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A TOVARĂȘULUI
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LA IMSTITUTIIL DE CERCETĂRI PENTRU CEREALE
Șl PLANTE TEHNICE DE LA FUNDULEA

Simbătă dimineața, tovară
șul Nicolae Ccaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a efectuat 
o vizită de lucru la Institutul 
de cercetări pentru cereale și 
plante tehnice de la Fundulea, 
județul Călărași.

Secretarul general al partidu
lui a fost însoțit in această vi
zită de tovarășii Emil Bobu, 
Gheorghe Oprea. Angelo Micu- 
lescu, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul agriculturii 
și industriei alimentare, loan 
Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, precum 
și Vasile Martin, prim-secretar 
al Comitetului județean 
rași al P.C.R.

Desfășurată a doua zi 
încheierea lucrărilor celui 
II-lca Congres al consiliilor oa
menilor muncii, pe a cărui or
dine de zi au figurat și pro
bleme ale dezvoltării și moder
nizării in ritm rapid a agricul
turii, noua vizită pune cu preg
nanță în evidență preocuparea 
statornică a conducătorului 
partidului și statului nostru 
pentru ridicarea acestei ramuri 
de bază a economiei naționale 
românești la nivelul cerințelor 
și exigențelor stabilite de cel 
de-al XII-lea Congres al Par
tidului. de actualul plan cinci
nal.

Acum, cind în majoritatea 
zonelor agricole, cu deosebire 
în cele situate in cîmpia din 
sudhl țării, s-a dat startul în 
cea mai importantă campanie 
agricolă a anului — strânsul 
cerealelor — tovarășul Nicolae 
Ccaușescu s-a intilnit cu cer
cetătorii și specialiștii unuia 
dintre cele mai prestigioase 
„laboratoare" agricole ale 
pentru a evalua împreună 
dele strădaniilor lor de a 
liza cu dăruire, pasiune și 
dă. prlntr-o permanentă 
fructuoasă conlucrare cu prac- 
■'cienii, soiuri de cereale și 
plante tehnice de mare produc
tivitate, apte să fie introduse 
in cultura mare și în zone ale 
țării cu condiții pedoclimatica 
variate.

Cei ce lucrează Ia cunoscutul 
Institut au intîmpinat pe secre
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cutarul general al partidului 
cete mai calde și alese senti
mente de stimă 
bucurindu-se că, la mai puțin 
de cinci luni, se 
in mijlocul lor 
preocupării deosebite manifes
tate de conducătorul partidului 
și statului pentru dezvoltarea 
cercetării agricole, pentru creș
terea aportului științei în obți
nerea de producții tot mai mari 
și cu calități nutritive ridicate.

Pe parcursul vizitei, secreta
rul general al partidului a pur
tat, ca de fiecare dată, un dia
log viu, fructuos cu oamenii de 
știință ai acestui important ins
titut de cercetări agricole din 
țară. In lumina programelor- 
directivă in domeniul cercetării 
științifice, tovarășul Nicolan 
Ccaușescu a indicat să se ac
ționeze cu perseverență în ve
derea creării de noi soiuri și 
hibrizi mal productivi, să se 
stabilească tehnologii adecvate 
noilor cerințe, să grăbească ge
neralizarea în practică a rezul
tatelor cercetărilor și experi
mentărilor, astfel incit și cer
cetarea agricolă să răspundă 
tot mai bine marilor comanda
mente pe care noua etapă de 
dezvoltare a patriei noastre Ie 
ridică în fața acestei ramuri de 
mare importanță a economiei 
naționale, cu rol direct și deo
sebit de important în ridicarea 
nivelului de trai al poporului.

Mulțumindu-i din inimă pen
tru noua sa vizită, pentru apre
cierile făcute și indicațiile 
date, colectivul de specialiști și 
cercetători ai institutului l-au 
asigurat pe tovarășul Nicolae 
Ccaușescu că, Ia fel ca și pînă 
acum, își vor pune întreaga 
pricepere și pasiune pentru a 
asigura soiuri de cereale și 
plante tehnice de mare produc
tivitate. alăturindu-și astfel e- 
forturile lor oelor ale tuturor 
oamenilor muncii din agricul
tură pentru creșterea an de an 
a producției agricole, pentru 
sporirea contribuției ei la ri
dicarea standardului de viață 
al întregului popor, corespunză
tor hotăririlor celui de-al XII- 
lea Congres al partidului.

