea și dragostea pe pă- 
mintul Indiei, dînd citire De
clarației juriului înscrisă pe 
placheta de argint :

..Este o mare onoare de a 
declara pe președintele Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, ca „Om al 
anului 1980 — pentru pace",
pentru contribuția sa excepțio
nală și distinsă la cauza nobilă 
a păcii mondiale in cursul a- 
nului 1980, pe baza unui vot 
popular organizat de revista

Propunerea privind alegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in fruntea Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii este întîro- 
pinată cu unanimă aprobare de 
toți cei prezențl. Miile de par
ticipant! ovaționează îndelung 
pe tovarășul Nicolae. Ceaușescu, 
rostesc cu dragoste și știmă 
numele partidului și al secre
tarului său general : „Ceaușescu 
— P.C.R. 1"

Din partea comisiei pentru 
pregătirea propunerilor de can
didați în vederea alegerii Con
siliului Național al Oamenilor 
Muncii, tovarășa Alexandrina 
Găinușe, membru al Comitetu
lui Politie Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean Bacău al 
P.C.R., a dat citire proiectului 
de hotărire, care a fost primit 
cu vie satisfacție, cu deplină 
aprobare de toți participanții la 
Congres. «

Congresul a adoptai in una
nimitate Hotărîrea și l-a ales 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în înalta funcție de președinte 
al Consiliului Național al Oa
menilor Muncii. Se scandează cu 
însuflețire : „Ceaușescu reales 
Ia al doilea Congres !“, parti
cipanții dind. astfel, glas voin
ței fierbinți a tuturor celor pe 
care-i reprezintă in acest mare 
forum democrație.

Au început apoi dezbaterile 
în plen asupra problemelor în
scrise pe ordinea de zl a Con

gresului.
în numele colectivelor pe 

care le reprezintă, vorbitorii au 
exprimat, Încă o dată, profunda 
lor satisfacție pentru realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
ca președinte al Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii.

In cuvîntul lor. participanții 
la dezbateri și-au manifestat 
totala adeziune față de magis
trala expunere prezentată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
dind o înaltă apreciere ideilor 
de o inestimabilă însemnătate 
cuprinse in acest document 
programatic, cu privire la creș
terea rolului clasei muncitoare, 
al organelor sale de conducere 
colective, in înfăptuirea cu 
succes a amplului program de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

In cursul după-amiezii, lucră
rile s-au desfășurat in cadrul 
celor 11 secțiuni ale Congresului.

„International Reporter" și a 
deciziei Juriului format în 
principal din membri ai celor 
două Camere ale Parlamentu
lui indian.

Considerată ca cea mai 
inaltă distincție pentru pacea 
lumii, se inminează președinte
lui Nicolae Ceaușescu statueta 
de fildeș reprezentind pe 
Budha — simbol al păcii și 
dragostei pe pămintul indian.

Felicitări cordiale poporului 
român cu prilejul acordării 
celei mai inalte distincții pen
tru pacea lumii".

Șefului statului român i-a 
fost oferit, totodată, un exem
plar din ediția a doua a lu
crării „România și președintele 
Nicolae Ceaușescu", publicată 
recent la New Delhi, sub sem
nătura prof. Raj Baldev.

In cadrul aceleiași solemni
tăți, Tripta Bhatia a oferit to
varășei Elena Ceaușescu, in 
semn de cald și respectuos o- 
magiu adus personalității și 
activității sale, ca eminent om 
politic și savant, o lucrare ar
tistică, avînd un desen cu 
păuni — simbol al frumuseții, 
strălucirii și prosperității pe 
pămint

în cadrul solemnității, a luat 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, alocuțiunea fiind 
urmărită cu deosebit interes 
și satisfacție de cei prezenți.

Membrii delegației indiene au 
felicitat cu căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru înal
ta distincție conferită.
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RODÎCA DUNCA

GIMNASTELE Șl ECHIPELE 
FEMININE PROMIT UN SPECTACOL 

DE RIDICATĂ VALOARE
De luni, Palatul Spor

turilor și Culturii se va 
afla din nou la dispozi
ția elitei gimnasticii din 
țara noastră. După cum 
am mal anunțat, timp de 
trei zile aici sint pro
gramate finalele pe tară 
ale „Daciadei" la gimnasti
că sportivă pentru maes
tre si maeștri, unul din 
cele mai importante 
concursuri de gimnastică 
desfășurate în Capitală 
in ultimii ani.

Spectaculozitatea și ni
velul ridicat al competi
ției este asigurat atît de 
valoarea participanților, 
cit și de miza importan
tă aflată in joc. Căci, 
cele trei zile de concurs 
sint menite, pe de o par
te, să contureze formula

definitivă a celor două 
echipe care ne vor re
prezenta in întrecerile U- 
niversiadei, luna viitoare, 
iar pe de altă parte, este 
vorba de desemnarea 
campionilor țării pe anul 
în curs, atît la indivi
dual cit și pe echipe, În
vingătorilor atribuindu- 
li-se titlurile de campioni 
ai marii competiții na
ționale „Daciada".

Iubitorii gimnasticii aș
teaptă cu justificat inte
res apariția în fața pu
blicului bucureștean a 
multiplei campioane mon
diale. olimpice și euro
pene. Nadia Comăneci. 
după cum, deopotrivă, nu

(Continuare in pag. 2-3)

Azi, la Patinoarul 
„23 August14 
din Capitală

La numai cîteva zile după 
Încheierea turneului final al 
„Daciadei" la lupte libere, este 
rindul celor mai valoroși spor
tivi de la stilul greco-romane 
să se întreacă pentru centurile 
de campioni ai celei mai mari 
competiții naționale.

Vineri dimineața (ora 10), 
Patinoarul artificial „23 Au
gust" din Capitală va cunoaș
te din nou atmosfera caracteris
tică marilor Întreceri sportive. 
Cînd afirmăm aceasta, ne gîn- 
dim la amenajările speciale 
care s-au efectuat la ..palatul 
de gheată", îmbrăcat azi in

ÎNTRECERI OE ÎNAIT NIVEL VAEOIilC PENTRU
DESEMNAREA CAMPIONII OR IA IUPEE GRECO-ROMANI
haine de sărbătoare in aștepta
rea marilor confruntări mondia
le studențești din luna iulie. 
Șl nu numai la pregătirile or
ganizatorice. Ne gîndim la dis
putele de un înalt nivel valo
ric ce se vor desfășura pe cele 
trei saltele de concurs. în care 
sint angajați sportivi de clasă, 
apreciat! în întreaga lume, cum 
sint Ștefan Rusu, Ion Draica, 
Nicu Gingă, Constantin Alexan
dru, Ion Păun, Vasile Andrei, 
Mihai Boțită, Gheorghe Ciobo- 
taru. Victor Dolipschi, ca si 
mai tinerii (dar talentatii) lor 
colegi Nicolae Zamfir. Ilic Ma

tei. Gheorghe Minea, Gheorghe 
Glonț, Mihai Cișmaș etc.

Programul anuntat initial a 
suferit unele modificări. Con
cursul nu se va mai întinde 
pe durata a trei zile, ci se va 
încheia sîmbătă seara. Vineri 
dimineața vor intra in întrecere 
concurentii la toate cele zece 
categorii de greutate si nu nu
mai la cinci, cum a fost la 
lupte libere.

Sint programate cite două 
reuniuni în fiecare zi : de la 
ora 10 și de la ora 17. Fina
lele la toate categoriile vor 
avea loc sîmbătă seara.

„Regata internațională Snagov44 CANOTOARELE NOASTRE
ÎNVINGĂTOARE IN TOATE CELE SASE PROBE!

Ieri, intr-un decor splendid, 
au început întrecerile din ca
drul „Regatei internaționale 
Snagov" la canotaj feminin. 
Din dreptul liniei de plecare, 
pe cele sase culoare balizate. 
au luat startul vislase si ra- 
mere din Cehoslovacia, R.D. 
Germană. Polonia. R.S.S. 
Ucraineană si România.

Reuniunea de dimineață, 
care a fost rezervată curselor 
eliminatorii, a triat echipajele 
pentru finalele programate la 
ora 18. Evoluînd conform aș
teptărilor. reprezentantele tării 
noastre s-au calificat in toate 
cele șase finale, la capătul 
unor interesante dispute. A 
fost un prim succes în această 
întrecere frumoasă. izbîndă 
pregătită — ca de fiecare dată 
— cu mult înainte, de un com
petent colectiv de antrenori, 
despre care — din păcate — 
prea puțin vorbim. Așadar, cu
vinte de laudă pentru buna 
comportare a schifistelor noas
tre in această primă zi a ..Re
gatei Snagov". dar și elogiul 
cuvenit celor care, ceas de 
ceas, pun — cu dragoste și 
pasiune — bazele acestor re
marcabile succese. Ne referim 
la antrenorul emerit Victor 
Mociani. la colectivul său alcă
tuit din Maria Drăghici, Ion 
Boicu. Gheorghe Gheorghiu.

Cursele finale din programul 
de după-amiază au fost urmă
rite de un număr record de 
spectatori aflați atît in tribu-

Un echipaj redutabil : Sanda Toma Șl Valeria Roșea, învingătoare.
ieri, in proba de 2 visle

nele de lingă tumul de sosire, 
cit si pe traseul celor 1 000 m. 
distanta . clasică a concursurilor 
feminine de canotaj.

Capul de afiș al întrecerilor 
a fost, desigur, finala de 2 
visle, probă în care ne-au re
prezentat două mari sportive : 
Sanda Toma, campioană olim
pică Ia Krilatskoe. si Valeria 
Racilă Roșea, medaliată cu 
bronz (în această probă, de 2 
visle) la Jocurile Olimpice de 
la Moscova. Cele două perfor
mere au făcut o adevărată de
monstrație de tehnică In arta

Foto : Dragoș NEAGU

(deloc ușoară) a vîslitului. E- 
chipajul nostru a învins deta
șat, la capătul unei splendide 
curse. în finalele programate 
astăzi. Sanda Toma va evolua 
în proba de schif simplu.

