
Sub președinția tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU

S AU ÎNCHEIAT LUCRĂRILE CELUI DL AL IILEA 
CONGRESALCONSILIILUR OAMENILOR MUNCII

Desfășurate sub președinția 
tovarășului Nicolae Ceaușcscu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
președintele Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii, vineri 
s-au încheiat in Capitală lu
crările celui de-al II-lea Con
gres al consiliilor oamenilor 
muncii din industrie, construcții, 
transporturi, circulația mărfu
rilor și finanțe.

Ca și în zilele precedente, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au fost 
întîmpi.nați de participants la 
marele forum al clasei munci
toare, cu deosebită căldură și 
însuflețire. S-a scandat cu înflă
cărare „Ceaușescu — P.C.R. !“

Pe adresa Congresului, a to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, 
au sosit, din toate județele tă
rii, un mare număr de tele
grame din partea organelor si 
organizațiilor de partid, a con
siliilor oamenilor muncii, a co
lectivelor de muncitori, maiștri, 
tehnicieni și ingineri din între
prinderi, instituții și unități e- 
conoraico-sociale.

La propunerea prezidiului, 
Congresul a adoptat in mod 
unanim, hotărirea de a așeza 
la baza întregii Activități a or
ganelor și organizațiilor de 
partid, a consiliilor oamenilor 
muncii, a tuturor celor ce mun
cesc în unitățile economico-so- 
ciale, ideile, orientările și in
dicațiile cuprinse in expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu privire la dezvoltarea eco- 
nomico-socială a României în 
cincinalul 1981—1985, creșterea 
rolului consiliilor oamenilor 
muncii la dezvoltarea democra
ției muncitorești, socialiste, în 
patria noastră.

Ultima ședință a Congresului 
a fost condusă de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. secre
tar general al Partidului Co
munist Român. președintele 
Republicii Socialiste România, 
președintele Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii.

In unanimitate, participanți' 
la Congres au aprobat Proiec
tul planului național unic de 
dezvoltare economico-socială a 
României în cincinalul 1981— 
1985. urmînd ca observațiile și 
propunerile formulate în timpul 
dezbaterilor. care corespund 
schițelor planului, să fie in
cluse în proiectul de plan care 
va fi supus spre adoptare Marii 
Adunări Naționale.

Au fost aprobate, de aseme
nea. in unanimitate, celelalte 
documente înscrise pe ordinea 
de zi.

S-a trecut apoi la următorul 
punct de pe ordinea de zi — 
alegerea Consiliului Național 

al Oamenilor Muncii, din care 
fao parte 1591 de membri.

Intr-o atmosferă de puterni
că însuflețire, cei prezent! au 
aprobat. în unanimitate. Ho
tărirea Congresului și Chema
rea pe care Congresul o adre
sează tuturor oamenilor muncii 
din tara noastră. __ _

La propunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. cei 11 000 de 
participant! an adoptat — in 
aceeași atmosferă vibrantă, de 
puternic entuziasm — Apelul 
Congresului consiliilor oameni
lor muncii adresat clasei mun
citoare șl popoarelor de pretu
tindeni de a intensifica conlu
crarea și solidaritatea in lunla 
pentru destindere, pentru inde
pendentă si pentru pace.

In sală au răsunat puternice 
urale. S-a scandat „Ceaușescu 
— pace !“, „Ceaușescu — Româ
nia. stima noastră și mîndria !“ 

In încheierea lucrărilor, primit 
cu deosebită căldură ți însufle
țire, cu ovații ți urale, a luat 
curintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului, urmărită cu 
mare atenție, cu profundă sa
tisfacție, cu deplină aprobare, a 
fost marcată, în repetate rîn- 
durl, cu vil și puternice aplau
ze, cu ovații Îndelungi de toți 
cei prezenți. Intr-o impresio
nantă unitate de gîndire și sim
țire, participanții — reprezen- 
tind milioane de oameni ai 
muncii — au aclamat neîntrerupt 
pentru partid și secretarul său 
general, pentru minunata noas
tră clasă muncitoare, pentru 
harnicul popor român, pentru 
patria noastră liberă și înflo
ritoare, scandind intr-un singur 
glas : „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !", 
„Ceaușescu — muncitorii !“, 
„Stima noastră și mindria. 
Ceaușescu — România •!“

In aceste momente deosebite 
ale încheierii lucrărilor marelui 
forum democratic al clasei 
noastre muncitoare, sînt reafir
mate vibrant dragostea ne
țărmurită și încrederea ne
strămutată în partid și secre
tarul său general, voința ne
clintită de a Înfăptui eu abne
gație sarcinile de maximă în
semnătate trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, hotăririle 
celui de-al II-lea Congres al 
consiliilor oamenilor muncii de 
a transpune in fapt Programul 
partidului de făurire a societă
ții socialiste multilateral dez
voltate, de inaintare a Româ
niei spre comunism.

întregind atmosfera de inten
să vibrație patriotică, partlel- 
panțil au intonat in Încheiere, 
Imnul Frontului Democrației și 
Unității Socialiste „E scris pe 
tricolor unire 1"
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OK NOI FINALE ÎN „DACIADA" DE VARĂ
în întrecerile de lupte greco-romane

VICTORII SCONTATE ÎN PRIMA ZI DE CONCURS, 
DAR UNII FAVORIȚI SE IMPUN CU GREU

C. Alexandru fi-a fixat adversarul Za parter fi încearcă o nouă 
„țenturare laterală“ in partida cu G. Albert.

Foto : Vasile BAGEAC

La puține zile după turneul 
final al „Daciadei" de lupte li
bere, Patinoarul artificial „23 
August" din Capitală cunoaște 
din nou atmosfera caracteristică 
marilor întreceri. De data a- 
ceasta, este rîndul practicanți- 
lor stilului greco-romane să-șl 
desemneze cîștigătorii celei mai 
mari competiții naționale.

Nivelul Întrecerilor Iuptători-
lor de „clasice" este evident su
perior concursului de libere. A- 
firmăm aceasta gindindu-ne că

AZI, FINALELE LA RUGBY
Stadionul Olimpia din Capitală 

găzduiește astăzi un interesant si 
inedit cuplaj rugbystie. în care 
vor evolua trei reprezentative de 
județe precum si cea a munici
piului București . Prilejul T De
semnarea ciștigătoarei ediției de 
vară a „Daciadel". în nrimul 
meci, de la orele 16,30 — lași — 
Teleorman (pentru locurile 3—4), 
iar de la orele 18 — București — 
Constanta (locurile 1—2).
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pe cele trei saltele de concurs 
evoluează, ca și la marile com
petiții internaționale, mulți 
sportivi medaliați ai campiona
telor europene, mondiale sau 
Jocurilor Olimpice. Și argu
mentul n-ar fi suficient de pu
ternic, dacă sportivi ca Ștefan 
Rusu, Ion Draica, Ion Păun, 
Constantin Alexandru, Nicu

PESTE... 80 DE ZILE DE ÎNTRECERI 
ÎN 10 ZILE DE CONCURS!

Incepind de azi vă prezentăm fiecare dintre disciplinele 
Jocurilor Mondiale Universitare de vară

Simbătă 27 iunie 1981

Gingă și alții, in vitrina că
rora se află numeroase trofee, 
ar merge din victorie în vic
torie cu simplitate, fără emo
ții. Dar nu este așa. De pildă, 
multiplul campion continental 
și medaliat cu argint la J.O. da 
la Moscova, Constantin Alexan
dru, după ce în primul tur a 
trecut relativ ușor de colegul 
său de club Daniel Grosu, în 
turul 2 l-a întilnit pe rădău- 
țeanul Ghiță Albert. In primul 
minut al meciului C. Alexan
dru a avut emoții. La fel șl 
spectatorii. G. Albert a luptat 
curaios și extrem de decis, 
reușind să conducă cu 5—i. 
Treptat, tehnica și puterea do 
luptă superioare ale campionu
lui și-au spus cuvîntul. Cu 
cîteva „ruperi în față“, urmate 
de repetate „conturări latera
le", campionul a încheiat re
priza în avantaj 12—8. Mai o- 
fensiv și în repriza secundă, 
C. Alexandru a terminat în
vingător prin superioritate 
(21—8). Nici Nicu Gingă (53 
kg) n-a ciștigat fără emoții 
partida cu mai tînărul său co
leg de lot, timișoreanul Aurel 
Tomuța. Surprins cu un „tur 
de cap“ în primele secunde. N. 
Gingă a fost condus cu 2—0.

Mihai TRANCA

(Continuare in pag 2-3)

„Regata internațională

ECHIPAJELE ROMÂNIEI
DIN NOU

Vineri, pe o vreme splendi
dă. au continuat întrecerile din 
cadrul „Regatei internaționale 
Snagov". Tradiționalul concurs 
a fost dominat si de data a- 
ceasta de schifistele noastre, 
calificate — cu toate echipaje
le ! — în cele 6 finale progra
mate după-amiază.

După o cursă de excepție 
realizată joi, împreună cu Va
leria Roșea (proba de 2 vîsle),

, Întrecerile 
campioana noastră Sanda Toma 
a luat startul, ieri. în finala 
de sehif simplu. Desigur. în 
această probă tn care Sanda 
Toma deține titlul de campi
oană mondială si olimpică, ni
meni nu se aștepta la o sur
priză. Fosta atletă plecată din 
Stefănești — Botoșani a par
curs cei 1000 m într-o manie
ră de adevărată performeră, 
cucerind publicul. impunînd

SnagovG

AU DOMINAT,
FINALE

Rodica Pușcatu fi Elena Horvat din nou învingătoare in proba 
de 2 rame f.c. Foto ; Drago® NEAGU

respect adversarelor. Ea a do
vedit în aceste două zile de 
întreceri că poate evolua în 
orice ambarcatie cu vîsle. că 
rămîne neînvinsă (de aproape 
3 ani !) în proba de simplu. La 
puțin timp după terminarea a- 
cestei spectaculoase finale, pe 
prima treaptă a pbdiumului de 
premiere a urcat aceeași fată 
modestă, silitoare, neobosită la 
antrenamente : Sanda Toma !