și prețuire,

ană din nou 
— dovadă a
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la Palatul sporturilor și culturii

FINALELE COMPETIȚIEI DE GIMNASTICA
« Nadia Comăneci și colegele sale debutează cu exercițiile

impuse • La masculin, programul liber ales

NADIA COMANECI CRISTINA GRIGORAȘ

Așadar, de azi dimineață, 
Palatul sporturilor și culturii 
din Capitală devine — timp de 
trei zile — o ospitalieră gazdă 
pentru cei mai buni gimnaști ai 
tării și. deopotrivă, pentru pu
blicul iubitor de sport care va

Un frumos succes al atletelor noastre

ECHIPA ROMÂNIEI A ÎNTRECUT FORMAȚIA R.S.F.S. RUSA CU 98-59 p
Căldura. prea mare, care a 

transformat, pur și simplu, be
tonul tribunelor Stadionului 
Republicii într-un adevărat 
cuptor, a stînjenit. în bună 
măsură, eforturile concurente
lor, de simbătă și duminică, din 
Capitală, impietînd asupra re
zultatelor !

în meciul devenit de acum 
tradițional, dintre reprezentati
vele feminine ale ROMÂNIEI 
și R.S.F.S. RUSA, atletele noas
tre au avut, la modul general, o 
prestație mai bună și au obți
nut, în final, o victorie catego
rică cu 98—59 p

Două rezultate au retinut cu 
precădere atenția în prima zi 
a meciului, cele ale Florenței 
Crăciunescu Ia aruncarea dis
cului si Vali Ionescu la sări
tura în lungime, rezultate pe 
care, de fapt, le si așteptam, 
autoarele lor fiind, la această 
oră. două dintre cele mai com
petitive atlete ale noastre, mai 
ales în perspectiva apropiatei 
Universiade. Florența a aruncat 
discul la 66,92 m iar Valj a 
sărit 6,60 m la lungime.

în prima reuniune a acestei 
tradiționale întîlniri, atle
tele noastre s-au aflat pe 
primul plan al întrecerilor la 
marea majoritate a probelor, 
cîștigînd 6 și pierzînd doar 1. 
După prima zi scorul general 
al meciului indica o clară su
perioritate a fetelor noastre : 
53—31 p.

Irtă acum rezultatele consem
nate : 100 m : 1. Chiricuță (R) 
11,67. 2. Ciolan (R) 11,78. 3. Ti
tova (R.S.F.S.R.) 11,86. 4. Pozd-

niakova (R.S.F.S.R.) 12,90 ; 400
m : 1. Samungl (R) 53,30. 2.
Krîlova (R.S.F.S.R.) 54.10. 3.
Lazarcluc (R) 54,54. 4, Cernova

(R.S.F.S .R.)
Mărășescu
(R.S.F.S Jl.)
(R.S.F.S.R.)
4:15,60; 100 _____  ____  __
13,42, L Oltean (R) 13,70, 3. Der- 

(R.S.F.S.R.) ~(R.S.F.S.R.)

55,13 : 1 500 m :. 1.
(R) 4:05,78. 2. Ilinîh

4:07,68. 3. Mișkel
4:07,69 , 4. Ghlle (R) 
mg: L Stoica (R)

în ziua a doua a meciului 
România — R.S.F.S. Rusă cele 
mai bune rezultate au fost în
registrate in cursa de 800 m, 
în ciuda caniculei ! Fița Lovim, 
o dată în plus, și-a demonstrat

dori să vadă la lucru elita gim
nasticii românești. In impună
toarea arenă sînt programate 
finalele „Daciadei", întrecere 
menită să desemneze campio
nii marii competiții sportive 
naționale si ai tării, important 
criteriu de verificare și selec
ție în vederea Jocurilor Mon
diale Universitare din luna 
iulie.

Este aproape sigur că drumu
rile multora dintre bucuresteni 
se vor îndrepta astăzi spre 
Parcul tineretului, la Palatul 
sporturilor si culturii. în cursul 
dimineții, de la ora 9. este 
programat concursul feminin cu 
exerciții impuse. Chiar dacă nu 
e atît de spectaculos ca cel 
programat mîine după-amiază

tau exerciții liber alese), con
cursul de astăzi are o impor
tantă deosebită deoarece nu de 
puține ori exercițiile impuse 
decid în mare măsură învingă
torii în competițiile de anver
gură. După cum am mai anun
țat, întrecerea feminină re
unește opt echipe valoroase : 
C.S.Ș. Onești, C.S.Ș. Triumf, 
C.S. Arad. Farul Constanța, 
C.S.Ș. Dinamo. C.S.Ș. Sibiu, 
Sport Club Bacău, Petrolul 
Ploiești, cărora li se vor alătu
ra gimnaste individuale. După 
prezentarea exeTCitiilor liber 
alese, de marți după-amiază. 
vom cunoaște atît noua cam
pioană a tării și a „Daciadei" 
pe echipe cît și campioana ab
solută.