întregit de celelalte frumoase 
rezultate, bilanțul canotoarelor 
noastre in această primă zi a 
„Regatei internaționale Snagov" 
este remarcabil : victorii în 
toate cele șase probe dispu
tate I

Vasile TOFAN

(Continuare in pag. a 4-a)



Adnotări pe marginea campionatelor de popice pe echipe DOAR TALENTUL...
JUNIOARELE, MAI BUNE DECÎT SENIOARELE!

Turneele finale ale actualelor 
campionate naționale de p-opice, 
rezervate echipelor feminine de 
junioare și senioare, s-au desfă
șurat săptămîna trecută în cu
plaj, ceea ce ne-a permis să pu
tem aprecia valoarea ..noului val" 
în comparație cu aceea a spor
tivelor cu mai vechi state de ac
tivitate. De la bun început tre
buie să afirmăm că junioarele 
s-au apropiat foarte mult de ni
velul senioarelor (unele l-au si 
depășit), iar o serie dintre repre
zentantele generației tinere urcă 
cu pași siguri treptele consacră
rii, fiind autoarele unor rezultate 
de certă valoare internațională.

In cele două meciuri, junioa
rele din echipele Voința Oradea 
(2 339 — 2 303 p.d.). Voința Timi
șoara (2 318 — 2 307), Electromu
reș Tg. Mureș (2 296 — 2 280), 
Gloria București (2 281 — 2 307) 
au obținut rezultate apropiate 
funeori chiar superioare !) de 
cele înregistrate, pe aceeași are
nă, de fosta camp'oană la se
nioare, Voința Tg. Mureș 
(2 296 — 2 354) și de cele ale ac
tualei campioane a țării, Voința 
Galați (2 422 — 2 264), tinerele for
mații situîndu-se în vecinătatea 
celor 8 divizionare de senioare 
participante la turneul final de 
la Brașov.

Se cuvine să subliniem și evo
luțiile individuale ale Valentinei 
Albuț (Voința Oradea) autoarea 
a 412 și 408 pd. Octaviei Cioclr- 
lan (Gloria București) 414 — 413, 
Marjei Michnfk (Voința Timișoa
ra) 417 — 409, Măriei Zsizsik 
(C.S.M. Reșița) 423 — 405, ca să 
amintim numai o parte dintre e- 
lementele dotate pentru marea 
performanță care, aflîndu-se încă 
la vîrsha junioratului, se anunță 
jucătoare de nădejde.

Cum s-au comportat senioarele? 
Margareta Cătineanu (Gloria 
București), deținătoarea titlului 
mondial, și-a confirmat înalta 
clasă, doborînd din 100 bile 452 
popice, după ce în prima manșă 
fusese marcată cu 417. Au mai 
dai randamentul scontat Ana Pe
trescu (Gloria București) 435—424. 
Ildiko Sasz (Voința Tg. Mureș) 
420 — 411, Elena Trandafir și

Silvia Raiciu (ambele de la Glo
ria București) 434 și, respectiv, 
4.36, Hdiko Grozăvescu (Voința 
Timișoara) 416 — 402, Aurelia 
Șerdean (Electromureș Tg. Mu
reș) 430 — 425 ș.a. creditate cu 
cifre competitive în arena inter
națională.

ei; la Voința Tg. Mureș (fosta 
deținătoare a titlului, acum cla
sată pe poziția a V-a) și Voința 
București, care au în formații 
individualități consacrate, omoge
nitatea și coeziunea au fost în... 
suferință.

Nu putem încheia, fără a amin-

Jucătoarele de la Voința Galați ți antrenorul lor, Anastase Apos
tol — la cite va minute după cucerirea tricourilor de campioane 
ale țării la senioare. Foto : Aurel CUGEREAN

In ceea ce privește evoluțiile 
senioarelor pe echipe, se poate 
spune că: Voința Galați a fost, 
din păcate, inegală de la o par
tidă la alta, dar cu puțină șan
să a cucerit primul său titlu din 
1973 de cînd a promovat în Di
vizia .,A" : Electromureș Tg. Mu
reș a avut o comportare bună 
șl constantă; Gloria București și 
Voința Timișoara au început 
prom’țător însă n-au încă jucă
toare de talia ultimelor schim
buri; La romet București s-a 
prezentat în ascensiune de for-' 
mă (de la 2342 la 2422); C.S.M. 
Reșița a jucat sub potențialul

ti, măcar în treacăt, de aprin
sele discuții pe marginea for
mulei de desfășurare a campio
natului divizionar care nu creează 
îh turneul final condiții egale 
de exprimare tuturor echipelor 
participante. Și încă ceva: ar fi 
bine să se găsească o formă de 
departajare a celorlalte formații 
care nu s-au calificat în turneu] 
final (eventual un meci de ba
raj între sex jeturile aflate pe 
același loc în Periile Sud și Nord).
pentru a se putea stabili o ierar
hie a echipelor divizionare din 
întreaga țară.

Traian 1OANIȚESCU

Intre jucătorii tineri e- 
vidențiați in turneul de ba
raj pentru Divizia „A“ la 
handbal, la loc de frunte, 
ca un veritabil șef de pro
moție, s-a aflat Tudor Roș
ea țNitramonia Făgăraș). 
Înalt, făcut parcă după co
tele noilor exigențe ale 
handbalului de performan
ță, cu forță impresionantă 
și cu o temeritate demnă 
de relevat, Roșea a impre
sionat și de această dată. 
Numai că jocul său de bun 
nivel, dezvăluind reale pers
pective de progres, a fost 
insoțit de durități ieșite din 
comun, sancționate eu blin- 
dețe de arbitri. Ele au cul
minat cu lovirea huligani
că a orădeanului Vasile O- 
prea, cu rănirea acestuia. 
Să adăugăm și faptul că, 
dorind să părăsească echi
pa Nitramonia Făgăraș, 
Roșea cochetează eu mai 
multe cluburi, pentru o

sonda posibilitatea obținerii 
unor avantaje cit mai mari. 
Astfel slin! lucrurile, ni se 
pare că educația talentatu
lui Tudor Roșea este pre
cară. Lăsind la o parte fap
tul că din toamnă, cînd in
tră în vigoare noul regula
ment al handbalului, are 
puține șanse să joace, dacă 
nu-și va revizui radical a- 
titudinea, gesturile nespor
tive fiind aspru sancționate, 
ni se pare că și lipsa de 
seriozitate «n ceea ce pri
vește stabilirea sa la un 
club, primatul intereselor 
materiale, relevă un carac- , 
ter cu deficiențe. Poate că 
noul său club, oricare va 
fi el, noul antrenor și noii 
colegi vor reuși să-l aducă 
pe drumul cel bun, să-i es
tompeze carențele ți »ă-i 
pună în evidență calitățile.

Hristoche NAUM

AU LIPSIT Șl... GAZDELE!
In. dteva orașe B-au desfă

șurat întrecerile zonale ale 
campionatului republican de 
oină, rezervat echipelor de 
juniori. Da Tg. Mureș urmau 
să se întîlnească S formații, 
campioanele județelor res
pective. Dar (păcat că există 
acest dar) pe terenul fabricii 
de zahăr s-au prezentat doax 
tinerii oiniști de la Venus 
Negrilești (județul Bistrița- 
Năsăud), C.F.R. Sibiu șl Tor
pedo Zărnești, lipsind repre
zentantele județelor Suceava, 
Harghita, Covasna, Alba șl 
Mureș.

Nu cunoaștem încă motivele 
pentru care au absentat mai 
mult de jumătate din echi
pele calificate, dar nimeni mu 
s-ar fi așteptat să lipsească 
tocmai gazdele, echipa jude
țului Mureș. Justificarea lo

calnicilor că nu au ținut faza 
județeană deoarece nu există 
echipe de juniori a amplificat 
surprinderea generală, lnj.ru- 
cît se știe că la Reghin, Ier- 
nut, Rîciu și alte așezări mu
reșene s-au deschis centre de 
oină. Să nu fi cunoscut con
ducerea C.J.E.F.S. Mureș și 
membrii comisiei județene de 
specialitate că In centrele 
menționate activează și jucă
tori a fia ți la vîrsta juniora
tului ? Greu de admis. Mai 
plauzibilă ni se pare explica
ția dată de către delegatul 
F.R.O. la zona de la Tg. Mu
reș, Țurcanu Botez, mem
bru al biroului federal, oare 
ne-a spus că factorii respon
sabili de aici au tratat cu 
dezinteres, pe toa'e planurile, 
campionatul de juniori.

I. TRAIAN
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După ultimul concurs In „Topul ziarului Sportul"

ELEVII DIN SUCEAVA-PE PRIMUL LOC LA ECHIPE!
„Individualele" au revenit hii Ciprian Chețcâ (Liceul „B. P. Haș
deu* Buzâu), Ecaterrnei Bonciu ți Vioricăi Ștefan (Liceul agroindus

trial Odobești)

Cu concursul realizat la Li
ceul industrial 1 construcții de 
mașini din Suceava Încheiem 
ediția 1980/81 a „Topului ziaru
lui Sportul" la săritura în lun
gime, acțiune sportivă de masă 
ce se desfășoară sub genericul 
„Daciadei". Un final imprevi
zibil pentru... clasamentul ge
neral pe echipe care, lată, are 
în frunte, atît la băieți cît și 
la fete, reprezentativele clasei 
a IX-a a liceului sus-amintit ! 
Cu o medie de 5,09 m, viitorii 
muncitori și tehnicieni din 
Țara de Sus a Moldovei, care 
se specializează în construcțiile 
de mașini, au depășit o per
formanță ce se anunța stabilă, 
cea a elevilor Liceului „B. P. 
Hașdeu" din Buzău (4,86 m), 
în timp ce colegele lor, cu o 
medie de 4,07 m, s-au plasat 
înaintea elevelor Liceului „Dra
go? Vodă" din Sighetu Mar- 
mației...