Rodica Puscatu si Elena Hor- 
vat au Învins, din nou. în fi
nala de 2 rame fără cirmaci. 
Au învins pentru a 5-a oară 
(in aproape o lună !) intr-o 
întrecere internațională (Regata 
Praga. Moscova. Griinau si Sna- 
gov — de 2 ori). Un echipaj 
bine sincronizat, valoros, care 
promite. O ambarcatie alcătui
tă din două tinere muncitoare : 
Rodica Pușcatu (19 ani) și E- 
lena Horvat (23 ani) de prin 
părțile Moldovei (Călugăru. jud. 
Bacău și Petricani. jud. Neamț), 
un .,pair-oars" care conduce — 
în proba de 2 rame f.c. — in 
actualul sezon de canotaj.

Evolutnd btne si tn ultima zi 
a ..Regatei Internationale Sna- 
gov“, canotoarele noastre au ob
ținu» victoria tn toate cele sase 
probe disputata. Așadar, echipa
jele României Încheie acest tradl-

Vosile TOFAN

iu ie 1981
13 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Festivitatea
de deschidere •

Atletism • • • • • •
Baschet • • • • • • • • • •
Gimnastică • • • •
înot • • • • • • • •
Lupte • • • • • • • •
Polo • • • • • • • •
Sărituri în apă • • • • • • • •
Scrimă • • • • • • • • • •
Tenis • • • • • • • • • •
Volei • • • • • • • • • •
festivitatea 

de închidere • •

Capitala țării noastre găzduiește — între 19 și 30 iulie — cea 
de a Xl-a ediție a Universiadei, competiție internațională de virf 
a lumii sportive în acest an. Firesc, este vorba de 10 zile de 
întreceri (19 și 30 iulie fiind rezervate festivităților de deschi
dere și închidere), dar — însumind zilele de concurs programate 
de fiecare dintre cele 10 discipline — ajungem la un total de 
82 I

Ce vom vedea în zilele fierbinți ale sfîrșitului de iulie 7 Unde 
slnt programate întrecerile și cu ce mijloace de transport se poate 
ajunge la bazele sportive respective 7 Care slnt performerii edi
țiilor anterioare 7 Ce noutăți prezintă competiția 7 — iată doar d- 
teva dintre întrebările la care serialul materialelor de prezen
tare a sporturilor Universiadei — care debutează astăzi cu «iri
tările in apă — încearcă să dea răspuns.

(Continuare în pag. 2-3)
(Citiți in pag. a 2-a rubrica Totul despre... SĂRITURI

IN AfA)



în finalele „Daciadei"

TOTUL DESPRE.
SĂRITURI ÎN APĂ !

Kurt Szilier evoluind la cal cu minere

MATURITATE ȘI TINEREȚE 
IN ÎNTRECEREA " GIMNAȘTILOR

Nu este exagerat cu nimic alinei cind se 
afirmă câ întrecerile de sărituri din cadrul 
Universiadei s-au ridicat întotdeauna la cel 
mai înalt nivel, ele situîndu-se la un standard 
valoric asemănător Jocurilor Olimpice, campio
natelor mondiale și Cupei mondiale. Printre 
învingătorii la edițiile Universiadei s-au aflat 
celebrități onorate cu medalii de aur la com
petițiile amintite, printre care Irina Kalinina 
(U.R.S.S.), Milena Ducikova (Cehoslovacia), 
Lesley Bush (S.U.A.), Klaus Dibiasi (Italia),

Aleksandr Kosenkov (U.R.S.S.) ș.a. Cei mai re
cent exemplu ne este oferit de Chen Xiao Xia 

r> ■-------- -X --------------- 1—: J-
anul 
anul 

au

(R. P. Chineză), cîștigătoarea probei de 
turi de la platformă la Universiada din 
1979 și la Cupa mondială desfășurată 
acesta, in luna 'iunie (ambele competiții 
avut loc la Ciudad de Mexico).

LAUREAȚII EDIȚIILOR PRECEDENTE
9 Să amintim cîștigătorii de pînă acum al 

probelor (in ordine : trambulină 3 m, plat
formă 10 m) : 1961 ; Szunske, Tossa (ambii 
din Japonia) Ia băieți, Ferris (Anglia) — am
bele probe la fete ; 1963 : Szunske — ambele 
probe la băieți, Hills, Urban (ambele din 
R.F.G.) la fete ; 1965 : Gilbert (S.U.A.) am
bele probe la băieți, Marcikowska (Polonia), 
Newman (Anglia) la fete ; 1967 : Russel
(S.U.A.), Arimitsu (Japonia) la băieți, King, 
Bush (ambele S.U.A.) la fete ; 1970 : Dibiasi 
(Italia) ambele probe la băieți, Potter (S.U.A.) 
Kovalenko (U.R.S.S.) la fete ; 1973 : Strakhov,

Mihailin (ambii U.R.S.S.) la băieți, Savonov» 
(U.R.S.S.), Ducikova (Cehoslovacia) la fete; 
1977 : Bulatov (U.R.S.S.), Vossler (S.U.A.) la 
băieți, Kalinina (U.R.S.S.) ambele probe la 
fete ; 1979 : Kosenkov, Aleikin (ambii U.R.S.S.) 
la băieți, Kalinina (U.R.S.S.), Chen Kiao Kia 
(R. P. Chineză) la fete.

Săritorii din țara noastră se pot mindri 
cu o singură participare onorantă. In anul 
1961, la Sofia, Emilia Lupu-Negulescu cucerea 
medalia de bronz la platformă și Gheorghe 
Banu medaliile de bronz la platformă ți la 
trambulină.

GAZDELE ÎNTRECERILOR
• întrecerile' de sărituri ale ediției a X-a a 

Universiadei vor fi găzduite de bazinul din 
incinta frumosului parc al Ștrandului tineretu
lui (aleea Ștrandului nr. 1, tramvaie 3 și 4, 
troleibuze 81, 82, autobuze 131, 203, 105, 110). 
Bazinul este dotat ou cite două trambuline de 
1 m și 3 m, cite o platformă Ia 5 m, 7,5 m și 
10 m. La „3 m“ se va concura pe trambulină 
de duraluminiu (denumită maxiduraflex) pro
dusă de firma Arcadia Air Company ®n S.U.A. 
La „10 m", porțiunea de elan va fi acoperită 
cu material sintetic antiderapant. Pentru 
trenamente va fi folosit bazinul acoperit 
incinta complexului sportiv „23 August”.

UN PROGRAM DENS, DE-A LUNGUL
A OPT ZILE

• Programul concursului : 20 iulie, ora
trambulină fete (5 sărituri impuse), ora 
trambulină fete (5 sărituri litere) ; 21 iulie, 
ora 17 : finala la trambulină fete (12 
curente, 10 sărituri) ; 22 iulie, ora 10 : tram
bulină băieți (5 sărituri impuse), ora 17 : 
trambulină băieți (6 sărituri libere) ; 23 iulie, 
ora 17 : finala ta trambulină băieți (12 con- 
cnrenți, 11 sărituri) ; 25 iulie, ora 10 : plat
formă fete (4 sărituri impuse), ora 17 : plat
formă fete (4 sărituri libere) ; 26 iulie, ora
17 : finala la platformă fete (12 concurente,
8 sărituri) ; 27 iulie, ora 10 : platformă bă
ieți (4 sărituri, impuse), ora 17 : platformJ 
băieți (6 sărituri libere) ; 28 iulie, ora 17 :
finala la platformă băieți (12 concurenți, 10 
sărituri).

O Subcomisia tehnică internațională va fi 
alcătuită din : Richard Gilbert (S.U.A.) — re
prezentant al F.I.S.U., Mustafa Larfoui (Al
geria) — reprezentant al F.I.N.A., Mihai Con
stantin — reprezentant al F.R. Natație, Gheor- 
ghe Crețuleșteanu — reprezentant al Comite
tului național de organizare și 3 delegați ai 
țărilor participante (aceștia vor fi aleși cu 
prilejul ședinței tehnice).
• Colegiul central al arbitrilor din cadrul 

FJi. Natație a stabilit ca la' Universiadă cor
pul arbitrilor români să fie format din: PE
TRE NEDELCU, ION CRISTEA, GHEORGHE 
CREȚULEȘTEANU și PANTELIMON DECU- 
SEARĂ. Acestora li se vor alătura, firește, 
arbitrii internaționali, delegați ai țărilor par
ticipante.

con-

Dumitru STĂNCULESCU

RODITOR - IN MARE FORMĂ

In reuniunea ae joi. 6 din
8 cai cîstigătoiri si-au îmbunătă
țit recordul. Cea mai ____'___
loasă alergare â zilei a revenit, 
la luptă. armăsarului Roditor, 
prezentat în forma maximă si 
condus fără greșeală de D. Ar
iene cu recordul 1:24,5. Următo
rii trei cai sosiți au realizat, de 
asemenea, valorile maxime. în
vingătoare în două probe» for
mația lui G. Popescu a reușit să 
..spargă". în “ “ - • ■ •
ce-o urmărea, 
ces a realizat 
Ștefănescu cu 
si Indian. Iar
Ștefănescu, _ _____ _______ _
cu Rabit. Cu cele trei curse ds- 
tigarte, formația M. Ștefănescu 
trece pe primul loc cu 19 victo
rii. fiind urmată de S. Onache 
cu 18 si Gh. Tănase — 17. Arbi
trii alergărilor, foarte exigenți 
de astă-dată. au dat o adevărată 
ploaie de sancțiuni, fapt care ar 
trebui să dea mult de gîndit tu
turor ..dri verilor" din hipodro
mul ploieștean. Prezenfînd un 
sortiment sărac si neaspectuos. 
I.A.P.L. Ploiești — care are un

snectacu-

sfirșit, ghinionul 
Un frumos suc- 
aprantlul Aurel 
armăsarii Copist 

tatăl său. Mircea 
a întregit succesul

bufet în incinta, hipodromului — 
nu vrea să fie receptivă la ce
rințele publicului venit în zilele 
de lot direct de la locurile de 
muncă. Sperăm că repetatele ta 
terventii ale conducerii hipodro
mului îșl vor găsi ecoul cuvenit 
la cei ta drept Rezultate tehnice 
Cursa 1:1. Arătoasa (G. Gri- 
gore) rec. 1:37.2, 2. Turdan.. Sim
plu 3. ordinea 23. Cursa a II-a:
1. Vidin (G. Solcan) rec. 1:46.1,
2. Safomeia, 3. Hipolit. Simplu 2,
ordinea 6. event 8, triplă 40 
Cursa a iu-a : 1. Rozlta (G. Po
pescu) perf. 1:34.9. 2. Sabot. Sim
plu 9. ordinea 49, event 21. triplu 
239. Cursa a IV-a : 1, Efect (G. 
Tănase) rec. 1:27.6. 2. Podoaba.
3. Indian. Simplu 3. ordinea 8.
event 51, triplă 260. Cursa a V-a: 
1. Copist (A. Stefănescu) 1 
1:33,7. 2. Jovmir. Simplu
ordinea 24. event 6. triplu 
Cursa a Vl-a : 1. Roditor
Arsene) rec. 1:24,5, 2. Efect. 
Podoaba. Simplu 3. ordinea 
event 4» triplă 624. Cursa

1.

nerf
1.50.
171 
<D.