Băieții Încep și ei concursul 
astăzi după-amiază — de la 
ora 17,30 — cu exercițiile liber 
alese, la încheierea cărora vom 
cunoaște noua
.Daciadei" și a 

mul impus va 
marți dimineață 
urmind ca la ora 
cunoaștem pe primii clasați la 
individual compus.

Gimnastele și gimnaștil cu 
cele mai bune notări în fiecare 
probă, conform regulamentelor 
internaționale se vor califica 
pentru finalele pe aparate de 
miercuri după-amiază. ne bună 
dreptate adevărat ..cap de afiș" 
al acestor trei zile de gimnas
tică.

Le-am rugat pe două dintre 
participantele la finalele de 
gimnastică să ne împă tășească 
cîteva gînduri :

NADIA COMĂNECI : „După 
Jocurile Olimpice de la Mos
cova. finalele «Daciadei» repre
zintă pentru mine cea mai 
portantă întrecere. Aștept 
nerăbdare reîntîlnirea cu 
blicul bucureștean. cu toti 
bitorii 
veni la 
culturii

campioană a 
tării. Progra- 
fi prezentat 
de la ora 10, 
prânzului să-i

im- 
cu 

pu
ia— 
vor 

sl
gimnasticii, care 
Palatul sporturilor 
pentru a ne urmări

Constantin MACOVH

(Continuare in pag 2-3)

Poz- 
4X100

Florența Crăciunescu a fost cea mai valoroasă concurentă a 
întrecerilor de pe Stadionul Republicii. Foto : Dragoș NEAGU

în întrecerile de lupte greco-romane

C. FILIPOV Șl I. MATEI
PENTRU PRIMA OARĂ CAMPIONI

m : L România (Ciolan. Chl- 
ricută, Negovan. Alexe). 46,15,
2. R.S.F.S.R. 46,42 ; lungime :
1. V. Ionescu (R) 6.60 m. 2.
Timofeeva (R.S.F.S.R.) 6.27 m.
3. Anton (R) 6.28 m. 4. Du
binina (R.S.F.S.R.) 6,22 m : greu
tate : L Melnikova (R.S.F.S.R.) 
18,06 m. 2. Boros (R) 17,60 m.
3. Davidluc (R.S.F.S.R.) 16,58 m.
4. Mlhalcea (R) 16,45 m : disc :
L Crăciunescu (R) 66.92 m. 2.
Badea (R) 60,10 m. 3. Melnikova 
82,10 m, 4, Davidiuc 49,20 m.

marea clasă. Ne bucură, de a- . 
semenea, comportarea dar și 
rezultatul mai tinerei sale par
tenere Doina Beșliu-Melinie.

Ca și în ajun, atletele noas
tre s-au aflat pe primul plan 
al competiției, cîștigînd 5 pro-

Romeo VILARA

(Continuare în pag. 2-3)

S-a încheiat a doua ediție a 
„Daciadei" la lupte greco-roma
ne. „Palatul de gheată", din 
cadrul complexului „23 August", 
îmbrăcat în haine de sărbătoa
re. a găzduit întrecerile unei 
competiții de nivel valoric ri
dicat in cadrul căreia numeroși 
medaliati ai marilor competiții 
internaționale au făcut eforturi 
pentru a îmbrăca tricourile ce
lei mai mari întreceri a țării.

Reuniunea finalelor a fost 
interesantă, cu multe meciuri 
viu disputate. încheiată și cu 
o plăcută surpriză: două victorii 
ale unor sportivi care îmbracă 
pentru prima oară centurile de 
campioni. Este vorba despre 
tinerii Clim Filipov (Metalul 
Rădăuți) și Ilie Matei (C.S.M. 
Suceava), doi sportivi moldo
veni ale căror succese vin să 
confirme munca temeinică și 
climatul deosebit de favorabil 
existent în sportul luptelor în 
această zonă a tării.