La „individual", de aseme
nea, elevii suceveni au înre
gistrat rezultate frumoase : cu 
5,52 m, Ioan Hrișcă se situează 
pe locul 2 în clasamentul ge
neral, iar Viorica Harașiu, care 
a sărit 4,42 m, ocupă locul 5. 
Atuul clasei participante la son
daj rămine, însă, omogenitatea 
in pregătire. în acest sens, este 
de relevat faptul că nu mal 
puțin dc 8 elevi au avat sări
turi de peste 5 metri, caz unic 
pînă acum in „Top". Și aproa
pe la fel. fetele : 6 dintre ele 
an sărit peste 4 metri, iar alte

TREI LIDERI ÎN TURNEUL INTERNATIONAL 
DE ȘAH DE LA TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, 25 (prin tele
fon). Runda a 3-a a Turneului 
internațional de șah din locali
tate a avut drept partidă cen
trală întilnirea dintre marii 
maeștri Rajkovici și Spirido
nov. După o luptă încordată (și 
după întrerupere), Rajkovici a 
reușit să obțină victoria. In 
cealaltă partidă decisă a re
uniunii, Campora l-a învins, cu 
negrele, pe Ilijin. Remiza a fost 
înregistrată in întîlnirile Biries- 
cu — Zarcula, Ungureanu — 
Ne-amțu, Ciocâliea — Stoica, 
Șubă — Messing, Ungureanu — 
Campora (întreruptă din runda 
a 2-a) și Șubă — Ștoica (amâ
nată din prima rundă). S-a în
trerupt pentru a doua oară par
tida Kindermann — Negulescu, 

trei s-au aflat doar la câțiva 
centimetri de acest prag. Spre 
convingere, iată și rezultatele 
primilor 10 :

BĂIEȚI : 1. loan Hrișcă 5,52 
m., 2. Sorin Lazorec 5,36 m., 
3. Vasile Birsan 5,34 m., 4.
Mihai Huțan 5,12 m., 5. George 
Stolnicu 5,08 m (I), 8. Iliaș
Benoni 5,08 m (ID, 7. Marius 
Mih&iîescu 5,01 m. (D, 8. Aleo- 
dor Androni 5,01 m. (ID, 9. 
George • Moloee 4,74 m., 10.
Constantin Suțu 4,72 m. Media 
generală : 5,09 m. FETE : 1. Vio
rica Harașiu 4,42 m., 2. Nico- 
leta Marianciuc 4,18 m., 3. Lu
minița Mitrovici 4,16 m„ 4. 
Maria Cigole 4,09 m., 5. MI- 
haela Bujor 4,06 m., 6. Ionela 
Oniciuc 4,02 m„ 7. Gabriela Lă
cătuș 3,98 m., 8. Mariana Spă
tare 3,97 m., 9. Rodi ca Bote
zata 3,95 m . 10. Elena Duțue 
3,87 m. Media generală : 
4,07 m.

O sumară analiză a acestor 
rezultate evidențiază în prin
cipal două aspecte : primul — 
faptul că elevii acestei elase 
provin din unități de învăță- 
mint in care atletismul (și pro
bele de alergări îndeosebi) o- 
cupă un loc prioritar. în Su- 

•ceava — școlile generale 6, 2, 
4, 1 și 3 — în județ — cele 
din Burdujenl, Calafindești, Mi
tocul Dragomirnei, Românești, 
Scheia, Fetești-Adîncata si Bo- 
sanci ; cel de-al doilea aspect 
— preocuparea prof. Dumitru E- 
pure de a continua In liceu 

în care reprezentantul nostru 
are un pion în plus într-un fi
nal de turnuri, dar șansele sale 
de cîștig sînt minime.

După 3 runde conduc în cla
sament Rajkovici, Campora și 
Messing cu 2 puncte, urmați de 
Biriescu, Ungureanu, ȘuBâ, 
Stoica, Spiridonov și Neamțu 
cu l'/j p (toți din 3 partide).

Prin neprezentarea marelui 
maestru iugoslav Knezevici, 
media Elo a turneului este de 
2404 puncte, el rămînînd de ca
tegoria a 7-a pe scara FIDE. 
Sînt necesare 11 puncte pentru 
obținerea unei norme de njare 
maestru, 3 puncte pentru o nor
mă de maestru internațional și 
6‘/i puncte pentru o normă de 
maestru FIDE. (T. NICOARA). 

activitatea atletică a elevilor, 
paralel cu încurajarea unor 
preferințe pentru alte ramuri 
de sport, pentru „jocuri" mai 
ales (fotbal, handbal, rugby), 
către care se îndreaptă cei mai 
mulți, asigurindu-Ie astfel o 
bună pregătire fizică generală. 
O dovadă: notele peste 8 ob
ținute la normele S.U.V.A.

Sînt constatări încurajatoare 
care atestă seriozitatea și com
petența multor profesori de e- 
ducatie fizică din municipiul și 
județul Suceava, totodată do
rința lor ca și prin sport aceas
tă frumoasă zonă geografică a 
țării să se facă tot mai mult 
cunoscută și prețuită. Dealtfel, 
cum ținea să remarce prof. Va- 
Ieriu Dura, președintele C.S.M. 
Suceava „realizăm periodic son
daje in școli, prin intermediul 
probelor atletice in special 
„Topul Sportul" inscriindu-se 
intre acestea, in vederea desco
peririi cit mai multor elemen
te capabile să îmbrățișeze per
formanța". O inițiativă bine
venită, care merită toată 
lauda I

♦
La finele ediției 1980/81 a 

„Topului Sportul", iată cum a- 
rată clasamentele generale. 
FETE, INDIVIDUAL : 1—2. E- 
caterina Bonciu, Viorica Ștefan 
(Lie. agroind. Odobești-Vrancea) 
4,62 m„ 3. Cristina Silveanu 
(Lie. ind. 2 mecanică Cimpina- 
Prahova) 4,60 m., 4. Elena Po
pescu (Lie. agroind. Odobești) 
4,43 m.. 5. Viorica Harașiu (Lie. 
ind. 1 Suceava) 4,42 m„ 6. Car
een Duca (Lie. agroind. Odo
bești) 4,40 m. ECHIPE : L Li
ceul Ind. 1 construcții de ma
șini Suceava 4,07 m., 2. Liceu! 
„Dragoș Vodă" Sigheta Mar- 
mației 4,02 m„ 3. Liceul ind. 2 
mecanică Cimpina 3,82, 4. Li
ceul „B. P. Hașdeu" Buzău 3,73 
m., 5. Liceul „Vlaicu Vodă" 
Curtea de Argeș 3,70 m., 6. Li
ceul ind. 1 Curtea de Argeș 
3,67 m. BĂIEȚI. INDIVIDUAL : 
1. C. Cheșcă (Lie. .,B. P. Haș
deu" Buzău) 5,90. 2. I. 
Hrișcă (Lie. ind. 1 Suceava) 
5,52 m., 3. Gh. Enoiu (Lie. a- 
groind. Odobești) 5,47 m„ 4. S. 
Lazorec (Lie. ind. 1 Suceava) 
5,36 m., 5. V. Birsan (Lie. ind. 
1 Suceava) 5,34 m., 6. R. An- 
ghcl (Lie. „Vlaicu Vodă" Curtea 
dc Argeș) 5,30 (IR. ECHIPE : 
1. Iac. ind. 1 Construcții de ma
șini Suceava 5,09 m., 2. Liceul 
„B. P. Hașdeu" Buzău 4,86 m., 
3. Lie. ind. 2 mecanică Cim
pina 4,79 ni., 4. Lie. agroind. 
Odobești 4.72 m., 5. Lie. „Dra
gos Vodă" Sighetu Marmației 
4.69 m, 6. Liceul ind. 1
Curtea de Argeș 4,44 m.

Tiberiu STAMA

CICLISM
ANUL ACESTA, competiția cl- 

clistă internațională „Turui Iu
goslaviei" se va desfășura intre 
27 Iunie — 4 Iulie. Alergarea (9 
etape) reunește la start nume
roase echipa intre care șl for
mația țării noastre. Au făcut de
plasarea: M. Romașcanu, Tr. Slr- 
tn>, C. Căruțașu, A. Antal, C. 
Nloolaț șl I. Gancea, Însoțiți de 
antrenorul v. Sedejan.

Prima etapă — un contratimp 
individual — va avea loc pe un 
traseu de 20 km, în împrejuri
mile Belgradului.
HANDBAL

INCEPÎND de astăzi și plnă du
minică în Sala sporturilor din 
Brașov are loc un turneu inter
național masculin, la care iau 
parte două puternice forma
ții de peste hotare: S.C. Leipzig 
șl Dynamo Berlin. Handbalul bra
șovean va ti reprezentat de echi
pele Dinamo șl Tractorul. Meciu
rile Încep zilnic la ora 16.
OINĂ
LA SF1R.ȘITUL acestei săptă

mâni (vineri, s&nbătă șl dumi
nică) la Sf. Ghecrgbe se va dis
puta turneul final al campiona
tului național de oină rezervat 
juniorilor, lată echipele califi
cate: Tineretul Crfngul (Teleor
man), Energia RSmnicelu (Bu
zău), Școala gen. 17 Cluj-Napo
ca, Șc. gen. Bala Sprle (Mara
mureș), Venus Negrllești (Bistri- 
ța-Năsăud), C.F.R. Sibiu, Avîntul 
Bnoscăuțl (Botoșani), Șiretul Su
ra la (Vxancea), Luceafărul Dră- 
gănești-CHt, Vulturii I.M.P. Bucu
rești. • Intre 29 iunie șl 8 iulie 
va avea loc la Mangalia turneul 
final al „Cupei pionierilor* la 
oină. Var fi prezenți peste 300 
de oiniști, prilej cu care F. R. 
Oină, lin colaborare cu Consiliul 
Național al Organizației Pionieri
lor, organizează șl o tabără de 
Instruire, scopul urmărit fiind 
răspîndlrea șl mal mare în școli 
a sportului nostru național.

DUMINICA 28 IUNIE 
1981

Un nou prilej de 
mari succese I

FIECARE BILET JUCAT,
O ȘANSĂ DE A OBȚINE:
B Autoturisme „Dacia" 

1300"
B Mari ciștiguri in bani 
ULTIMA Zi DE PARTICI
PARE :
simbată 27 iunie 1981.
MAI MULTE BILETE - 
MAI MULTE ȘANSE DE 
FRUMOASE SATISFACȚII! 
Jucați din vreme numerele 
preferate !