3
29 

____  „ _____ 624. Cursa a 
Vn-a : 1. Indian (A. Ștefănescu) 
rec. 1:25.2. 2._ Elect, 3. Podoaba.
Simplu 3. ordinea 5, event 
triplu 46. z  _
VIII-a : 1. Rabit (M. Ștefănescu).
rec. 1:32.3. 2. Cochet. Simplu
1.80. ordinea 12. event 7.

Sandi IONESCU

triplă
14.

42. Cursa a

E

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. 
Lui -iosif Vigu, primul jucător cu 
400 de meciuri disputate în ca
drul Diviziei A la fotbal: 
Așa cum se impune 
In socccru-indigen, 
De Vigu nu poți spune 
Că n-a făcut... „teren”.

AUREL ȚOI. EA, BRAȘOV. __
Năstase împlinește la 19 iulie, 35 
de ani. Firesc, tenisul lui plin 
de subtilități, de fantezie, a lă
sat mai multe amintiri pe courts- 
urile lumii, decît (cum spuneți 
dv. și nu numai dv 1) recenta fi
nală de Ia Roland Garros dintre 
Borg și Lendl, desfășurată m 
cea mat mare parte a timpului 
pe linia de fund, cu schimburi 
puternice de lovituri, dar aproa
pe stereotlpe. Dar, ca și în 
alte sporturi, angajamentul fizic 
a deveni: și în tenis un factor 
deosebit de important.

F. VASILE, SINAIA. Ați ctștl- 
gat pariul (o călătorie la Bucu-

Hie

rești, cu prilejul meciului de 
fotbal România — Ungaria, din 
cadrul preliminariilor C.M.): Car- 
pați Sinaia a promovat în Divi
zia B în anul 1059, după ce se 
clasase pe locul doi (după Chi
mia Făgăraș) In seria a IV-a a 
Diviziei C, ediția 1B56—1959. O

. bucurie care n-a ținut mult, c-
ch‘j>a retrogradlnd în anul 
mă tor.

R. VRABIE, IAȘI.
care deține recordul participări
lor la turneul final al C.M. de 
fotbal este Carbajal (5), portarul 
echipei Mexicului. Un record 
greu de bătut, ca șt acela al Iul 
Pele, care a luat parte la 4 tur
nee finale ale C.M., de 3 ori e- 
chipa sa (mai e nevoie să spu
nem: care 7) cîștiglnd în acest 
timp de 3 ori titlul mondial !

MANOLE POPA, BUCUREȘTI.
Care a fost cel mai bun arbitru 
de fotbal în ediția 1990—61 ? Eu 
sic că e mai bine să așteptăm

UT-

Jucătorul

Sintem convinși că ți între
cerea 
nalei 
data 
nivel 
resul 
cem 
du-ne, mai întîi, la faptul că, 
după Dan Grecu, gimnastica 
noastră se impune pe plan eu
ropean printr-un alt sportiv de 
real talent, Kurt Szilier, proas
păt medaliat cu bronz (la cal 
cu minere) la Campionatele eu
ropene de la Roma. Apoi, e 
necesar să subliniem că gim
nastica masculină românească 
a fost tot mai prezentă în ul-

gimnaștilor din cadrul fi- 
„Daciadei" va fi — de 
aceasta — de un bun 
tehnic și va capta inte- 
publicului spectator. Fa- 

această afirmație gîndin-

timii ani in concursuri inter
naționale cu prestații remar
cabile, tineri ca Dan Odorhean, 
Emilian Nicula fiind acum bine 
cunoscuți in arena europeană 
și internațională. Reunirea tu
turor gimnaștilor noștri frun
tași în cadrul finalei „Dacia
dei" reprezintă, fără îndoială, 
un punct de atracție pentru pu
blicul spectator și .este mai 
mult ca sigur că iubitorii de 
gimnastică vor dori să-i- vadă 
la lucru pe 
reprezentanți 
rii noastre.

O situație 
concursul pe

cei mai autorizați 
și campioni ai ță-

inedită prezintă și 
echipe căci, iată,

ÎNTRECERILE de lupte GRECO-ROMANE
(Urmare din pag. li

El a refăcut terenul pierdut, a 
luat conducerea la puncte (5—2) 
si se părea că va cîstiga ușor. 
Dar, A. Tomuța a repetat pro
cedeul, i-a reușit și mai bine, 
și-a fixat adversarul în „pod" 
și a lipsit extrem de puțin să 
consemnăm o mare surpriză. 
Ajutat de experiență (și de va
loare), N. Gingă a evitat „tu
șul" și a cîștigat la puncte.

La categoria 57 kg, lipsind 
un senator de drept, întilnirile 
sint și mai echilibrate, lupta 
pentru primele locuri fiind des
chisă. Au luat opțiuni C. Fili- 
pov (Met. Rădăuți) b. dese. M. 
Dumitru (Dunărea Galați), D. 
Spetcu (Dinamo) bp. Gh. Savu 
(Met. Rădăuți) — In grupa A 
— și N. Zamfir (Dinamo) b.p.

IONEL PAVEL (Voința Sibiu) A CÎȘTIGAT CONCURSUL 
INTERNATIONAL DE DIRT-TRACK DE LA ARAD
Pe stadionul Rapid din Arad 

s-a desfășurat joi după-amlază 
concursul Internațional de dirt- 
track, revanșa celui de la Sibiu, 
la care au participat 16 motoci- 
cliștl (opt din România șl cite 
doi din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Iugoslavia șl Ungaria). Cei a- 
proaipe 7000 de spectatori au ur
mărit curse deosebit de atractive, 
dominate de Ionel Pavel, care a 
cîștigat detașat reuniunea. O 
luptă pasionantă s-a dat pentru 
ocuparea locurilor 2—4, la care 
au participat, alături de românul 
M. Dobre, concurenții oaspeți, N. 
Manev — învingătorul de la Si
biu și L. Boksan, obțlntad, ptnă 
la urmă, toți trei cite 13 puncte.

Iată clasamentul reuniunii: 1. 
I. Pavel (Voința Sibiu) 15 p, 2—4. 
M. Dobre ‘ ‘
L. Boksan (Ungaria), N. 
(Bulgaria) cite 13 p, (Ion 
— cores©.).

Ploiești, Municipiul Gheor-
ghiu-Dej, Zămești, Buzău, Tg. 
Jiu și alte localități, țn progra
mul competiției figurează între
ceri la patru categorii: 50 cmc
— juniori H, 75 cmc — juniori 
L 175 cmc — tineret și 350 cmc
— seniori.

FI. Diaconescu (Dacia Pitești). 
La 62 kg, principalii favoriți, 
Ion Păun și Ion Teeuceanu 
(ambii de la Dinamo) au că
zut, din păcate, în aceeași gru
pă. Ei au cîștigat fiecare cite 
două partide, din grupa cealal
tă detașîndu-se George Dumi
tru (Steaua) și Mihai Botiiă 
(Dacia Pitești), și 
în ambele partide

Ștefan Rusu. 
clar (descalificare) 
Iul său adversar, 
grișan (Steaua), , 
cu pași siguri spre o nouă vic
torie. In finală, probabil,' il va 
întîlni pe suceveanul Mihai 
Luță, care are toate șansele să 
termine pe primul loc in grupa 
sa. Ion Draica (82-rfcg) a cîști
gat rapid (tuș min. 1,25) me
ciul cu O. Romcea (Baia Mare), 
iar Ilie Maici (90 kg), a.obti- 
nut și el două victorii dintre 
care una în fata lui M. Petrescu 
(Steaua). Dar, în grupa sa se 
mai află Coslel Bogoi (Chimia 
Rm. Vîlcea) și Ion Răduțescu, 
amîndoi cu cite două victorii. 
Concurenții de la cat. 100 kg, 
fiind mai puțini (9 sportivi) au 
intrat în competiție numai in 
reuniunea de seară. Vasile An
drei (Progresul Buc.) l-a învins 
prin tuș pe Gh. Moldovan (Da
cia Pitești).

ei victorioși 
susținute 
intre cindu-I 

pe principa- 
Ștefan Ne- 

se îndreaptă

„REGATA INTERNAȚIONALA SNAGOV“
(Urmare din pag. I)

(Metalul București). 
Manev 
IOANA

va des-Mîine, la Tg. Mureș, se .... __
fășura prima etapă a campiona
tului republican individual de 
motoeros, ediția 1961, la care vor 
lua startul în Jur de 70 de mo- 
tocicliș;! din Tg. Mureș, Brașov,

j

a
A

cuvin tul Colegiului central al ar
bitrilor. Oricare ar fi acesta, să 
știți că și el a cunoscut de mul
te ori fluierăturile suporterilor, 
cind deciziile nu erau în favoa
rea echipei favorite. Soarta ar
bitrilor de fotbal. Dar, parcă nu
mai a arbitrilor de fotbal 7

Ilustrații : N. RODICA

tional si frumos concurs — ne
învinse !