La categoria cea mai mică 
(48 kg) a cîștigat din nou (ca
tegoric) multiplul campion al 
tării si al continentului. Cons-

tantin Alexandru (Steaua). El 
l-a învins detașat (prin supe
rioritate : 13—0) pe slătineanul 
C. Scuturici. La 52 kg. Nicu 
Gingă (Dinamo) a obtinut de
cizia mai greu decît ne aștep
tam în disputa cu C. Drăghici 
(Met. Buc.). Deși meciul s-a 
încheiat cu 2—2. N- Gingă a 
avut cîstig de cauză, datorită, 
faptului că a realizat prima ac
țiune. In lipsa celui mai puter
nic om al categoriei — Mihai 
Botilă (Dacia Pitești) — trecut 
la o greutate superioară — la 
57 kg a devenit campion Clim 
Filipov (Met. Rădăuți). Cu un 
singur punct tehnic el l-a de
pășit pe dinamovistul N. Zam
fir.

După ce a cîștigat întrece
rile din grupa sa. piteștcanul 
M. Botilă. accidentat, a cedat 
prin neprezentare centura de 
campion la 62 kg. care i-a re
venit lui Ion Păun (Dinamo).

Mihai TRANCA

(Continuare în pag. 2-3)



TOIUL DESPRE. CAMPION AL „OACIADtl
BASCHET !

Singura competiție de baschet 
(masculin și feminin) care va 
reuni în acest an reprezentati
ve de pe mai multe continente 
va fi Universiada (alte compe- 
:iții au un caracter regional : 
campionatele europene, Cupa

Africii, campionatele Asiei etc). Fiind un 
joc sportiv practicat pentru prima dată de 
studenți (la Colegiul Springfield, statul 
Massachusetts — S.U.A., în anul 1891, la ideea 
profesorului James A. Naismith), baschetul 
a devenit și a rămas o pasiune a tinerilor 
care își desăvîrșesc pregătirea profesională 
și intelectuală în cadrul institutelor de in- 
vățămînt superior. Sport specific studențesc, 
deci, este firesc ca multe dintre reprezen
tativele naționale să se confunde cu cele 
universitare. De aici se poate deduce va
loarea deosebită a echipelor care au parti
cipat la edițiile precedente ale Universiadei șl 
— implicit — a celor care vor veni la 
București, printre care S.U.A. (cinci titluri 
olimpice, unul mondial), Iugoslavia (un ti
tlu olimpic, două mondiale, trei europene). 
U.R.S.S. (un titlu olimpic, două mondiale. 
12 europene). Braziliei (două titluri 
diale) la băieți, U.R S.S. (două titluri 
pice, cinci mondiale. 14 europene) și 
(trei titluri mondiale) la fete.

mon- 
olim- 

S.U.A.

CAMPIOANELE DE PlNĂ ACUM

XV-le BUCURESTIULUI Ib/ici^DA J

La edițiile precedente ale Universiadei, 
cinstea de a urca pe treapta cea mai înaltă 
a podiumului premiatelor a revenit următoa
relor reprezentative : MASCULIN : 1959 :
U.R.S.S., 1961 : U.R.S.S., 1963 : Brazilia, 1965: 
S.U.A., 1967 : S.U.A., 1970 : U.R.S.S., 1973 :
S.U.A., 1977 : S.U.A., 1979 : S.U.A. ; FEMI
NIN : 1961 : Bulgaria, 1963 : Bulgaria, 1965 : 
U.R.S.S., 1967 : Coreea de Sud, 1970 : U.R.S.S., 
1973 : U.R.S.S., 1977 : U.R.S.S., 1979 : S.U.A. 
Reprezentativele României au obținut urmă
toarele 
1961 și 
locul 
în 1970,

Olga Sukarnova, una 
baschetului mondial, va 
componentă a selecționatei
turii) și „Nisasporț" (la 
ambele din Budapesta.

dintre celebritățile 
fi, la București, 

U.R.S.S.
Construcția-Vitan),

rezultate :
1965, locul 14 
4 în 1961 
locul 6 în 1973

MASCULIN : locul 9 in 
în 1970 ;

și 1965, locul 
locul 7 în 1977.Și

FEMININ :
5

GAZDELE JOCURILOR Șl ANTRENAMENTELOR

întrecerile preliminare 
vor desfășura in patru săli : Rapid (șos. Giu- 
lești nr. 18 ; mijloace de transport : tram
vaiele 2, 6, 10 și 11, autobuzele 105, 177 și 
troleibuzul 87), Progresul (str. dr. Staicovici 
nr. 42 ; tramvai 13, troleibuzele 84 și 92, au
tobuzul 133), sala nouă a Institutului Poli
tehnic (capătul străzii Economi Cezărescu ; 
tramvaiele 26, 14, 30, 11 și 12 ; metrou - 
stația Grozăvești) și Construcția-Vitan (bd. E- 
nergeticienilor nr. 9 ; autobuzul 135, troleibu
zele 84 și 92).