CAMPIONATE- COMI
PLANORiSM

CEA DE-A DOUA PROBA a 
campionatului național, tot un 
triunghi, s-a disputat pe traiec
tul Iași — Ruginoasa — Trușești 
— lași (202 km). Rezultate: clasa 
nelimitat: 1. Marian Simion 1000 
p, 2. Nicolae Mihăică 990 p, 3. 
Erwin Rosch 916 p; clasa stan
dard: 1. Arpad Matta 929 p, 2. 
Fernanda Jurcă 904 p, 3. Sergiu 
Sidon 833 p; clasa club: 1. Gheor- 
ghe Panțîru 750 p, 2. Emil Cris- 
tofor 726 p, 3 Dan Brînzei 698 p.

TENIS
S-AU ÎNCHEIAT, pe terenurile 

bazei sportive Neptun din G^m- 
pina, întrecerile concursului re
publican individual rezervat co
piilor. Au fost prezenți peste 200 
dc băieți și fete, care s-au în
trecut la două categorii de vîrstă: 
11—12 și 13—14 ani. Cîteva centre 
de tenis din țară au oferit plă
cute surprize, prezentînd în con
curs sportivi talen tați, care tre
buie îndrumați în continuare cu 
aceeași grijă: LC1M. Brașov 
(antrenor Costică Mercaș): Miha- 
ela Răduca; C.S.Ș. Brațovia (an
trenor Ion Racoviță): Diana Bo- 
golea; Dinamo Brașov (antrenor 
Gh. Bărbărie): e. Dascălu, L. 
Balint; Dunărea Galați (antrenor 
Petrică Pavel): Otilia Pop, Auro
ra Nicolae și Florin Șipoș; Spar- 
tacus Brăila (antrenor Marcel 
Baia); Silviu Gudinov. De re
marcat că și de data aceasta di- 
namoviștii bucureșteni au z avut 
un cuvint de spus în fazele fi
nale ale competiției. C.S.Ș. Stea
ua București (antrenor C. Chi- 
varu) șl Tenis Club București

(antrenor 
zentat cîț 
prezenți 
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GIMNASTELE PROMIT UN SPECIACO
IUrmare din pag. I)

ne îndoim că evoluții de ridicat 
nivel tehnic ne vor oferi și ce
lelalte maestre ale gimnasticii 
noastre: Cristina Grigoraș, Ro
die* Dunea, Emilia Eberie, Du- 
mitrița Turner, Marslena Vlă- 
dărău, Lavinia Agache. Ecate 
rina Szabo, Mihaela Stănuicț 
pentru a ne referi doar la 
sportivele care lucrează la

Deva, dar 
și alte sec 
nia gimnas

Concursu. 
un spectacc 
pe deoa jc 
participante 
sibil egale 
Bacău, C.S. 
namo, C.S. 
stanța, Pet 
Triumf.

ANUNȚ
Muzeul Sportului orga

nizează cu ocazia Univer
siadei, în perioada 1—31 
iulie a.c., Ia Muzeul de 
istorie a municipiului 
București, expoziția »J>in 
istoria sportului româ
nesc**.

Cu acest prilej, vor pu
tea fi admirate unele 
dm<tre cele mai valoroase 
trofee cucerite de spor
tivii români la Jocurile 
Olimpice’, campionate 
mondiale, europene. Uni
versiade și alte compe
tiții de anvergură.
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de la Moi 
intematior. 
cursa de : 
narea cel< 
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magic" — 
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secolului.
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campionatului speranțelor. De la stingă la 
N. Angelescu — jefui secției fotbal copii- 
reda, M. Niculcioiu, Gh. Radu, L. Săndoi, 
Ian, Cr. Vrînceanu, N. Badea, C. Mirea fi 
ul echipei, tn rindul de jos : I. Ciocănete, 
Frîncu, C.' Cojocaru, N. Ivan fi Cr. Badea.
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Care a fost echipa de bază e 
campionilor ? Iat-o: Ștefan — M. 
Badea, Ivan, Preda, Frîncu — 
Mânu, Cojocaru, Săndoi — Cio~ 
câncte, Niculcioiu, Cr. Badea. Pe 
parcursul celor 34 de runde au 
mai jucat Guda, Balaur, Radu, 
Dumitrescu și Vrfcnceanu. De 
subliniat faptul că 9 (NOUA) din
tre corn ponenții lotului dinamo- 
vist sînt campionii de juniori de 
anul trecut: Ivan, cei doi frați 
gemeni Badea, Balaur, Cojocaru, 
Frîncu, Ciocănete, Guda și Ni
culcioiu. Indiscutabil, este un ar
gument care vine în sprijinul 
afirmației că acești jucători AU 
TALENT, că au fost și fiînt bine 
pregătiți. Dealtfel, Niculcioiu, un 
vîrf de certă perspectivă, a mar
cat 33 de goluri, iar Balaur a 
fost promovat în Divizia ,,A“... 
la F.C. Argeș ! Mai m%lt, antre
norul Frățilă susține, și-1 credem, 
că Frîncu, Mânu, Cojocaru și Ni
culcioiu pot juca or cînd In pri
ma divizie a țării. Dar, dtrAl Ce
zarului ce-i al Cezarului, să spu
nem cîteva cuvinte și despre... 
„secunzii" campionatului. Spunea 
chiar Constant n Frățilă: „Uni
versitatea a fost o echipă deose
bit de puternică, ea fiind foarte 
periculoasă tot timpul. Mai mult, 
din rindurile ei, doi jucători, Fi- 
rănescu și Cioroianu, au primit... 
botezul Diviziei „A“. Sport Club 
Bacău și Corvinul au avut, dc 
asemenea, un cuvînt greu de 
spus, contribuind la frumusețea 
întrecerii, lansînd și ele jucători 
talentați, ca Popa, Ian cu, Arteni, 
Colesniuc. Și, vorbind de debu
turi, trebuie să af.rm, din nou, 
că mai mult curaj în promova
rea unor jucători de reală pers
pectivă nu strică nici unui club. 
Dimpotrivă". Este adevărat. Dar 
asupra campionatului speranțelor 
și a curajului privind promovă
rile vom mai reveni.

Lourențlu DUMITRESCU

■le de du- 
stase, Gor-

T. Badlu 
—4; fete:
Nicolae — 1. DINAMO 34 25 6 3 98- 22 56entina Co- 2. Univ. Cv. 34 24 5 5 103- 32 531—6, 6—5, 3. S.C. Bacău 34 18 8 8 72- 52 44— coresp.). 4. Corvinul 34 17 6 11 74- 48 40

5. F.C. Argeș 34 16 5 13 61- 38 37
6. F.C.M. Bv. 34 14 8 12 55- 45 36

rneul inter- 7. A.S.A. 34 16 3 15 65- 52 35
culin de la 6. Steaua 34 14 6 14 76- 65 34
i care a 9. F.C. B. M. 34 14 6 14 70- 60 34
a ta studetn- 10. F.C.M. Gl. 34 13 7 14 89- 65 33

ultima zi, 11. Sportul st. 34 14 4 16 52- 52 32
au fost la 12. Poli. Tim. 34 11 8 15 61- 76 30
echipa Po- 13. Jiul 34 12 6 16 40- 63 30
ă mondială 14. Chimia 34 12 5 17 59- 87 29
căreia au 15. Polit. Iași 34 12 2 20 68- 91 26
-11, 6 —14). 1«. „U“ Cj.-N. 34 10 4 20 42- 81 24
el, Bulgaria 17. F.C. Olt 34 8 5 21 39-109 21
u 3—2. Tur- 18. Progresul 34 8 2 24 55-119 18
* prima re
el.

ARBITRII ULTIMEI ETAPE A DIVIZIEI riu
SERIA I: Chimia Brăila — Vi

itorul Mecanica Vaslui: A. Delea- 
nu (București), C S.U. Galați — 
F.C. Constanța: V. ClocBteu 
(Craiova), Minerul Gura Humoru
lui — Gloria Buzău: V. Catană 
(Cărei), C.S.M. Borzești — Oltul 
Sf. Gheorghe: R. Stlncan (Bucu
rești), I.M.U. Medgidia — Gloria 
Bistrița: R- Petrescu (Brașov), 
Ceahlăul P. Neamț — CAM. Su
ceava: I. Dima (Sighișoara), C.S 
Botoșani — F.C.M. Progresul 
Brăila: C. Pădurăriței (Oradea), 
Unirea Dinamo Focșani — Viito
rul Gheorghenl: I. Btră (Agnita),
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..Trei re-
mari). „Fotbaliștii 
din nou in frunte" 
Cornel Pumnea) si _ _ _
Brize" (film de Tibcriu Vătă- 
sescu): selecțiuni din turneul 
de tenis de la Wimbledon, in- 
tilnirea de atletism 1 
— R.D.G., meciul de 
Norvegia — Elveția 
19,30 (Programul II) : 
rama sport". emisiune 
Dumitru Tănăsescu.

MIERCURI. 1 IULIE si 
2 IULIE, orele 16 : Tenis 
cimn — semifinalele probelor 
individuale ale turneului ■ de 
la Wimbledon, transmisiuni 
directe {comentator Cristian 
Topes cu).

U.R.S.S. 
fotbal 

i : ora 
„Tele- 

de
JO1 

de

CAMPIOANA ULTIMILOR ZECE ANI
V»

face din 
campioana

DE GALA SI LA
Eventul reușit de Universi

tatea Craiova — primul din ca
riera studenților olteni, al cin
cilea din istoria echipelor fot
balului nostru — 
„11 “-Ie din Bănie, 
ultimilor zece ani, cu trei titluri 
ciștigate și trei-succese în Cu
pa României. Pentru cei mai 
multi, acest ultim triumf cra- 
iovean, acest 6—0 fără replică, 
cu deținătoarea trofeului, a 
fost un succes facil, care nu 
merită prea multe comentarii. 
Si totuși... „N-a fost un drum 
ușor !“ mărturisea la sfîrșitul 
meciului Ion Obk-mcneo, cînd 
„tribuna" ii ovaționa cu atîta 
fervoare pe merituoșii pre- 
mianți ai ultimului an compe- 
tițional. N-a fost ușor, pentru 
că, în drumul spre cîștigarea 
celei de a 43-a finale, fotbaliș
tii craioveni au „suferit" mult 
în partida cu F. C. Argeș, de 
la Rm. Vîlcea, unde au fost 
conduși o bună perioadă de 
timp, și chiar în jocul cu am
bițioasa divizionară ,.B“ Glo
ria Bistrița. N-a fost ușor, pen
tru că Universitatea Craiova a 
fost angajată cu succes și In 
lupta pentru titlu și, mai ales, 
în „campania de primăvară a 
echipei naționale". Dar, cu cit a 
fost mai greu, cu atît credem 
că este mai mare meritul Uni
versității Craiova, a cărei ul
timă victorie, la pas, nu-i poa
te anula distinsele reușite. Dim
potrivă !