Rezultate. SIMPLU : L Sanda 
Toma (România) 3:47,8 ; 2. Anto
nina Pustovit (R.S.S. Ucraineană) 
3:59,6 : 3. Ines Schmidt (R.D.G.) 
3:55,8 ; 4. Blanka Nemlova (Ceho
slovacia) 4:02,8 : ________ _ .....
România (Valeria Roșea — Sofica 
Banovici) 3:22,5 ; 2. Dinamo —
Viitorul (Aneta Mihaly — Adriana 
Pitigoi) 3:25.2 : 3. România II 
(Anisoara Sorohan — Camelia 
Diaconescu) 3:27,4 ; 4. R.D.G.
(Petra Flotow — Anne Rehfeldt) 
3:27,5 : 5. R.S.S. Ucraineană
(Victoria Pudreasova — Nadeida 
Tomciai) 3:36.5 : 4 + 1 RAME : 
1. România (Aurora Darko — 
Iureka Nâstaca — Maria Oleniuc 
— Violeta Oprea + Cristiana Di
nu) 3:27,2 ; 2. România II 3:29,8 ; 
3. Polonia 3:32.2 ; 4. Cehoslovacia' 
3:35.8 ; 5. R.SjS. Ucraineană
3:37,5 : 2. RAME Le. : 1. Rornâ-» 
nla (Rodica Puscatu — Elena 
Horvat) 3:39,4 ; 2. Steaua (Eli- 
sabeta Rerun — Marica Țăran) 
3:43,8 ; 3. C.S. A.S.E. (Harpena 
Agap — Mariana Simlon) 3:45.8 ; 
4 + 1 VISLE : 1. România (Olea 
Bularda — Valeria Roșea — A- 
driana Chelariu — SoCca

2 VISLE :
2. Dinamo

1.

ANUNȚ

1.

6

Banovlci + geaterina Oaacea) 
3:14,3; 2. R.D.G. 3:18,3; 3.
R.S.S. Ucraineană 3:21.5 ; 8 + 1 : 
1. România (Elena Bondar — Ol- 
,guta Onoirei — Inge Ștefani —
Mariana Zaharța — Mariana Na- 
ghiu — Luminița Furcilă — Flo
rina Bucur — Rodica Firintu + 
Mariana ștefănescu) 3:02,a : 2.
R.D.G. 3:06,8 ; 3. R.S.S. Ucrai
neană 3:15.5.

3. R.S.S.

Luni, 29 iunie, și luni 
iulie 1981, orele 13, vor 
vea loc la sala Dalles, gale 
de filme sportive dedicate 
finalelor competiției spor
tive naționale „DACIADA". 
Sint invitați să ia parte 
sportivi, antrenori și alte 
cadre din mișcarea spor
tivă.
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CAMPIONATE - COM P
ATLETISM

întrecerile tradiționalului concurs pentru 
juniori organizat de C.S.Ș. nr. 4 din Bucu
rești, din motive de ordin tehnic, nu se vor 
mal desfășura la 1 ți 2 iulie, cum era sta
bilit, cl la o dată care urmează a fi anun
țată ulterior.
BOX

Exact la o săptămînă de la prima gală de 
box organizată la „Arenele Romane", iată 
că forurile sportive ale Capitalei au oferit 
iubitorilor acestui Îndrăgit sport o nouă 
reuniune interesantă. Această rdnnodare 
a tradiției ne bucură șl sintem convinși că 
arena din Parcul Libertății va fi din ce In 
ce mal solicitată pentru desfășurarea com
petițiilor de box. Organizatorilor le rămîne 
Insă obligația de a asigura programe Intere
sante, cu capete de afiș care să justifice in
teresul spectatorilor, al specialiștilor.

Delegatul general al reuniunii de joi, arbl- 
trud Victor Scblopu, ne spunea că l-a fost 
destul de greu să alcătuiască un program 
adecvat, deoarece mulțl antrenori lși înscriu 
destul de anevoios elevii pentru meciuri... 
Pe de altă parte „maeștrii” respectivi se 
pllng că nu pot găsi parteneri de intrecesi 
pentru elevii lor ! Unde-1 adevărul ?

Vorbind despre gala de joi seara trdbule 
spus că ea și-a atins scopul: programul a 
fost bine alcătuit, spectatorii au fost mul
țumiți, arbitrajele la înălțime, meciurile in
teresante. Prezent pentru a doua oară în
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într-un recent articol, spu
neam că în campionatul primei 
noastre divizii prea puține e- 
chipe vizează podiumul și, mai 
ales, titlul de campioană. A- 
cum, la ora retrospectivelor, 
vom trata „reversul medaliei", 
aducînd în discuție faptul că 
prea multe dintre cele ÎS com
petitoare sint dominate de *- 
ceeași obsesie : „34 de puncte, 
cu orice preț", în detrimentul 
calității. Da, așa este ! Mai bine 
de 70% dintre formațiile noas
tre nu iși propun altceva decit 
să obțină acel 50% din totalul 
de puncte, „NORMA SALVA
TOARE", care să nu Ie dea 
bătăi de cap și să nu retro
gradeze.

Desigur, nu cere nimeni să 
ai un campionat cu 18 echipe 
de valoarea primelor 3—4 for
mații, pentru că și în țările cu 
fotbal avansat sint doar câte
va „echipe fanion", dar... plu
tonul se menține aproape, iar 
nivelul său tehnico-tactic con
tribuie substanțial la valoarea 
de ansamblu a campionatului 
respectiv (R.F.G., Anglia, Ita
lia, Spania ș.a.).

La noi, însă, „plutonul" 
ÎNOATĂ, de regulă, in MEDIO
CRITATE și valoarea sa scă- 

' zută (raportată la fotbalul in
ternațional și nu la un rezul
tat sau altul, la un punct sau 
la o ’victorie obținute în de
plasare) impietează asupra cam
pionatului. Și de aici, după 6—7 
etape încep să se calculeze 
punctele. Și cînd cele pierdute 
pe teren propriu nu pot fi re
cuperate imediat, se dezlănțuie 
furtuna, începe drama, lupta 
oarbă și toți factorii — jucători, 
antrenori, conducători de secții 
și de cluburi — acționează fie
care în felul lui, dar toți căl-

cînd nu o dată, nu numai fair- 
play-ul, ci și normele eticii și 
echității noastre. Din acest 
zbucium ies la suprafață echi
pele „cuminți", care nici nu 
vizează titlul și nici nu retro
gradează, care stau liniștite, 
cîștigînd acasă și cedînd în de
plasare, care, pierzînd un punct 
acasă, fac un efort și îl recu
perează, pentru ca, apoi, să in
tre în plutonul celor lipsite de 
veleități. Așa s-a întîmplat in 
campionatul recent încheiat cu 
F. C. Olt, Chimia Rm. Vilcea, 
Jiul, S. C. Bacău, „II" Cluj- 
Napoca, „Poli" Timișoara, 
A.S.A. Tg. Mureș. Unele au a- 
vut cîteva reușite în anumite 
perioade — S. C. Bacău, „U" 
Cluj-Napoca, de pildă — dar 
reușitele acestea s-au dovedit 
a fi pînă la urmă simple focuri 
de paie. Iată, „Poli" Timișoara, 
echipă în care, de vreo 2—3 
ani, s-au făcut serioase inves
tiții morale și materiale, a a- 
vut o comportare modestă, iar 
după finala Cupei a părăsit te
renul de parcă ar fi fost... Fo- 
resta Fălticeni. Dar Foresta era 
o echipă de Divizia C ! „Poli" 
Timișoara este un caz, o for
mație din plutonul celor cu 
condiții, dar fără veleități...

Situația aceasta dăinuie de 
ani de zile. Să ne întoarcem 
la edițiile trecute ale Diviziei 
„A“, mai precis din 1973—1974, 
încoace, de cînd s-a trecut la 
formula cu 18 echipe, și să 
vedem ce locuri au ocupat 
formațiile respective : F.C.M. 
GALAȚI : 18, 18, 14 și acum 
locul 18 ; POLITEHNICA IAȘI: 
13, 13, 8, 15, 12, 8, 16 ; „U" 
CLUJ-NAPOCA : 12, 18, 12, 14 î 
A.S.A. TG. MUREȘ : 12, 2, 3, 
4, 12, 9, 15, 13 ; „POLI" TIMI
ȘOARA : 11, 5, 6, 3, 11, 10, 12 ;

CAMPIONATUL S-A jNCHEIAT, CIFRELE RĂMlN...
Vă prezentăm principalele as

pecte, de ordin statistic, desprin
se din desfășurarea ediției cu 
nr. S3 a Diviziei „A44.
• In cele 34 de etape s-au 

marcat 872 de goluri (641 gaz
dele — 231 oaspeții), rezultând o 
medie de 2,85 de partidă, supe
rioară ultimelor ediții. Cea mai 
productivă etapă a fost a 31-a 
cu 41 de goluri, iar cea mai să
racă — a 27-a. cu numai 14 go
luri (la prima vedere, doar o 
inversare de cifre !).
• Cu cele 872 de goluri mar

cate în ediția recent încheiată, 
totalul golurilor în Divizia „A“ 
a ajuns la 24 923. Deci, în au
gust vom cunoaște pe autorul 
golului cu nr. 25 000.
• Golurile cu numere de ja

lon ale ediției a 63-a au fost în
scrise de: Cîmpeanu II (nr. 1), 
Augustin (nr. 100), Balaban (nr. 
200), Nicșa (nr. 300), Cămătaru 
(nr. 400), Stoica — Steaua (nr. 
500), Munteanu n (nr. 600), Com- 
șa (nr. 700) și Molceanu (nr. 
800).
• Iată jucătorii care au reușit 

să înscrie mai mult de 2 goluri 
într-un meci: M. Sandu — 5 go
luri, Radu II (de 2 ori) — 4 go
luri, Cămătaru (de 2 ori), Radu 
n, i. Mureșan (F.C. Baia Mare), 
Buzgău, Vamanu, Gîngu, Giu- 
chid, Nedelcu, Fanici, Țevi, Pet- 
cu și Gabor — cfte 3 goluri.
• Un clasament al golgeterilor 

în deplasare îi are în frunte pe 
Radu II și Cămătaru, cu cîte 9 
goluri, urmați de Cîmpeanu n 7, 
M. Sandu și Țevi — cîte 5.
• Pe lista marcatorilor figu

rează 203 jucători: Steaua 17, 
F.C.M. Brașov 13, Universitatea 
Craiova, F.C. Argeș, F.C. Baia 
Măre, Politehnica Iași și F.C.M. 
Galați — cîte 12, Dinamo, S.C. 
Bacău, F.C. Olt, „U“ Cluj-Napo
ca, A.S.A. Tg. Mureș, Progresul-