Turneele finale pentru locurile 1—6 vor avea 
loc la Palatul sporturilor și culturii (Parcul 
tineretului ; tramvaiele 12, 17 și 26, trolei
buzele 83, 87 și 94).

Antrenamentele se vor desfășura în sălile 
Giulești, Institutului Politehnic (sălile vechi, 
reamenajate), liceelor „N. Tonitza", „I. L. Ca- 
ragiale", „Ion Neculce", Industrial M.I.U., In
dustrial P.T.T. și Industrial nr. 28.

ale Universiadei se

MINGI, APARATURĂ, OFICIALI

La jocurile Universiadei vor fi folosite 
mingi „Mikasa". La Palatul sporturilor și 
culturii au fost montate panouri' produse de 
firma olandeză „Scheldc" ; celelalte săli sint 
dotate cu panouri din R.P. Chineză. Tabelele 
electronice car€ indică evoluția scorului, tim
pul de joc, numărul greșelilor personale co
mise de fiecare jucător și de echipe, taimaut- 
urile solicitate) au fost confecționate de 
Institutul Politehnic din București (la sălile 
Rapid, Progresul și Politehnica) și de firmele 
„Electroimpex" (la Palatul sporturilor și cui-

• Subcomisia tehnică internațională va îl 
alcătuită din : Roberto Outerio (Spania) — 
reprezentant al FJ.S.U., Radomir Shaper (Iugo
slavia) — reprezentant al F.I.B.A., Gabriel 
Popescu — reprezentant al F.R. Baschet, Ale
xandru Dănilă — reprezentant al Comitetului 
național de organizare și de trei reprezen
tanți ai echipelor participante. Aceștia din 
urmă vor fi aleși cu prilejul ședinței tehnice.

• Colegiul central de arbitri din cadrul 
F.R. Baschet a stabilit ca următorii „cava
leri ai fluierului" din țara noastră să ofi
cieze cu prilejul „Universiadei" : M. Aldea, 
I. Antonescu, A. Atanasescu, G. Chiraleu, 
M. Dimancea, C. Negulescu, Em. Nicolescu 
și P. Paseie. Toți sint arbitri internaționali. 
Alți arbitri vor fi desemnați din rîndul de
legațiilor oaspete.

FORMULA DE DISPUTARE A TURNEELOR

• Despre sistemul de desfășurare. La 
băieți, vor fi alcătuite 6 serii, în cadrul că
rora, se va juca sistem turneu. Apoi, echipele 
clasate pe locurile 1—2 vor lupta in conti
nuare pentru locurile 1—12, celelalte pentru 
locurile de la 13 în jos. Echipele din grupa 
1-12 vor fi împărțite in trei serii semifinale 
în care se va juca tot sistem turneu (rezul
tatele din seriile preliminare vor conta). 
Clasatele pe locurile 1-2 vor forma grupa 
finală pentru locurile 1—6, celelalte vor al
cătui grupa pentru locurile 7—12. La fel se 
va proceda și pentru restul clasamentului. 
La fete, formula este aceeași. Meciurile din 
preliminarii vor avea loc la orele 10, 12, 16, 
18 și 20 ; cele din turneele finale se vordis- 
puta la aceleași ore ; doar în ultima zi, la 
Palatul sporturilor 
orele 15, 17 și 19. 
in zilele de 20, 21, 
iulie (ziua de 25 
odihnă), fetele în
25, 27 și 28 iulie (zilele de 23 și 26 sint re
zervate pentru odihnă).

Dumitru STĂNCULESCU

Mai bine de 2 000 de spec
tatori au ținut să fie prezenți 
sîmbătă, pe stadionul Olimpia 
din Capitală, la finala de rug
by a celei de a Il-a ediții de 
vară a „Daciadei", dintre selec
ționatele Bucureștiului și Cons
tanței, în fapt divizionarele „A“ 
Dinamo și respectiv Farul. Scor 
final 31—4 (22—0).