...Acest 6—0 din ultima fi
nală înseamnă un scor sur
prinzător, nemaiîntîlnit în is
toria competiției între două 
divizionare „A". Sigur, mulți își 
amintesc de acea finală cîști- 
gată de Steaua cu 6—0, în 1967, 
însă adversara se numea... Fo- 
resta Fălticeni și nu... „echipa 
care a eliminat pe Celtic". Pro
babil- că 
clara la 
trenorul 
nescu — 
formația 
n-a mai _ _  __  ____
că principalul obiectiv al unei 
finaliste este acela de a cîștl- 
ga trofeul). Garanția participă
rii in Cupa cupeior reprezenta 
insă o obligație pentru studen
ții timișoreni și. in special, pen
tru foștii săi internaționali. A- 
patia celor mai mulți a dus 
însă la acest jenant scor în
tr-o „finală fără finalistă", un 
scor pe care nu-1 merita fot
balul timișorean... Dincolo de a- 
cest 0—6. trebuie să privim, in 
primul rind, participarea timi
șorenilor in Cupa cupelor, par
ticipare care ridică mari sem
ne de întrebare, acum, din par
tea iubitorilor fotbalului din 
țara noastră. E nevoie de mul
tă luciditate în analiza fina
lului de sezon slab, pe alocuri 
penibil, al timișorenilor, de con
vergența tuturor factorilor pen
tru „vindecarea" echipei și nu 
pentru agravarea unor carențe, 
a unor disensiuni. Munca se
rioasă, fără rabat, fără scutiri, 
reprezintă, credem, singura cale 
de viitor (imediat) a echipei ti
mișorene, pregătită de un an
trenor capabil.

„.Universitatea Craiova a 
demonstrat, miercuri, că VA
LOAREA SE IMPUNE, indife-

lipsa mizei — cum de- 
sfîrșitul partidei an- 

timișorean Ion V. Io- 
a deconectat într-atîta 
bănățeană, Incit ea 

existat în ioc (uitînd

Delta Tulcea — Cimentul Med
gidia: M. Moraru (Ploiești).

SERIA A II-a: Gaz metan Me
diaș — S.rena București: V. Ti- 
molte (Reșița). C.S. Tirgoviște — 
Metalul Plopeni: V. Topan (Cluj- 
Napcca), Flacăra Moreni — ROVA 
Roșiori: T. Balaaovici (Iași), Me 
canlcă lină București — Rulmen
tul Alexandria: N. Poșa (Galați) — 
terenul Mecanică fină, ora 11, 
Șoimii I.p.A. Sibiu — Petrolul 
Ploiești: O. Streng (Oradea), Au
tobuzul București — Poiana Cîm- 
pina: V. Tătar (Hunedoara) — 
stadionul Autobuzul, ora. 11 Me
ciurile Rapid București — Pan
durii Tg. Jiu și Nitramonia Fă
găraș — Mc;aiul București s-au 
disputat, iar Tractorul Brașov — 
Luceafărul București a fost a- 
mînat.

SERIA A m-a: F.C. Bihor O- 
radea — C.I.L. Sighet: Gh. Don- 
ciu (Caracal), Minerul Anina — 
Mineriți Lupeni: I. Taar (Satu 
Mare) — se dispută la Oravița; 
F.C.M. Reșița — Aurul Brad: J. 
Grama (București), Olimpia Satu 
Mare 1— U.M. Timișarar C. Jurja 
(București), Metalurgie.ul Cugir
— C.F.R. Ciuj-Napoca: Gh. Jucau 
(Mediaș). Minerul Cavnic — U.T. 
Arad: Fl. Ccnea (Caracal), C.F.P,. 
Timișoara — înfrățirea Oradea: 
Gh. Gornea (Sinaia), Metalul 
Aiud — Dacia Orăștie: Cr. Teo- 
dorescu (Tirgoviștc), Rapid Arad
— Minerul Moldova Nouă: Al. 
loniță (București). 

rent de oboseală, cte căldură, 
de norma internațională de 
jocuri a studenților olteni. Și 
aceasta pentru că Universitatea 
Craiova a ținut mult să de
monstreze că este cea mai bună 
echipă românească, să se pre
zinte in ținută de gală în fața 
publicului bucureștean și a te
lespectatorilor, cum declara, 
înaintea întîlnirii, vicepreședin
tele clubului, prof. Cornelia 
Stroe. Valoarea impune serio
zitate și respect, sacrificii ! 
Pentru acest meci cu sine în
săși. al echipei craiovene, Cri
șan a reușit o cursă contra- 
cronometru din „Cetatea Bă
niei" (unde miercuri dimineață 
susținea examenul de bacalau
reat) la București, unde ajun
gea cu trei sferturi de oră îna
inte de plecarea coechipierilor 
la stadion. Nu-i un exemplu 
oarecare, ci unul dintre faptele 
nevăzute, neștiute, care stau la 
baza acestei valoroase echipe. 
Și seriozitatea eraiovenilor, și 
sacrificiul lor, și valoarea de
monstrate și miercuri (mai pu
țin Ștefănescu, surprinzător de 
dur ! — atentie. pentru viitor, 
asemenea „atitudine" se plă
tește scump), sînt calități pe 
care le așteptăm și în stagiu
nea de toamnă. O toamnă cu 
mari responsabilități pentru 
fotbalul românesc, pe care U- 
niversitatea Craiova. ultima 
campioană și ultima câștigătoa
re a Cupei României, este che
mată să-l reprezinte, la nivel 
de club și de echipă națională, 
Ia o cotă și mai ridicată. Pen
tru că, întotdeauna, succesele 
și valoarea obligă !

Mircea M. IONESCU

Marginalii la ediția 1980/81 a Diviziei ,,A“

Șl IN ACEST CAMPIONAT S-A VĂZUT MINA ANTRENORULUI...

putut constata, 
și în fotbalul 
profesional al 
se măsoară cu 
Ai har în ma-

S-a spus, nu o dată, și pe 
bună dreptate, că o echipă de 
fotbal (și nu numai de fotbal, 
desigur) este, în ultima ana
liză, opera antrenorului ; per
sonalitatea acestuia (o noțiune 
care cuprinde în sfera ei cu
noștințe temeinice la toți fac
torii jocului, deci și tact peda
gogic) punîndu-și pecetea pe 
modul de exprimare in teren 
a jucătorilor lui, într-o suită 
de jocuri, de-a lungul uneia 
sau a mai multor ediții de cam
pionat.

Așa cum s-a 
în ultimii ani, 
nostru, nivelul 
tehnicienilor nu 
numărul anilor,
terie de antrenorat, poți răz
bate încă de tînăr prin hățișu
rile ce conduc spre performan
ta înaltă. Nu ai har pentru 
această grea meserie, geaba înv 
bătrînești pe „banca de sufe
rință", chiar dacă echipa ca- 
re-ți cade în mină cuprinde 
destule valori... Ion Oblemenco, 
de pildă, beneficiază — nu este 
un secret pentru nimeni — la 
echipa Universitatea Craiova 
(pe care o pregătește, ca „prin
cipal", împreună cu Constan
tin Oțet, un 
menea tînăr, 
completează 
multe valori, 
spun tot mai mulți, în ultima 
vreme, spun și... rezultatele for
mației sale — este înarmat, 
deopotrivă, și cu știința jocului 
și, in pofida lipsei de expe
riență, cu tact pedagogic. Unii 
dintre jucătorii mai vîrstnici 
au crezut, la un moment dat, 
că fostul lor coechipier le va 
tolera unele abateri de la dis
ciplină. S-au înșelat și s-au 
văzut nevoiți să se reintegre
ze în viața ordonată a colec
tivului, fără de care marea 
performantă nu este posibilă, 
oricite valori ar avea o echi
pă. „Pentru a-i readuee la sen-

antrenor de ase- 
dotat, cu care se 
de minune) de 
Dar Oblemenco —

• SURPRIZA SEZONULUI LA 
ÎNDEMlNA TUTUROR î Tn aces
te zile, agențiile Loto-PaonosDort 
si vînzătorii votanii oferă o ve
ritabilă surpriză estivală : LO
ZUL VACANTEI — emisiune spe
cială limitată. cu câștiguri supli
mentare acordate de Adminis
trația de Stat Loto-Pronosport 
din fond special. Partieipantii au 
șanse multiple de a obiinie AU
TOTURISME „Dacia 1306*, „Sko- 
da 120 L“ si „Trabaiu 601“, CÎS- 
TIGURI ÎN BANI de 50.000. 
10.000, 5.000 Iei etc. NU PIER
DEȚI PRILEJUL DE A VA NU
MĂRĂ PRINTRE MARII CÎȘTI-

DEMONSTRAȚIA CRA1OVE1 
Șl ÎNVĂȚĂMINTELE El 
Scrutînd prin aburul in

tensei euforii craiovene (a 
echipei și a foarte numero
șilor ei simpatizanți), mai 
puternic motivată ca ori- 
cînd — titlul de campioana 
a României (la 3 puncte dis
tantă). cîstigătoare a Cu
pei României și campioană 
a „Daciadei". prezență masi
vă a jucătorilor olteni in 
echipa națională, în care 
pînă acum, în preliminariile 
C.M., s-au distins prin ran
dament superior și o anga
jare de mare luptă și ambi
ție — am vrea să desprin
dem cîteva învățăminte, 
cîteva adevăruri care să a- 
iute. intr-un fel
sau altul, pregăti- Punctul PB t 
rea perspectivei 
Si chiar a viitorului apro
piat.