Vulcan și Corvinul — cîte 11, 
Chimia 10, Sportul studențesc și 
Jiul — cîte 9, Politehnica Timi
șoara 8.
• In cele 34 de etape am în

registrat înscrierea a 10 autogo
luri: Bența (F.C.M. Brașov) — 
pentru F.C.M. Galați, Gh. Ștefan 
(Progresul-Vulcan) — pentru F.C. 
Baia Mare, A. Nicolae (F.C. Olt)
— pentru Dinamo, I. Constanti
nes cu (F.C.M. Galați) — pentru 
„U“ Cluj-Nap’oca, Papuc (F.C.M. 
Brașov) — pentru „U44 Cluj-Na
poca, Tulpan (F.C. Argeș) — 
pentru Jiul, Manea (Politehnica 
Timișoara) — pentru Chimia, Pi- 
țurcă (F.C. Olt) — pentru F.C.M. 
Brașov, Lică (F.C. Olt) — pen
tru Politehnica Timișoara, Szabo 
(A.S.A.) — pentru F.C. Baia
Mare.
• Din cele 306 partide dispu

tate, 220 au revenit gazdelor, 46 
s-au încheiat la egalitate, iar în 
40 victoria a fost de partea oas
peților. In etapele a 6-a și a 
32-a, gazdele au cucerit toate 
cele 1B puncte, iar in etapa a 
30-a oaspeții au avut cel mai 
bun bilanț, obținînd 9 puncte.
• Cele 18 divizionare au uti

lizat 422 de jucători, de fapt au 
evoluat doar 418, deoarece Cer
nes cu a jucat la Politehnica Iași 
șl la Sșeaua, Pană — la F.C. Ar
geș și Dinamo, Badea — la F.C. 
Olt și F.C. Argeș, iar Ciobanu — 
La F.C. Olt și F.C.M. Brașov. 
Cel mai mulți jucători au rulat 
F.C.M. Galați — 30 și Steaua 29, 
iar cei mai puțini au utilizat 
Chimia, A.S.A. Tg. Mureș și 
Corvinul — cîte 19. Din cei 418 
jucători, doar 3 au reușit să e- 
voluez^ în toale cele 3 060 de mi
nute ale campionatului: Ungu
reanu, Cazan și Romilă, iar alți 
3 — Kallo, Radu II și Batacliu
— au evoluat în 34 de meciuri, 
dar nu complete.

S. C. BACĂU : 7, 10, 11, 8, 7, 
11; JIUL : 14, 12, 5, 7, 14, 11, 
10 ; CHIMIA RM. VÎLCEA : 
17, 15, 9, 9 ; CORVINUL: 14, 
8, 8, 6 ; SPORTUL STUDEN
ȚESC : 4, 4, 7, 4, 6, 6, 5.

Doar cîteva echipe au cutezat 
mai mult în unele perioade : 
A.S.A., 3 ani consecutiv s-a a- 
flat pintre fruntașe ; SPORTUL, 
de 3 ori pe locul 4; „POLI" 
TIMIȘOARA, o dată pe locul 3. 
De ce nu îndrăznește Sportul 
studențesc să atace titlul ? 
Joacă un sezon slab, iar cînd 
..îsi vede cuțitul la os" face un 
retur excelent, demonstrând ade
văratele sale posibilități.

Vor spune, probabil, condu
cătorii și antrenorii echipelor 
în cauză că le cerem prea 
mult. Și, probabil, vor răspun
de : „nu avem jucători eu care 
să atacăm pozițiile fruntașe, 
titlul". Vechea placă ! Cînd e- 
xistă interes, se găsesc și jucă
tori, nu numai din aceia aduși 
prin transferări „grele" (gen 
Dumitru). PETROLUL a cîști- 
gat Campionatul țării cu 7—8 
jucători crescuți la centrul său 
de copii și juniori, iar restul 
selecționați din județ. F. C. AR
GEȘ a ieșit campioană cu ple
iada de jucători crescuți in 
„Trivale", iar UNIVERSITA
TEA CRAIOVA culege azi roa
dele (și ce roade !), muncii mi
găloase desfășurată în Bănie, 
ani și ani, pentru formarea lui 
Boldici, Negrilă, Ungureanu, 
Țicleanu, Bălăci, Donose, Iri- 
mescu, Cirțu, Geolgău și mai 
tinerii Cioroianu, Păuna sau Fi- 
rănescu. Deci, SÎNT JUCĂTORI 
CU CARE SĂ ATACI TITLUL, 
PE CARE SĂ-I-DAI ECHIPEI 
NAȚIONALE „ÎN BLOC" DA
CA EXISTĂ PREOCUPARE. 
CORVINUL a procedat Ia fel, are 
o echipă tînără; a ocupat un 
loc 6 și țintește ca în ediția 
următoare să ocupe un loc in 
cupele europene. In schimb, e- 
chipele care stau liniștite sub 
soarele Diviziei „A“, fără să 
se frămînte, fără aspirații, nu 
fac altceva decit să dea... cu
loare cenușie întrecerii. Lucru 
de neadmis într-o perioadă în 
care fotbalul nostru s-a anga
jat să intre, din nou, în sfera 
de interes a soccerului mon
dial.

Constantin ALEXE

A IUBI $1 A NU
Dacă i-ați pune lui Valeriu 

Pușcă, jucător la Olimpia Rîm- 
nicu Sărat, întrebarea : „Iubești 
mult fotbalul sin tem siguri că 
v-ar răspunde: „Fotbalul este 
pasiunea vieții mele*4. Ceea ce, 
cu alte cuvinte, înseamnă ore de 
pregătire intensă pentru meci, 
ambiție de a cuceri victoria, do
rință de a juca cit mai mult 
de a fi mereu prezent în forma
ția desemnată de antrenor, de 
a te împăca mai greu cu rolul 
de rezervă.

Aceste caracteristici sint vala
bile nu numai pentru Valeriu 
Pușcă, ci pentru mulți fotbaliști. 
Dar cîți dintre aceștia — pre- 
tinzînd că iubesc fotbalul, că e 
sportul pe care l-ar practica și 
noaptea, dacă ar fi posibil — 
în loc să fie prezențl pe tere
nul de joc, trebuie să la loc în 
tribune, ca simpli spectatori, o 
duminică sau mai multe dumi
nici, fiind suspendați pentru di-

MÎINE, ULTIMA ETAPĂ

tîn-ăruil gălățean Ionel Tănase 
la lotul de juniori de G. Potea) a 

un nov succes, cîștigînd prin a- 
ti fața lui Gh. Mirea. ALTE RE- 
!: cocoș: i. Păun (Energia) b.p. V. 
Met.), G. Dinulescu (Steaua) b.p. 
antin (Semănăt.), M. Lazăr (Ener-

Gh. Păun; semiușoară: V. Dum:- 
.) b.k.o.l I. Ionescu (Mașini unel- 
>cie: N. Domiloiu (Vulcan) b.p. E. 
ișini unelte), M. Vasilache (S.C. Ba- 
j.2 R. State (Steaua), A. Sandu
b.ab.2 V. Rîmniceanu (Voința); 
P. Born eseu (Dinamo) b.p. P. 

RB1S); grea: N. Anghel (Voința) 
. Vrînceanu (Dinamo).

organizarea Clubului N.I.M. din 
a a avut loc, cu puțin timp în ur- 
turneu amical la startul căruia au 
zenți și sportivi de la Tenis Club 
1. Pe tablouri au fost înscriși 360 
urenți seniori, juniori și copii. în 
j 15—16 ani Dorel Pop (elev In cla- 
a la Liceul nr. 2 de filologie-istor:e 
i) l-a întrecut cu 6—0, 6—0 pe un-

Noszek, în timp ce Ia 17—18 ani 
î s-au întîlnit doi coechipieri: Ioan 
- Dan Caragață 6—3, 6—2. (I. TURCU

).
uitate din turul campionatului repu- 
pe echipe. Seria SUD. Masculin :

T.C.B. — Politehnica București 9—0, Progre
sul — Constructorul Feroviar București 9—0, 
Jiul Petroșani — Constructorul Galați 3—6, 
T.C.B. — Progresul 7—2, Constr. feroviar — 
Politehnica București 6—3, T.C.B.— Constr. 
feroviar 9—0, Politehnica București — Pro
gresul 1—6, Cimentul Deva — Constructorul 
Galați 5—4, Cimentul — Jiul 5—4. Feminin: 
Cimentul Deva — Spartacus Brăila
5— 1, C.S.Ș. Gheorgheni — Dacia Ga
lați 1—5. Steaua — T.C.B. 6—0, T.C.B.
— Progresul 1—6, Cimentul — Dacia 2—4, 
C.S.Ș. Gheorgheni — Spartacus 4—2, Stea
ua — Progresul 2—4, Dacia — Spartacus
6— 0, C.S.Ș. Gheorgheni — Cimentul 6—0. 
SERIA NORD. Masculin: Politehnica Cluj-Na
poca — C up rom Baia Mare 7—2, Sănătatea 
Oradea — Sănătatea Satu Mare 6—3, Con
structorul Hunedoara — Electrica Timișoara 
4—5, Politehnica — Sănătatea S.M. 9—0, Să
nătatea Oradea — Cuprom 4—5, Dinamo Bra
șov — Electrica 8—1, Dinamo — Constructo
rul 9—0, Sănătatea S.M. — Cuprom 2—7, Po
litehnica — Sănătatea Oradea 6—3, Cuprom
— Dinamo 1—8. Feminin: Politehnica Cluj- 
Napoca — Sănătatea Oradea 5—1, I.S. Cîm- 
pia Turz’i — Cuprom 0—6, Mureșul Tg. Mu
reș — Electrica 4—2, Politehnica — Cuprom 
4—2, I.S. Cîmpia Turzii — Sănătatea Ora
dea 0—6, Mureșul — U.T.A. 2—4. Politehni
ca — Mureșul 6—0, Electrica — U.T.A. 3—3, 
Sănătatea Oradea — Cuprom 2—4, I.S. Cîm
pia Turzii — Mureșul 2—4, I.S. Cîmpia Tur
zii — Electrica 3—3.