în pofida caniculei (35 grade 
Celsius !), cele două finaliste 
au oferit un joc la nivelul va
lorii formațiilor aliniate, cu o 
permanentă circulație a min
gii, cu schimbări de ritm și de 
direcție a acțiunilor ofensive, 
care asigură frumusețea și a- 
tractivitatea acestui sport. Mai 
decisă, echipa Bucureștiului 
(excelent condusă în teren de 
neobositul Gh. Nica, prezent și 
de data aceasta la fel de activ 
pe post de „uvertură" și cu un 
Paraschiv de... nota 10. dealtfel 
ca majoritatea jucătorilor din 
formația Capitalei) s-a impus 
cu autoritate, instalîndu-se la 
conducere din min. 6 (eseu, 
Rovența) șl asigurîndu-și, încă 
din prima parte a meciului, un 
avantaj comod (min. 11 — Lp. 
Paraschiv ; min. 18 — eseu
Caragea, transformat de Nica ; 
min. 23 — l.p. Petre ; min. 29 
— eseu Marin, transformat de 
Nica).

La reluare selecționata Cons
tanței a preluat — pentru scurt 
timp — inițiativa, reușind să 
înscrie un frumos eseu, prin 
Necula (min. 47). în alte cîteva 
situații rugbyștii Litoralului au 
fost foarte aproape de finali
zare (min. 55, 63, 68). De remar
cat faptul că oaspeții, benefi
ciind de lovituri de pedeapsă 
din apropierea „22“-ului bucu- 
reștean. au preferat să joace la 
mină, hărțuind, în valuri, apă
rarea adversă, care, însă, s-a 
descurcat bine. în ultimele 10 
minute rugbyștii Capitalei 
revenit la 
ficînd un 
Rovența), 
splendidă 
(min. 76) 
31—4. Un 
lui de la 
„Daciadei".

au 
cîrma jocului, fructi- 
nou eseu (min. 72 
iar Petre, printr-o 
execuție la o lp. 

a stabilit rezultatul : 
meritat succes al XV- 
Dinamo, campion al

Arbitrului Th. Witting, care 
a condus cu autoritate și com
petență, 1 s-au aliniat forma
țiile :

BUCUREȘTI : Petre — Ro
vența, Marghescu, Aldca, Chiri- 
cencu — Nica, Paraschiv — Borș, 
Marin, Zafiescu II — Caragea, 
Cantoneru — Țurlea, 
Gheorghe.

CONSTANȚA : Gh. 
Bogheanu, Nache, 
Lungu — C. Vasile, 
— Necula, Plloțchi, 
Galan, Dumitru — 
Grosu, Opriș.

în „deschidere" (pentru locu
rile 3—4) selecționata lașului a 
dispus de cea a Teleormanului 
cu 50—15 (24—12). Scorul a luat 
proporții îndeosebi după pauză, 
cînd apărarea teleormăneană (în 
fapt, divizionara B, Rulmentul 
Alexandria) a comis cîteva 
greșeli (în special prin centrii 
ei, deseori prea avansați, în 
vecinătatea mijlocașilor), îngă
duind rugbyștilor ieșeni să gă
sească largi spații de penetrație 
și să fructifice " \’
Oricum, o partidă la fel de a- 
tractivă ca și finala propriu- 
zisă, in care fair-play-ul a ca
racterizat ambele echipe. Auto
rii punctelor : Ciobanu, Bălan, 
Nistor cite două eseuri, Va- 
sluianu, Manca, Bcnedek și Do- 
rofte — cite un eseu, precum 
și 5 transformări realizate de 
Dorofte (3), Nistor și Benedek 
pentru Iași, Dobre și Lescaie 
cite un eseu. Florea două 
transf. și o l.p. pentru Teleor
man. A arbitrat excelent Pe
tre Ionescu.

Clasamentul general al celei 
de a Il-a ediții de vară a „Da
ciadei" : 1. București (antrenor, 
I. Țuțuianu), 2. Constanța (Mi
hai Naca). 3. Iași (Emil Cri- 
șan), 4. Teleorman (Leonid 
Șamanschi).

Caraiman,

Florea — 
Vărzaru, 
N. Dinu 

Marcu — 
Prisăcaru,

nestingheriți.