încărcată de binemeritate 
cununi de lauri. Universita
tea se prezintă ca o pre
miantă a clasei de toți lău
dată. Asta și este : pre
mianta clasei fotbalului ro
mânesc !

Ce ne-a demonstrat — 
prin valoarea jocului ei — 
Universitatea Craiova ?

Ne-a demonstrat — luni 
de zile, și miercuri, în me
ciul finalei cu „Poli" — 
că poate fi, AZI, o echipă 
de calibru european. Are a- 
ceastă alură, ale această ca
pacitate. Reamintiți-vă go
lurile... „englezești", „ar- 
gentiniene" sau „spaniole" 
înscrise de Bălăci, Donose, 
Cîrțu, Negrilă sau Crișan. 
Ce frumusețe, ce virtuozi
tate. ce demonstrație de 
forță !

Universitatea Craiova are, 
credem noi, capacitatea să 
DISCUTE DE LA EGAL 
LA EGAL, azi, cu echipele 
fruntașe de cluburi din Eu
ropa. Și cum aceste „discu-

timente mai bune pe recalci
trant!, Oblemenco nu recurge 
la cuvinte tari, nu jignește pe 
nimeni, afirma, nu de mult, 
unul dintre conducătorii clubu
lui Universitatea Craiova. Le 
cere doar să fie exemple dem
ne de urmat pentru numeroa
sele tinere talente din Iot eare 
abia așteaptă să prindă echi
pa". „Și — adăuga acel condu
cător — reglajul moral se face 
din mers, fără certuri, fără 
scanda!...".

Mult mai uluite probleme au 
avut, desigur, de rezolvat la e- 
chipele lor, Corvinul Hunedoa
ra și, respectiv. Sportul studen
țesc, Mircea Lucescu și loan 
Voiea. Primul a făcut dintr-o 
exdivizionară „B“ o echipă re
dutabilă, cu un stil de joc 
bine definit, în primul .eșalon 
fotbalistic ; cel de al doilea 
și-a „urcat" echipa, intr-un 
singur sezon, de la locul 16 la 
poziția a 5-a. Pentru a reuși 
in ceea ce și-au propus, atît 
Lucescu, cit și Voica au știuit 
să valorifice capitalul fizico-teh- 
nic, acumulat și perfecționat în 
multe, foarte multe 
gătire, investindu-1 
re despre jocul de 
asimilate de elevii 
ordonate unei concepții sănă
toase : aceea a jocului ofensiv. 
De unde și gradul sporit de 
eficacitate atins de aceste două 
echipe : 72 de goluri — în
dreptul' Corvinului Hunedoara, 
din 34 de meciuri ; 37 de go
luri — în dreptul Sportului stu
dențesc, înscrise numai în sta
giunea de primăvară, cînd, sub 
mina fermă a lui I. Voica. s-a 
produs revirimentul „alb-negri- 
tor".

Un tehnician „mînă-forte" în 
fotbalul nostru, verificat și răs- 
verificat, ani în șir, în planul 
profesional, este antrenorul lui 
F. O. Argeș, Fiorin Halagian, 
pe care in mod intenționat l-am 
lăsat la urmă. Cu sau fără

ore de pre- 
în idei cla- 
fotbal, bine 
lor și sub-

ADMINISTRAȚIA DI STAI TOTO PDONOSPODI INTORMEAI1
GATORI ai sezonului esti
val I
• TRAGEREA OBIȘNUITA LO

TO de astăzi. 26 iunie 1981, se 
televizează în direct începînd de 
la ora 18 25.

; categoria 2 : 15,75 
categoria 3 ; 21,25

• CÎȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 19 IUNIE 1981. Ca
tegoria 1 : 5 variante 25 % 
50.090 lei 
5.707 lei ;

4.230 lei ; categoria 4 : 44,50 
2.020 lei ; categoria. 5 : 252 

a 
a 
a 
a 
a

ții" se vor ivi in mod cert 
la toamnă, în Cupa campio
nilor europeni, socotim că 
desfășurarea lor viitoare de
pinde în mod nemijlocit de 
seriozitatea în pregătire, de 
modestia și omenia jucăto
rilor olteni (fără „fumuri
le" care i-au costat adeseori 
ratarea performanțelor pe 
fotbaliștii noștri in trecut), 
de angajarea lor în muncă. 
Valoare au ! Să muncească 
exemplar ca să o arate și 
lumii fotbalistice, nu numai 
Ia noi acasă !

Dar problema Universită- 
Craiova reprezintă în 

de 2/3 problema e- 
chipei naționale, 
compusă în pro
porție de... 2/3 din 
olteni. Este o „su- 
>“ fericită. Nu 

de 
Republicii 

RJS.R. r 
are ne- 

rind 
me

ții 
proporție

jucătorii 
prapunere" fericită, 
întimplător. spectatorii 
pe Stadionul 
scandau „Ilaide, 
Fotbalul nostru 
voie — în primul 
la 23 septembrie, in 
ciul cu echipa Ungariei 
— de evoluțiile excep
ționale (cum au fost ele 
miercuri) ale lui Bălăci sau 
Crișan sau Negrilă, ca și 
de angajarea la cea mai 
înaltă treaplă calitativă, de 
luptă, a coechipierilor lor 
de la lotul național.

Dacă nu am avea de 
unde să le cerem, nu le-am 
cere acestor băieți isprăvi 
peste capacitățile lor. Dar 
craiovenii ne-au convins în 
repetate rînduri că au mari 
posibilități. Au posibilități 
care trebuie să fie din plin 
valorificate, spre binele fot
balului craiovean, spre bi
nele și progresul și afirma
rea fotbalului românesc !

Matius POPESCU

prea multe valori, el știe să 
facă și să refacă echipa, impu- 
nindu-și principiile despre fot
bal. A demonstrat-o și pe par
cursul campionatului abia în
cheiat, la startul căruia B-a vă
zut nevoit să înlocuiască — cu 
jucători de „B“, Kallo, Ignat, 
Băluță ș.a. — trei „piese gre
le" (Dobrin, Doru Nicolae, Io- 
vănescu), din angrenajul echi
pei. Multi se întreabă ce anu
me „secrete" posedă Halagian 
care, și în condițiile crizei de 
timp, în loc să se lamenteze, 
trece la treabă și reușește să-și 
așeze iarăși echipa pe podium? 
Răspunsul ar fi următorul : in
diferent de eșalonul din care-și 
recrutează jucătorii, el ȘTIE 
să-i aleagă, avind ceea oe se 
numește „OCHI DE SELEC
ȚIONER" ; după eare, opera
țiunea fiind făcută, SE PRICE
PE să-i pună în teren în re
lațiile dc joc cele mai potrivite 
cu ideile sale. Și asta nu-i to
tul. O echipă fiind și o stare 
de spirit. Halagian reușește 
să-și mobilizeze extraordinar e- 
chipa pentru scopul propus — 
victoria — conectind-o și men- 
tinînd-o la „priza jocului" cu 
mult înainte de începerea _ lui 
și pînă in ultima secundă a 
celor 90 de minute de între
cere.

într-adevăr. nivelul valoric 
al antrenorilor nu așteaptă nu
mărul anilor. Halagian, iată, as
tăzi un matur tehnician, a ob
ținut primul titlu de campion, 
cu echipa sa, F. C. Argeș, la 
32 de ani ! Ambițioși cum ii 
știm. Halagian. Oblemenco. Lu
cescu și Voica tind să-și întrea
că maeștrii de acum 10—15 ani, 
care le-au fost lor inșile an
trenori. Pentru gloria sportivă 
a cluburilor lor, a fotbalului 
nostru, în generat care simte 
nevoia unor tehnicieni com
plete de înaltă calitate !

Gheorghe NICOLAESCU

357 lei ; categoria 6 : 372 a 242 
lei ; categoria X : 2.131,50 a 100 
lei. Report la categoria 1 : 
17.695 lei. Cîștiguriie în valoare 
de 50.000 lei de la categoria 1, 
realizate pe bilete jucate 25%, 
au revenit participanților: SEP- 
TIMIU PANTEA din Iaeu, jud. 
Arad. ALEXANDRU MAXIM 
din Sf. Gheorghe, BENEDICT 
BOGOS din corn. Lăzarea, jud. 
Harghita, IOHANA IFRIM din 
București și EUGEN SCUTARIU 
din I’opești-Leordeni.



Un nou examen pentru atletele noastre

MECIUL ROMANIA - R. S. F. S. RUSA
U n nou concurs 

— mare — de atle
tism pe Stadionul 
Republicii, la sfîr
șitul eăptăminii, 
mai precis simbă- 
tâ de la ora 17,30 
și duminică de la 
ora 18. De fapt, nu 
este vorba doar 
de un concurs, ci 
de două : „Cupa 
Steaua" — deschis 
atletilor fruntași, 
seniori și juniori, 
din cluburile bucu- 
reștene și celor din 
aite orașe, și me
ciul internațional 
feminin dintre re
prezentativele Ro
mâniei și R.S.F.S. 
Rusă.

La o săptămînă 
după campionatele 
naționale, 
cursul dotat 
„Cupa Steaua" 
fi un bun prilej de 
revanșă pentru în
vinși și de confir
mare pentru învin
gătorii de Ia cam
pionatele țării ; cu 
trei săptămîni înaintea star
tului Universiadei, atit „Cupa 
Steaua" cit — mai ales — me
ciul internațional vor fi cel mai 
bun prilej de verificare a pre
gătirii celor vizați a fi selec
ționați în lotul reprezentativ 
pentru marea competiție stu
dențească. In același timp, me
ciul de. la sfîrșitul săptămînil 
va trebui să decidă și formația 
care va evolua, duminica vi
itoare, în localitatea norvegia
nă Bodo, în cadrul semiflnale-

MONICA MATEI
Bruno

MARI VEDETE ALE SPORTULUI

lor „Cupei Europei 
Zauli“.