Mîine se Va încheia întrece
rea și în eșalonul secund. Cu 
mai multe etape în urmă, F. C. 
Constanta (seria I) și U. T. 
Arad (seria a III-a), care acu
mulaseră un avantaj substan
tial fată de celelalte preten
dente. erau promovate în Di
vizia .,A“. în seria a II-a însă 
există posibilitatea unei răs
turnări a situației actuale : 
liderul. C. S. Tîrgoviște (53 p), 
dacă pierde acasă. în fata Me
talului Plopeni, iar Petrolul 
Ploiești (51 p), Tocul secund, 
va întrece la Sibiu pe Șoimii 
IPA. dar cu o diferență de mi
nimum patru goluri !

In ..zona fierbinte" a celor 
trei serii, situația încă nu este 
pe deplin clarificată. Unele e- 
chipe (Chimia Brăila, Minerul 
Gura Humorului, Cimentul 
Medgidia. Nitramonia Făgăraș, 
Minerul Moldova Noua si Mi
nerul Anina) si-au luat „ră
mas bun“ de mai mult timp de 
la Divizia ..B“. dar mai sînț 
destule care vor încerca, în 
ceasul al 12-lea. să supraviețu
iască. Iată partidele care vor 
decide pe celelalte retrograda
te în ..C“ : C.S.U. Galați — 
F. C. Constanta, C.S.M. Bor-

ION VOICA:

„SECRETOL SPORTULUI 
STUDENȚESC? MUNCA

ȘI PLĂCEREA DE A JUCA..."
Antrenorul Ion Voica s-a eschi

vat mereu de la declarații, a 
„fentat44 presa, ca să vorbim în 
termeni fotbalistici. Acum, fiind
că nu mai poate... scăpa, îl ru
găm să ne spună, mai întîi, dacă, 
după saltul echipei sale, în pri
măvară, se simte un antrenor 
fericit ?

— Dc, am ocolit interviurile, 
deoarece am învățat din pățaniile 
altor colegi de-ai mei. Să vor
bești nu este greu deloc, dar 
cînd ai acoperire In fapte este fi 
mai ușor.

— Acum aveți acoperirea în 
fapte, deci vă întreb din nou: 
sînteți fericit ?

— Cum să nu fiu. Mă utt la 
clasament: Universitatea Craiova, 
Dinamo, F.C. Argeș, Steaua — 
nume cu rezonanță în campiona
tul nostru — și... Sportul studen
țesc. De unde am plecat... Vreau 
să mai spun, în ce mă privește, 
că... fericirea mă și sperie în 
același timp, pentru că ea se 
cîștigă greu și se pierde ușor.

— De fapt, cu ce obiectiv a 
plecat Sportul studențesc Ia 
drum la începutul sezonului ?

— Poate n-o să credeți, dar 
nicăieri, în planurile noastre con
spect n-o să intilniți cu
vintele SALVAREA DE LA 
RETROGRADARE. (N. A. : fi
ne arată toate însemnările). 
Ne-am propus doar însușirea te
meinică a ideii de joc a echipei 
— rețineți — de către toți com
ponența lotului. Astfel, aș în
drăzni să spun că noi, antre
norii formației, n-am avut, a- 
prioric, în cap titulari și rezer
ve. Și mai este ceva. Nu ne in
teresa dacă jucam acasă sau în 
deplasare, dacă jucam cu Stea
ua, Dinamo, F.C. Baia Mare, 
F.C.M. Galați sau Chimia Rm. 
Vilcea. Ne interesa doar canti
tatea de muncă, intensitatea și 
calitatea acesteia.

— Cînd a început să crea
dă Sportul studențesc în pri
măvara ei ?

— Încă din perioada pregătiri
lor de iarnă, cu jocurile acelea 
îndrăcite cu Lotul de tineret, 
înaintea plecării acestuia în tur
neul sud-american. Abia termina
sem turul campionatului. Ne zo
ream fiindcă aveam și noi un

IUBI FOTBALUL!
ferite abateri comise la un meci 
sau altul. Valeriu Pușcă, reali- 
zînd un record de neinvidiat, 6e 
va afla în această postură nu o 
duminică sau două, ci TIMP DE 
DOI ANI l De ce î Pentru că în 
meciul cu Ș.N. Brăila, fiind eli
minat de pe teren pentru aba
terea pe care o săvîrșise, în loc 
să se îndrepte spre cabine cu 
capul plecat, s-a repezit la ar
bitru și l-a lovit cu piciorul și 
cu capul.

Cum spuneam, Valeriu Pușcă 
va sta pe tușă (sau în tribună) 
nu mai puțin de DOI ANI. Și, 
uneori, cît de mare pare distan
ța între o duminică și alta pen
tru un fotbalist !

Șl atunci, cum poate spune 
Valeriu Pușcă sau alt fotbalist 
care încalcă regulamentul de joc 
că iubește fotbalul ? Nu este a- 
devărat !

.’ack BERARII)

Șl ÎN DIVIZIA „B“
zesti — Oltul Sf. Gheorghe, 
Chimia Brăila — Viitorul Me
canica Vaslui (seria I), Flacă
ra Moreni — ROVA Roșiori, 
Autobuzul București — Poiana 
Cimpina, Șoimii IPA Sibiu — 
Petrolul Ploiești (seria a II-a), 
Rapid Arad — Minerul Mol
dova Nouă si Metalul Aiud — 
Dacia Orăștie (seria a III-a).

itinerar sud-american. Pînă la ur
mă, n-am plecat și am rămas în 
priza pregătirilor, acasă, fără sd 
mai mergem, după tipic, la 
munte pentru oxigenare.

— Unii s-au speriat de a- 
ceste retrageri din linia întîi, 
efectuate cînd pregăteați ma
rea ofensivă...

— Dar timpul mi-a dat mie 
dreptate, deoarece a dovedit că 
Sportul studențesc poate fi și 
mai ofensivă. Mircea Sandu, 
Bucurescu, FI. Grigore, O. Io
nescu, Chihaia, Cazan și Iorgu- 
lescu m-au ajutat enorm la 
schimbarea de registru tac
tic, în sensul că și-au menținut 
ți valorificat adevăratul poten
țial valoric. Ca și tot restul ju
cătorilor care au înțeles drumul 
modern pe care l-am conceput 
în urma sintetizării — după o 
muncă grea — a ceea ce am vă
zut, pe filme, pe micul ecran, 
ta Mundialul argentinian.

— într-adevăr, este o mare 
satisfacție să-ți vezi experi
mentul reușit...

— Și nu este singura. Cea mal' 
mare satisfacție profesională ră- 
mine aceea că, după victoria cu 
Dinamo, echipa a avut aceeași 
cadență pînă la terminarea cam
pionatului, aceeași capacitate de 
luptă. Ceea ce infirmă părerea 
(greșită) că fotbalistul român nu 
poate să răspundă la regimul 
aspru al performanței. Și vă rog 
să mai notați bucuria ce am a- 
vut-o, aceea de a munci în li
niște, de a fi înțeles de jucători 
(cu care mi-am confruntat ideile 
tactice Implantate) și, mai ales, 
de conducerea clubului.

— Au fost și necazuri ?
— Și încă destule, pentru că 

nicăieri drumul nu este ușor de 
parcurs. Inerentele greutăți au 
izvorît din gradul diferit 41e în
țelegere, de unii jucători, a vie
ții, a fotbalului, a comportamen
tului, în general. Cum le-am 
dat la o parte ? Prlntr-o muncă 
tenace, prin crearea acelei am
bianțe de a juca fotbalul, subli- 
niați, și din plăcere. Asta con
tează enorm...

Stelian TRANDAF1RESCU

ȘTIRI... ȘTIRI...
• ALȚI 13 FOTBALIȘTI, 

MAEȘTRI AI SPORTULUI. în 
ultimele zile, alți 13 jucători 
din primul eșalon divizionar au 
primit titlul de maestru al 
sportului. Este vorba de craio- 
venii Ștefănescu, Crișan, Bel- 
deanu, Cămătaru și Bălăci, de 
Unchiaș (A.S.A.). de Munteanu 
II. Tănăsescu, O. Ionescu. Ca
zan și M. Sandu (toti de Ia 
Sportul studențesc) și de Ro
milă și Simionaș (Politehnica 
Iași).

• DUBLA INTÎLNIRE DH 
JUNIORI ROMANIA — POLO
NIA. Duminică (ora 9.30) și 
marți (ora 18), stadionul Au
tobuzul din Capitală va găz
dui meciurile dintre selecționa
tele de perspectivă ale Româ
niei și Poloniei. ,

• LA VOLOS, în Grecia, au 
început meciurile din cadrul Cu
pei balcanice, rezervată selecțio
natelor de tineret (jucători 
sub 21 de ani). Echipa Româ
niei a întîlnit reprezentativa Al
baniei în fața căreia a pierdut 
cu 4—1 (1—1) ! în alt joc, Gre
cia a învins Iugoslavia cu 2—1 
(2—0).

ADMINISTRAȚIA DI STAT LOTO PRONOSPORT INTORMtAZA:
ȘANSELE SURÎD TUTUROR!
• Numai astăzi se mal pot 

procura bilete cu numerele pre
ferate pentru tragerea Loto 2 de 
mîine, 23 Iunie ÎMI — un nou 
prilej de clștiguri în AUTOTU
RISME „Dacia 1300" șl MARI 
SUME DE BANI. Cei ce doresc 
să asiste la tragere sînt invitați 
la ora 16,30 în sala Clubului „Fi
nanțe-Bănci" din București, str. 
Doamnei nr. 2. (Numerele câști
gătoare vor H transmise în cursul 
serii la radio șl televiziune) • 
Astăzi este, de asemenea, ulti
ma zi de depunere a buletinelor 
pentru concursul Pronosport de 
mîine, care cuprinde meciuri deo
sebit de interesante din ultima 
etapă a campionatului Diviziei 
„B“, precum șl o atractivă IntUnl-

re Internațională: Rapid Bucu
rești — Spăl Ferrara (Ttalia). 
AGENȚIILE LOTO-PRONOSPORT 
VA AȘTEAPTA PENTRU A VA 
ÎNCERCA ȘI DV. ȘANSELE 1

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO

DIN 26 IUNIE 1981

Extragerea I : 70 47 58 61 51
88 73 80 68.

Extragerea a II-a : 24 71 S
27 28 38 46 5 13.

Fond total de câștiguri î 
872.608 lei, din care 17.695 lei 
report la categoria I.



tn med fllldie interesant, pc stadionul Pcpiiblidl

ROMÂNIA-R.S.F.S. RUSĂ
Sint mai bine de 6 ani da 

cind se desîăjaară meciul de 
atletism dintre reprezentativele 
feminine ale României și

Svetlana Melnikova una dintre 
\ valoroasele aruncătoare de disc 
l. ' din U.R.S.S.