Vom avea, așadar, 
să-i urmărim din nou 
ceri pe cei mai buni 
țării, interesul major 
gat firesc de meciul 
Printre concurente : 
Chiricută, Niculina I.azarciuc, 
Fița Lovin. Doina Melinte, Ma- 
ricica Puică, Natalia Mărășes- 
cu, Vali Ionescu, Anișoara Cuș- 
mir, Niculina Vasile, Monica 
Matei, Mihaela Loghin, Flo
rența Crăciunescu etc.

prilejul 
in între- 
atleti al 
fiind le- 
amintit. 
Niculina

„REGATA SNAGOV“ LA CANOTAJ
(Urmare din pag. 1)

Rezultate : 4 -J- 1 RAME : 1.
România (Florlca Silaghi, Maria
na Dragomir, Lăcrămioara Te- 
leucă, Ecaterina Calapiș + Eu
genia Năstase) 3:52,0, 2. Polonia 
.3:59,6, 3. Cehoslovacia 4:04,8 ; 2 
VISLE : 1. România (Sanda Toma, 
Valeria Roșea) 3:50,4, 2. R.D. Ger
mană (Petra Flo tow, Anna Reh- 
feldt) 3:54,0, 3. România II (Anișoa- 
ra Șorohan, Camelia Diaconescu) 
3:56,6 ; 2 RAME F. C. •: 1. Româ
nia (Rodica Pușcatu, Elena Hor- 
vat) 4:08,8, 2. Dinamo —
ASE (Marla Sim ion, Maria 
nașă) 4:10,8, 3. Steaua f 
Țăran, Elisabeta Renn) 4:12,0 
SIMPLU : 1. Adriana ’
(România) 4:19,44, 2.
Nemlova (Cehoslovacia) 
Anișoara Perianu 
4:28,2 ; 4 4- 1 VISLE : 
nia (Olga Bularda, Sofica Bano- 
vicl, Adriana Pițigoi, Aneta Ml-

haly + Ecaterina Oancea) 3:30,5,
2. R.S.S. Ucraineană 3:32,7, 3.
România H 3:33,5 ; 8 + 1 : 1.
România (Elena Bondar, Olguța 
Onofrel, inge Ștefani, Mariana 
Zaharla, Maria Naghiu, Luminița 
Furcilă, Florlca Bucur, Rodica 
Frîncu 4- Mariana Ștefănescu) 
3:23,0, 2. R. D. Germană 3:31,5,
3. R.S.S. Ucraineană 3:32,8.

Programul de azi : de La era 
10 — serii, recalificări, semifinale; 
de la ora 18 — finale.

INTERNATIONAL
IN DELEGAȚIA UNIUNII SOVIETICE
• Campioni olimpici de atletism, gimnastică, înot, sărituri in apă, 
scrimă și baschet - la startul intrecerilor • 266 de sportive și spor

tivi vor participa Ia toate cele 10 discipline

Apropierea startului în cea 
de-a XI-lea ediție a Univer
siadei se simte tot mai puternic 
atit in finisarea terenurilor, 
stadioanelor, sălilor și bazine
lor de concurs, cit și în fe
brila activitate de pregătire a 
viitorilor competitori.

Ieri, la sediul Comitetului 
National de Organizare a Uni
versiadei '81, București, a sosit 
lista sportivilor sovietici. Dele
gația U.R.S.S., participantă la 
Universiadă, numără 268 de 
sportive și sportivi, care vor 
fl prezent! la startul celor 10 
discipline prevăzute în pro
gram. Intre ei se găsesc nu
meroși campioni olimpici, mon
diali și europeni, recordmani 
mondiali șl ai Europei, lau
reat! ai marilor competiții. 
Astfel. în întrecerile atletice 
vor figura printre protagoniști 
următorii campioni olimpici : 
Victor Markin — 400 m (44,60); 
Dainis Kula — suliță (91,20 m); 
Vladimir Kiselev — greutate 
(21,33 m) ; Ludmila Kondratie
va — 100 m (11,06) ; Alexandr 
Axinl, Nikolai Sidorov șl Vla
dimir Muraviev — comoonentl

al ștafetei de 4X100 m (38,26), 
iar la cele de gimnastică fe
minină : Natalia Șapoșnikova — 
medaliată cu aur la sărituri. 
Stela Zaharova si Maria Fi
latova, toate trei componente 
ale echipei campioană olimpică. 
Moscova 1980.

în piscina de la „23 August" 
vor evolua campionii olimpici 
Serghci Fesenko — 200 m flu
ture (1:59,76) și Lina Kaciusite 
— 200 m bras (2:29,54), in timp 
ce pe planșele instalate în sala 
de atletism de la „23 August" 
iși vor susține șansele cam
pionii olimpici ai scrimei : flo- 
retistul Vladimir Smirnov, pre
cum șl campionii mondiali A- 
lexandr Romankov (floretă), 
Alexandr Mosaiev, Leonid Du
naev (spadă), Mihail Burțev 
(sabie) și Valentina Sidorova 
(floretă).

în proba de sărituri ta apă 
(trambulină 3 m) ia parte șl 
campionul olimpie Alexandr 
Portnov. între componentele re
prezentativei de baschet figu
rează trei dintre jucătoarele 
care au izbîndit la J.O. ’80 :

VLADIMIR KISELEV
Olga Sukarnova, Ludmila Ro
gozina și Olga Korosteleva.

Dintre laureații campionate
lor europene, prezenți în echi
pa Uniunii Sovietice, se evi
dențiază jucătorii de tenis Va
dim Borisov și Elena Elisenko, 
baschetbaliștii Vladimir Tka- 
cenko, Alexandr Beloșteni, Ni
kolai Deriughin și Valdis Val
ters, atleta Gina Romanova 
(1 500 m), precum și alții.

Fără îndoială, ta delegația 
sportivilor studenți sovietici se 
mal găsesc numeroase vedete 
ale sportului internațional, spor
tivi care vor contribui prin 
evoluțiile lor la ridicarea ni
velului valoric al întrecerilor 
Universiadei de la București.

ATLETISMUL, BASCHETUL, ÎNOTUL, SĂRITURILE ÎN APĂ, 
PUNCTELE FORTE ALE SPORTIVILOR STUDENȚI DIN S.U.A.

'Z

C.S. 
Tă- 

(Marica 
-, '

Chelariu 
Blanka 

4:26,2, 3. 
(Viitorul) 

1. Româ-

TURNEUL DE TENIS

A ÎNCEPUT „TURUL FRANȚEI*5
PARIS, 25 (Agerpres). — A 68-a 

ediție a Turului ciclist al Fran
ței a început ieri cu o etapă - 
prolog disputată la Nista contra- 
cronometru individual pe distanța 
de 5,850 km. Primul purtător al 
tricoului galben este francezul 
Bernard Hinault, cronometrat în 
6:48,36. Pe locul doi s-a clasat o- 
landezul Gerrie Knetemann, la 7 
secunde.

LONDRA, 25 (Agerpres). — 
în turul doi al turneului inter
national de tenis de la Wimble
don, jucătoarea Jo Durie (An
glia) a învins-o cu 3—6, 6—4, 
6—3 pe Lucia Romanov, iar Vir
ginia Ruzici pe Mație Wilcsedt 
(Suedia) 4—6, 7—6, 6—4. Sin
gura surpriză a zilei a 
constituit-o eliminarea unul 
specialist al jocului pe iarbă, 
Roșcoe Tanner, întrecut de 
Carlos Kirmayr cu 6—4, 6—4,
3—6, 6—2.

Rezultate — masculin : 
McEnroe — Ramirez 6—3,
6— 7, 7—3, 7—6 ; Tim Gu-
llikson — Fleming 3—6,
7— 6, 7—6, 6—3 ; Me Names —

• UN FOST JUCĂTOR de rugby la Stado- 
oeste Tarbois, astăzi în virată de 71 de ani, este 
un vechi și statornic suporter al rugbyștilor de 
la Stade Bag nerals, nelipsit de la nici unul 
dintre meciurile importante ale echipei lui 
Bertranne. Recent, a făcut 4 zile pe... bicicletă, 
din pirinei, la Paris, pentru a nu lipsi de la 
meci I • tN MEXIC A FOST LANSATA cu 
mare publicitate lucrarea „Cum să alergi ma
ratonul sub 3 ore !“. .* 
Paco Ladomages. a făcut 
ind această carte, proba 
du-se, la această eră, de 
ordinară în lumea în
treagă, inclusiv în 
Mexic. Nu s-a arătat 
însă niciunde care a 
fost performanța spor-, 
tivă a... autorului ! •
AU FOST STABILITE 
detaliile tehnice și or
ganizatorice pentru ma
rea cursă a ambarca- 
țillor cu pînze, al că
rei start va fi dat în 
septembrie 1981, la Que
bec, în Canada (se vor parcurge 
pe apele fluviului Sf. Laurențlu pînă la marea 
liberă 1), sosirea urmînd a avea loc în rada 
portului francez St. Malo • ORGANIZATORII 
„EL MUNDIALULUI '82‘ au comandat uzinei 
din Zaragosa 24 de autobuze „Pegaso 6100“, 
versiune specială (32 locuri, bar, toaletă, TV 
etc.) pentru flecare dintre cele 24 de echipe 
participante la competiție. Interesant este fap
tul că flecare autobuz va fi vopsit în culorile 
naționale ale echipei la dispoziția căreia va fl 
pus. Deocamdată, 4 au ș‘ fost vopsite ta culo
rile roșu-galben-roșu (Spania), albastru-alb-al- 
bastru (Argentina), verde-galben (Brazilia), al- 
bastru-alb-roșu (Chile). Nădămuim să auzim că 
un „Pegase 6100“ a fost vopsit ta roșu-galben- 
albastru ! • IN AFARA CURSEI DE CANOTAJ 
de pe Tamisa, dintre 8-urlle Universităților Ox
ford și Cambridge, cea mal cunoscută între-

Autorul, un oarecare 
t o bună afacere stri

de maraton bucurîn- 
9 popularitate extra

Cu ocazia unei vizite efec
tuate în România cu scopul de 
a se documenta asupra bazelor 
de antrenament și de competi
ție ale Jocurilor Mondiale Uni
versitare, dl. Warren Giese, 
președintele U.S.C.S.C. (Consi
liul sportului universitar din 
Statele Unite), a avut amabili
tatea de a ne acorda un scurt 
interviu : • Care sînt ultimele 
noutăți în privința componen
tei loturilor sportive studențești 
din Statele Unite, prezente la 
Universiadă ? • Sînt ta curs 
de desfășurare campionatele 
naționale studențești ale State-

DE LA WIMBLEDON
Johnstone 6—2, 6—1, 6—2 ; 
Lutz — Feaver 6—3, 7—5, 6—1 ; 
Taroczy — R. Meyer 7—6, 6—3, 
7—6 ; Borowiak — Gottfried 
6—4, 7—6, 6—4 ; Wilkinson — 
Van’t Nof 6—3. 6-4, 6—2 ; Con
nors — Lewis 7—6, 7—6, 6—3.

Rezultate din concursul femi
nin : Tomanova — Pfaff 6—2, 
1—6, 6—2 ; Mandlikova — Smith 
6—1, 6—4 ; Jeager — Stove 
4—6, 6—4, 6—3 ; Turnbull — 
J e vans 6—2, 6—2 ; Austin — 
Antonopolis 6—1. 6—1 ; Pas
quale — Rinaldi 3—6. &—4. 6—0.

»

9

lor Unite, competiție care în
seamnă un prilej de selecție 
pentru aceste jocuri. Definitiva
rea loturilor va avea Ioc însă 
abia la inceputul lunii iulie, 
după alte întreceri și turnee, u- 
nele europene. De pildă. Iotul 
atletilor va fi Întregit după ta- 
tîlnirea Uniunea Sovietică — 
Statele Unite de la Leningrad, 
din 10—11 Iulie. • Care sînt 
obiectivele principale ale dele
gației sportive studențești ame
ricane Ia Jocurile Mondiale 
Studențești de la București ? • 
în primul rind să ne apărăm 
medaliile de aur cucerite Ia 
ediția anterioară, de la Ciudad 
de Mexico, la inot băieți, la 
baschet masculin și feminin, la 
polo, Ia atletism. în vederea 
atingerii acestui scop, iată, for
mațiile noastre de baschet vor 
fi, după opinia mea, cele mal 
puternice din întreaga istorie a 
participării studenților ameri
cani Ia Universiadă. Vom se
lecționa pe cei mai buni bas
chetbalist! de Ia diferite Uni
versități, 
cele mai 
disciplină, 
forte mai
care

ta orice 
puternice
• Ce 

prezintă

caz de la 
din această 
alte puncte 
delegația pe

chiar dumneavoastră o

veți conduce la București 7 • 
Ne-a satisfăcut faptul că spor
tul luptelor a fost introdus la 
această ediție a Jocurilor Uni
versitare. în ceea ce ne pri
vește, sperăm ca acest spori 
să devină permanent in progra
mul Universiadei, la noi bucu- 
rîndu-se de o audientă din ce 
în ce mal mare. De asemenea, 
credem că Ia sărituri in apă 
sportivii noștri pot să facă • 
frumoasă figură, această disci
plină Inregistrind progrese mari 
in S.U.A. • Pentru ce dată esta 
prevăzută sosirea sportivilor a- 
mericanl la Otopeni ? • Pleca
rea primilor 200 de component! 
ai delegației noastre este pre
văzută, cu o cursă charter, pen
tru ziua de 15 Iulie, de la aero
portul Kennedy din New York. 
Sosirea, pe data de 16, la 
București. Restul delegației va 
veni direct ta Capitala dumnea
voastră la sfîrșitul turneelor da 
care am amintit. • Cu ce im
presii plecați în Statele Unite 
după vizita Ia București ? • 
Cred' că Universiada de la 
București va fi una dintre cela 
mai reușite ediții atit organiza
toric, cit și ca performante.

Radu TIMOFTE
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Potter — Koh de 6—4. 7—6 
Leo — Langela 6—1, 4—6, 6—2 
Shriver — Little 6—0, 6—3 
Forood — Sands 6—1, 7—5.

cere a acestui sport, există și în Franța o foar
te veche dispută, tot la 8+1, între schiturile iul 
Rowing Club șl S.N. Marne, pe 6200 m. Anul 
acesta a avut loc cea de a 02-a ediție a aces
tei regate, între insula Seguin șl podul Suresnes
• CHILIANUL CARLOS GAJARDO se pregă
tește pentru o temerară ascensiune de 6159 m 
pe vulcanul Llcanbur din Chile. încercarea o 
va face însă pe o... motocicletă de 350 cmc I
• LA BALTIMORE, la un maraton rezervat a- 
gențllor de asigurare au luat startul 660 de 
participanți, dar numai 63 au ajuns la capă
tul celor 42,195 km. Intre care însă 13 femei •

SFERA CIOCANULUI 
va fl mărită, potrivit 
ultimei hotărîri a Fe
derației Internaționale 
de atletism, ceea ce va 

* schimb, o 
a perfor- 
„Rezul țațele 

viilor mai 
minimum 2 

metri", opinează repu
tatul specialist sovie
tic Anatoli Bondarcluc, 

și recordman mondial la 
• LA ROSNY s-a desfă-

atrage, în 
diminuare 
manțelor. 
vor fi în 
mici cu

fos. campion olimpic 
aruncarea ciocanului _ _ _ ____
șurat un festival al... încercărilor de necrezut I 
Unul dintre participant!, John Massis, „omul 
cu fălci de oțel" a reținut, cu dinții, la sol 
un balon tip ..Montgolfier". Chiar de necrezut 
o asemenea performanță I Dar la ce folosește 1 
• LA LUANDA au avut loc întrecerile celui 
de al 3-lea campionat de Baschet al Angolei, 
competiție care s-a bucurat de un frumos suc
ces e CURSA DE 1000 KM de la Nurburring 
(18 tururi) s-a încheiat anul acesta la turul 15, 
In urma decesului automobilistului elvețian 
Herbert Mtll'er. a cărui mașină, un Porsche 908. 
a luat foc în urma ciocnir i cu o altă mașină. 
Pe același c’rcui d>n R.F Germania. în 1976 
s-a accidentat grav fostul campion mondial de 
formula I austriacul Niki Lauda I

Romeo VILARA
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In grupe a Vi-a a proRminarHIoc C.M., Scoția esta singura echipă 
neînvinsă fi desigur mizează pe aceasta pentnr calificarea In turneul 
final, lupta pentru celălalt loc rămine Insă deschisă, mai alea după 
victoria, de miercuri seara, a Suediei asupra Portugaliei 3-0 (1—0) 
prin punctele marcate de Boerjerssen, Hyssen *1 Svensson. Judecind 
situația după „ce va fi", se pare câ Portugalia are programul cel 
mai convenabil șl. ca atare, mari șanse de calificare I

Iotă jocurile de plnâ acum; Israel — Irlanda de Nord 0—0; Sue
dia — tsraol 4—1; Suedia — Scoția 0—1; Irlanda de Nord — Suedia 
3-0, Scoția — Portugalia 0-0; Israel — Suedia 0—0; Portugalia — 
Irlanda de Nord 1—0; Portugalia — Israel 3-0, Israel — Scoția 0-1; 
Scoția — Irlanda de................................................  - -
Scoția — israel 3—1; 
tugalla 3-0.

înaintea . ultimelor 
toamnă, clasamentul 
zintâ astfel:
1. Scoția
2. Irlanda de Nord
3. Suedia
4. Portugalia
5. Israel

Nord 1—1; Irlanda d« Nord 
Suedia — Irlanda

meciuri 
grupei

de la 
se pre-

</»
s

s

5 3
6 2
6 2
5 2
6 0

2
2
2
1
3

0
2
2
2
3

-țnlată Jocurile decisive:

8
6
6
5
3

1-0; 
Por

Portugalia
de Nord 1-0; Suedia -

9. IX:
Scoția — Suedia; 14.X: Por
tugalia — Suedia >1 Irlanda

5
•de Nord - Scoția; 28.X: Is-

rael — Portugalia; 18.XI: k- TJ
landa de Nord — Israe P Ol
Portugalia — Scoția. 3

uj 
«2»
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TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La Londra, ta- 

tr-un triunghiular tradițional au 
fost înregistrate următoarele cla
samente : bărbați R.F.G. 168 u. 
Polonia 136 p. M. Brltanie 112 p : 
femei : M. Brltanie 119 p, R.F.G. 
110 p. Polonia 81 n. Ctteva 
zultate : femei : 200 m : 
wood (MB) 22,60 : 3000 m 
(R.F.G.) 9:00,77 : 100 mg : 
(MB) 13,10 ; .............
Voronin (P> 
Herle (R.F.G.) 
Wagner (R.F.G.) 
Paris : Bertrand 
maica) 400 m — 
(Kenia) 1500 m 
leiman Nyambui 
m — 13:21,10 ;
(Italia) 1500 m - _____  _ _
Kowalski (R.D.G.) a stabilit cea 
mai bună performanță europeană 
de juniori la 10 km marș — 
38:54.76.

„ re- 
Small- 

: Fudge 
. ... __  Stronig
bărbați : 200 m : 

20,65 ; 5000 m :
13:36,73 : disc : 

65.38 m • La 
Cameron

44,98. Mike 
— 3:36,73.
(Tanzania) 

Gabriela 1 
- 4:06,13 • Ralf

(Ja- 
S Boit 

Su- 
I 5000 
Dorio

FOTBAL • Legia Varșovia a 
cîstigat ..Cupa Poloniei" învln- 
gînd cu 1—0 Pogon Szczecin • 
La Milano : Santos Sao Paulo — 
A.C. Milan 2—1. • La Ciudad de 
Mexico, Spania — Mexic 3—1 
• S.V. Hamburg a jucat cu Ja
lisco la Guadalajara de care a 
fost învinsă cu 2—1.

HOCHEI PE IARBA • La Var
șovia a avut loc tatîlnirea ami
cală Polonia — Pakistan. Oaspe
ții au repurtat victoria cu 2—1 
(1—0).

SCRIMA • Federația Italiană a 
alcătuit echipele naționale pentru 
C.M. de la — ------------
(2—13 Iulie). 
Intre altlt : 
Naure Numa ________
Bellono (spadă). Gianfranco dalia 
Barba. Michele Maffei (sabie), 
Gabriela Gallucd. Dorina Vacca- 
roni (floretă).

Clermont Ferrand 
Din lot fac parte. 

Andrea Borella. 
(floretă). Stefano
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