Foto : APN-Moscova

R.S.F.S. Rusă, a cărei nouă edi- 
J. ție o vom urmări, astăzi și mîi- 

■ ne, în Capitală. La întrecerile 
' care se vor desfășura pe Sta

dionul Republicii (astăzi de la 
ora 17,30 și miine de la ora 18) 
vor fi prezente cîteva sportive 
cu frumoase cărți de vizită. 
Din echipa sovietică, care a so
sit de joi,de la prînz în Capi
tală, reținem numele aruncă
toarei de disc Svetlana Melni
kova, campioană mondială uni
versitară în 1979, la Ciudad do 
Mexico, cu rezultate de pesto 
65 de metri, tînăra săritoare in 
lungime Elena Dubinina cu 
6,73 m în acest sezon, semifon- 
distele Valentina Ilinîh la 1500 
m, Zoia Righel la 800 m și Ta-; 
tiana Pozdniakova la 3 000 m. 
Echipa R.S.F.S. Rusă se pre
zintă la noua ediție a meciu
lui, omogenă și puternică. Ea 
va da o replică dîrză reprezen
tativei noastre, de la care aș
teptăm totuși victoria și nu nu
mai atît, ci și unele rezultate 
pe măsura valorii componente
lor ei, poate chiar și noi re
corduri la lungime, . înălțime, 
greutate, disc, căci Vali Ionescu 
si Anișoara Cușmir, Niculina 
Vasile, Mihaela Loghin și Flo
rența Crăciuneseu au posibili 
tatea și sint astfel pregătite 
incit să poată realiza niște cifre 
deosebite. Și nu numai ele !.„ 

în paralel cu întrecerile a- 
cesțui meci se va desfășura 
concursul dotat cu „Cupa 
Steaua".
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I 11 EL MUNDIAL ’82“
<n GRUPA A Vll-a A PRELIMINARIILOR

E
Astăzi vă prezentăm situația 

din grupa a Vll-a, ultima din 
zona europeană, din care se va 
califica doar o formație. De 
fapt, lupta se va da între re
prezentativele Poloniei și R.D. 
Germane. In primul joc polonezii 
au cîștigat cu 1—0, așa îneît 
partida revanșă, de la toamnă, 
va fi, firește, decisivă. In cazul 
unei victorii a selecționatei R.D. 
Germane, la două goluri1 dife
rență se va ajunge la egalitate 
de puncte și de golaveraj între 
cele două protagoniste. Apoi, 
vor conta rezultatele Poloniei și

R.D. Germane în meciurile cu 
MaHa I

Iată jocurile de pînâ acum : 
Malta — Polonia 0-2; Malta — 
R-D. Germana 1—2 ; Polonia — 
R.D. ‘

Pînâ la toamna 
prezintă astfel :
1. POLONIA
2. R.D. Germana
3. Malta

Și ia ta ultimele 
R.D. Gemanâ — 
R.D. Germana — 
Polonia — Malta.

Germană 1—2 ; 
Germană 1—0.

clasamentul se

2 2 0 0 3-04
2 10 12-22
20021-40

partide: 10.X:
Polonia; 11 .XI:

Malta; 15.XI:

„LA 1 IULIE, BAZA DE LA OBOR VA FI GATA!“
Transformat în acest început 

de vară în „șef de șantier". 
Dan Budișteanu. directorul ad
junct al Clubului sportiv șco
lar nr. 2 din Capitală, e foarte 
ferm cind afirmă : „Miercuri 1 
iulie, baza sportivă de la Obor 
va fi gata să găzduiască chiar 
primele antrenamente în vede
rea Universiadei 1“

Intr-adevăr, sala de gimnas
tică. una dintre cele mai bune 
din tară, a fost reamenaiată. iar 
ieri dimineață aici erau descăr
cate noile ' aparate destinate 
gimnaștilor și gimnastelor, un 
set întreg, procurat prin grila 
federației de specialitate. A- 
ceste modificări conferă, o dată 
în plus, acestui edificiu, nou

bor. punct important ce figu
rează pe harta bazelor destina
te antrenamentelor pentru Uni
versiadă. este si bazinul de 50 
de 'metri. Și aici lucrările se a- 
propie de punctul terminus, ele 
desfășurindu-se în grafic. 
I.C.R.A.L. Colentina — directori 
Gh. Constantin, șefi de echipă: 
I. Petre (instalator). M. Pavel 
(zidar-mozaicar), S. Manea 
(zugrav vopsitor) — a lucrat cu 
responsabilitate. astfel că. în 
momentul de fată, a fost revi
zuită instalația de preîncălzire a 
acei, care funcționează la pa
rametri normali, au fost vop
siți toti pereții din bază, exis
tă tribune pentru cîteva sute 
de spectatori, a fost pusă la

La bazinul Obor se plachează ultimii metri cu faianță albastră 
Foto : Vasile BAGEAC
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BASCHETBALIȘTII, IN
TURNEE DE VERIFICARE

LA ROSETTO
Șl PORTO SAN GIORGIO

Selecționata masculină stu
dențească de baschet a țării 
noastre va susține teste cu pri
lejul a două turnee interna
ționale. Evenimentele vor avea 
loc între 28 iunie și 5 iulie, în 
Italia, în localitățile Rosetto și 
Porto San Giorgio, unde vor fi 
prezente reprezentative redu
tabile ale baschetului european.

In acest scop, au făcut depla
sarea : Costel Cernat — căpita
nul echipei, Ion Uglai, Roman 
Opșitaru, Virgil Căpușan, Flo
rentin Ermurache, Dorel Ra
dulescu, Cristian Fluturaș, 
Ghcorghe Dumitru, Viorel Ion, 
Iulian Carpen. Antrenori : Hai- 
gazun Tursugian și Ghcorghe 
Marcu. După cum se vede, din 
lot lipsește Dan Niculcscu (bol
nav)

liILEIELE PENTRU
ÎNTRECERILE universiadei
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construit, atributul de ..perfect 
functional". Dovada ? însuși 
faptul că gimnastele care se 
pregătesc aici au devenit in 
ultima vreme, partenere redu
tabile ale centrului de la Deva, 
in lupta pentru supremația na
țională în gimnastica feminină. 
„Aici vom putea găzdui antre
namente in cele mai bune con
diții — continuă interlocutorul. 
Oricine va fi oaspetele nostru 
va fi primit cu plăcere".

Cel de-al doilea obiectiv 
incinta bazei sportive

din 
O-
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LA BRĂILA,
IN MECI AMICAL DE POLO;

Turneul de șah de la Timișoara

NUMĂRUL LIDERILOR A.CRESCUT 

LA CINCI, DUPĂ PATRU RUNDE
TIMIȘOARA, 26 (prin telefon). 

Situația se menține foarte strînsă 
în fruntea clasamentului Turneu
lui internațional de șah din lo
calitate. In runda a 4-a, doar 
două partide au fost decise: 111- 
jin a cîștigat, cu negrele, la 
Neamțu, iar Ungureanu — tot cu 
negrele, după întrerupere — la 
Zar cula, o remiză de mare lup
tă, consemnată la mutarea 40, a 
furnizat-o întîlnirea dintre marii 
maeștri' Spiridonov și Ciocâltea. 
Reprezentantul nostru a dominai 
această partidă, a avut tot tim
pul inițiativa, dar — în mare 
criză c timp — n-a reușit să 
finalizeze avantajul. Rezultatul de 
egalitate s-a înregistrat, fără 
prea mari peripeții, în întîlnirile 
Negulescu — Șubă, Messing — 
Rajkovici, Campora — Kinder- 
mann și Kelecevici — Biriescu. 
Negulescu n-a putut fructifica 
pionul în plus pe care îl deținea

în finalul de cai cu Kindermann, 
In partida întreruptă (a doua 
oară) din runda a 3-a.

După 4 runde, în fruntea cla
samentului se află acum 5 jucă
tori (!) care au acumulat cîte 
2% puncte: Ungureanu, Rajko
vici, Messing, Negulescu și Cam
pora. La o jumătate de punct 
in urmă se situează Biriescu, 
Șubă și Spiridonov (toți din 4 
partide susținute). Kelecevici, 
Ciocâltea șl Stoica au cîte l*/i p 
din 3 partide.
‘După cum se vede, turneul ti
mișorean se anunță a li deose
bit de strîns, disputat și intere
sant. (T. NIC OARA).

ROMÂNIA - U.R.S.S. 5 5
BRÂILA, 26 (prin telefon). In 

frumosul bazin ..Delfinul’4 din lo
calitate s-a desfășurat. în fata u- 
nui public numeros (2 000 de 
spectatori), care a apreciat re
marcabila «evoluție a celor două 
echipe, întîlnirea amicală de po
lo dintre selecționata României 
Si cea a U.R.S.S., aceasta din ur
mă fiind aureolată de cucerireia 
titlului olimpic (in 1980, la Mos
cova) si a Cupei Mondiale (anul 
acesta, la Los Angeles).

întrecerea a oferit un spectacol 
atrăgător, un meci viu disputat, 
încheiat cu un echitabil scor de 
egalitate : România — U.R.S.S. 
5—5 (1—1, 0—1, 2—2, 2—1). Oas
peții. evident mai experimentați, 
au condus cu 3—1 si 5—4. dar tî- 
năira formație a tării noastre a 
avut resurs-e pentru a egala. Au 
înscris : Costrăș 3. _____
Moiceanu (4 m ; în primul minut 
de joc, Gordan a ratat o lovitu
ră de la 4 m) pentru România, 
respectiv Smirnov 2. Obotkov. Ni
kiforov si Mendikaliev.

Au arbitrat : R. Timoc si R. 
Schilha (România).

N. COSTIN — coresp.

punct instalația de iluminat 
pentru antrenamente de seară, 

în aceste ore. eforturile tutu
ror celor care lucrează la ba
zinul de 50 de metri (din rîndul 
cărora nu lipsesc cadrele didac
tice si elevii C.S.S. nr. 2) se 
îndreaptă spre placarea ultimi
lor metri ai fundului. Cei 1 200 
de metri patrați de plăci de fa
ianță albastră au fost furnizați 
de către Cesarom București, e- 
forturile șefului secției din ate
lierul de faianță-gresie. B. Șer- 
deanu. „meritind cu prisosință 
laude", după cum ne-au spus 
constructorii și beneficiarii de la 
Obor.

Vechi bazin al Bucureștilor de 
odinioară. Oborul îmbracă hai
ne noi. Astfel își onorează Clu
bul sportiv 
tor prof, 
cinstea de 
și gimnast!
mai mare competiție polispor
tivă desfășurată vreodată de ta
ra noastră.

școlar nr. 2 (direc- 
Nicolae Petricăl 

a găzdui înotători 
participant! la cea

Radu TIMOFTE

Kăducanu.

TURUL FRANȚEI
PARIS. 26 (Agerpres). — Prima 

etapă a Turului ciclist al Franței, 
disputată vineri in împrejurimile 
orașului Nisa (97 km), a fost 
cîstigată de belgianul Freddy 
Maertens în 2. 23:19,0. Au urmat 
Sean Kelly (Irlanda) si Yvon 
Bertin (Franța) în același timp 
cu învingătorul. A doua etapă 
desfășurată după amiază pe ruta 
Nisa — Antibes — Nisa (40 km 
contracronometru pe echipe) a 
revenit formației .-.Tl-Ralelgh" 
în 46:20.0. în clasamentul general 

t»‘ Individual conduce olandezul 
Knetemann.

TURNEUL DE TENIS
LONDRA, 26 (Agerpres). — vi

neri. în cadrul turneului interna
tional de tenis de la Wimbledon, 
jucătorul australian Paul Kronk 
a reușit să-l învingă cu 2—6. 6—4. 
6—1. 7—6. pe argentinianul Jose 
Luis Clerc. Americanul John 
McEnroe l-a eliminat cu 6—4, 6—2. 
6—0 pe compatriotul său Bob 
Lutz. iar suedezul Bjorn B5rg s-a 
calificat cu 6—4. 7—5. 6—3 în 
dauna vest-germaniului Rolf 
Gehring. Alte rezultate : Mayotte
— Sadri 7—6. 6—3, 7—5. Amri- 
traj — Wilkinson 6—3. 6—2. 3—6. 
6—4 ; Connors — Gianmalva 6—4. 
6—4, 6—0 ; Smith — Taroczy 6—3, 
6—3. 6—2 (mare surpriză) : Fibak
— Dnewett 7—6, 6—1. 3—6. 3—6, 
6—4. Rezultate înregistrate în tur
neul feminin : Jausovec (Iugosla
via) — Blount (S.u.A.) 6—2. 7—5 : 
Austin (S.U.A.) — Leo (Austra
lia) 6—4. 7—6 : Potter (S.U.A.) — 
Collins (S.U.A.) 6—4. 6—1 : Evert 
Lloyd (S.U.A.) — Frood (S.U.A.) 
«—3, 7—t ; Mandlikova (Cehoslo-

DE LA WIMBLEDON
vacia — Buchanan (S.U.A.) 6—3 
6—0 : Nagelsen (S.U.A.) — Bar
ker (Anglia) 2—6. 6—3. 6—3 :
Pasquale (Elveția) — Fromholtz 
(Australia) 3—6. 6—2. 7—5 (mare 
surpriză) : Durie (Anglia) — 
White (S.U.A.) 7—5, 6—2.

• Turneul de te
nis al 
Mondiale 
tare se 
de o 
numerică 
tâ. Plnă 
înscris, pentru 
trecerile 
sportivi din 29 
țări, iar pentru cele 
feminine, din 16 
țări. Cu cîte 8 re
prezentanți figurea
ză delegațiile din 
U.R.S.S., S.U.A.,
Mexic, Coreea 
Sud. Alte 5 
n-au făcut specifi-

' cărl în privința nu
mărului de sportivi 
pe care-i vor în
scrie în turneele de 
tenis: Algeria, Fin
landa, Indonezia, 
Spania, Sudan.
• Din Irak șl-au 

anunțat participarea, 
in calitate de arbi
tri judecători. dr. 
Al-Obaidy Saleb (la

Jocurilor 
Unlversl- 

va bucura 
participare 

deosebi- 
acum s-au 

în- 
maseuline, 

de

de
țări

VLADIMIR POLIAKOV - 5,81 m LA PRĂJINĂ !
La Tbilisi a început vineri 

meciul de atletism dintre echi
pele U.R.S.S. și R.D. Germane, 
în proba de săritură cu prăji
na, atletul sovietic Vladimir

Poliakov a stabilit un nou re
cord mondial cu un rezultat de 
5,81 m. Vechiul record era de 
3,80 m și aparținea francezului 
Thierry Vigneron.

Comitetul Național de Or
ganizare a Jocurilor Mondia
le Universitare de vară 1981, 
face cunoscut publicului do
ritor să participe la mani
festațiile sportive care se 
desfășoară in București — 
perioada 19—30 iulie a c., că 
biletele de intrare se pot 
procura astfel :

1. Prin organizațiile U.T.C. 
din Municipiul București și 
agențiile B.T.T. din județe ;

2. Prin organizațiile sindi
cale din întreprinderi și ins
tituțiile din Municipiul Bucu
rești ;

3. Prin oficiile județene de 
turism ;

4. De la 27 iunie a.c., prin 
următoarele case de bilete 
din Municipiul București : 
C.C.A., Stadionul „23 Au
gust", Stadionul Dinamo, Sta
dionul Republicii, C.N.E.F.S., 
zilnic între orele 13.00—19,00, 
duminica între orele 8,00— 
13,00.

Legitimațiile tip C.N.E.F.S. 
nu sint valabile.

BREVIAR
gimnastică) șl Mad
man Ramin (la lup
te). Din delegația 
aceleiași țări fac 
parte: 10 atlețl, ia 
baschetbaliștl, 3
gimnaști, # luptă
tori șl U voleiba
liști. El vor ti. în
soțiți de 9 oficiali.
• Se află sub ti

par, La tipografia 
„Arta grafică",
CARTEA TEHNICA 
A UNIVERSIADEI.

Din cuprins: har
ta Bucureștiulul cu 
amplasarea bazelor 
sportive afectate 
Jocurilor, extrase 
din regulamentele 
general și pe spor
turi, programul de 
desfășurare pe ra
muri de sport, schi
țele în culori 
costumelor c. 
lor, arbitrilor, 
sonalulul 
materiale 
de concurs,

.1 ale 
oflclall- 
. per- 
tehnic, 

oficiale 
repro-

ducerile medaliilor 
de aur, argint și 
bronz, condițiile cli
matice ale Bucureș
tiulul, în luna iulie, 
de-a lungul ultime
lor decenii etc.
• Lotul atiețllor 

din Porto Rico este 
alcătuit din Carios 
Acosta (decatlon și 
înălțime, Rey Qul- 
nanes (decatlon și 
lungime), Radaî
Mendosa (greutate), 
Luis Martinez (cio
can), Jesus Cabrera 
(100 șl 200 metri), 
Ramon Ben* Las (400 
metri), Marie Mat
hieu (100 , 200 șl
400 'metri), Angell ta 
Lind (300, 1500 șl 
3000 metri). Dintre 
aceștia, sprinterul 
Cabrera a alergat 
recent 9,9 pe 106 m 
șl 20,0 pe 200 m 
(cronometraj ma
nual !).

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •

BOX • La Houston (Texas) 
Ray „Sugar" Leonard a devenit 
campion mondial al super-welter 
(versiunea WBA) învingîndu-1 prin 
k.o. rep. 9 pe Ayub Kalule (U- 
ganda). Thomas Herns șl-a păs
trat titlul la semlmijlocie: k.o. 
rep. 4 pe Pablo Baez (Rep. Do
minicană) .

Presa Irlandeză a luai 
poziție față de intenția fe
derației de rugby din Ir
landa de a trimite o echi
pă In turneu In Republi
ca Sud-Afrlcană. Mișcarea 
Irlandeză Împotriva apart
heidului a început, de ase
menea, acțiuni pentru a- 
nularea proiectatului tur
neu.

CICLISM • In turul R.D. Ger
mano conduc© Lotzsch (R.D.G.) 
care a cîștigat etapa a 3-a, cir
cuit la Zwickau, 109 km în 
4.37:46 • In trofeul „Super Pres- 
tige-Pernod", înaintea turului 
Franței, conducea francezul Ber
nard Hinault cu 165 p. urmat de 
belgienii Koger de Vlaeminck și 
Altons de Wolf cu 133 p.

ȘAH • In runda a 9-a a tur
neului feminin de la Budapesta, 
Margareta Mureșan a remizat cu 
Elena Fatalibekova, lidera com
petiției, Iar Ellsabeta Polihronla- 
de a întrerupt partida cu Grosz. 
Conduce Fatalibekova (U.R.SJ3.) 
cu 71/, p. Polihronlade ocupă lo
cul < cu 4 p (1) • După ( run
de în turneul de la Laa Palmas 
conduce Timman cu 4 p, urmat 
de Larsen 31/, p, Seirawan 1 p, 
Korclnol 2'/, p • Turneul de la 
Lvov a revenit Iul M. Tal șt O. 
Romanișln (ambii din U.RA.S.)

cu 9 p din 13 posibile. Mihal 
Ghindă s-a situat pe locul 3 cu 
* Scrima • Federația unională 
a anunțat loturile pentru C.M. 
de la Clermont — Ferrand, din 
care fac parte, între alții: Ro- 
mankov — floretă, Krovopuskov, 
Burțev — sabie, Karagian, Abu- 
șaltmetov — spadă, Sidorova, Gi- 
llazova — floretă.

TENIS • In clasamentul „Ma-‘ 
relul Premiu — FILT“, la femi
nin conduce Chris Evert cu 715 
p, urmată de Martina Navratilo
va — 575 p, Andrea Jaeger — 
515 p etc. Jucătoarea româncă 
Virginia Ruzld se află pe locul 
șase, cu 480 puncte. La masculin, 
după disputarea a 3* de turnee, 
se menține lider, tenlamanul a- 
merican Jimmy Connors — 105* 
p, urmat de Ivan Lendl — 1»1* 
p, Roscoe Tanner — 760 p, John 
McEnroe — «45 p, Guillermo VI- 
laa — S4« P etc.