Tiberiu STAMA

de la orele 18, pe 
Parcul copilului,

• Astăzi, 
terenul din 
selecționata Bucureștiului (spor
tivi pînă la 23 de ani) va juca 
cu cea similară a Varșoviei.

UN FRUMOS
(Urmare din vag. 1)

du-be din cele 7 desfășurate 
minică.

Rezultate de duminică : 200 
Samungi (R) 23,79. 2. Vintilă , , 
24,26, 3. Krilova (R.S.F.S.R.) 24,34, 
4. Titova (R.S.F.S.R.) 24,92 ;
800 m : 1. Lovin (R) 1 :58,83, “ 
Melinte (R) ............... “ *
(R.S.F.S.R.) 
(R.S.F.S.R.) 
Pozdniakova _ _ _
2. Radu (R) 8:52,70, 3. Conac (R) 

Maxinenko (R.S.F.S.R.) 
“ ' Cojocaru (R)

(RJS.F.S.R.) 
59,29, 4. Ba- 
59,69, înM- 

1,88 m, 2. O’

9:16,44, 4.
9:40,30 ; 400 mg : 1. 
59,00, 2. Gherasim
59,27, 3. Stancu (R) 
ranova (R.S.F.S.R.) 
time : 1. vasile (R)

m :
(R)

. . 2. Enkina 
Righel 
m : 1. 
8:41,79,

FINALELE LA GIMNASTICA
(Urmare din vag. I)

I
I
I 
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

și culturii, se va juca la 
Băieții vor susține partide 
22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 

este rezervată pentru 
zilele de 20, 21, 22, 24,

evoluțiile. Atît eu, cit si cole
gele mele ne-am pregătit cu 
multă grijă, am învățat ele
mente noi. ne-am perfecționat 
exercițiile si sint convinsă că 
vom oferi momente de reală 
satisfacție spectatorilor. Faptul 
că concursul constituie 
prilej de selecție 
piața Universiadă 
tiv in plus să ne 
mai bine“.

CRISTINA
„Obținerea. Ia Madrid, a pri
mului meu mare succes — 
titlul de campioană europeană

Si un 
pentru apro- 
este un mo- 

prezentăm cit

GRIGORAȘ :

la sărituri — m-a stimulat e- 
norm in pregătirea acestui im
portant examen competiționai, 
finalele -Daciadei-, împreună 
cu Nadia Comăncci. Rodica 
Dunca. Emilia Eberle. Dumi- 
trita Turner. Mihaela Stănuleț, 
Marilena Vlădărău și cu cele
lalte colege de la Deva. ne 
vom prezenta în fața publicu
lui spectator cu evoluții 
inaltă ținută tehnică".

Deci, azi dimineață, de la ora 
9. la Palatul sporturilor și cul
turii — exerciții impuse (fe
minin). iar după-amiază. de la 
ora 17,30 — exerciții liber alese 
(masculin) în cadrul finalelor 
„Daciadei" la gimnastică.

de

SUCCES AL ATLETELOR NOASTRE
dințova (R.S.F.S.R.) 
Matei (R) ' “
(R.S.F.S.R.)
Gtrbea (R)
(R) 47,24

RECORD

I
I
I
I
I
I

l, 751,75
57,94

m,

m, 
m ; 
m,

3.

1,85 m, 3. 
4. Satun 
suliță : 1.

2. Stănescu 
Graclova

(R.S.F.S.R.) 45,78 m, 4. 
(R.S.F.S.R.) 22,84 m ;
1. R.S.F.S.R.. 3:33,18, 2.
(Lia, Vintilă, Korodi, 
3:35,45.

Davidiue
4X400 m :

România
Melinte)

DE JUNIORI LA 110
Simultan s-au desfășurat între

cerile concursului dotat cu 
„Cupa Steaua". Cel mai repre
zentativ rezultat a fost cel al tt- 
nărului Llviu Giurgian cronome
trat In 14.08 s ceea ce reprezintă 
un nou record național de ju
niori, performanța sa fiind una 
dintre cele mai bune de pe con
tinent, în acest sezon. Și ne in
teresează acest fapt avînd In ve-

mg In „cupa steaua**
dere campionatele 
juniori programate 
gust la Utrecht, în 
cîteva xezulțate din 
petiție, ciștigată în

de

ANUNȚ
Muzeul Sportului orga

nizează cu'ocazia Univer
siadei, in 
iulie a.c„ 
istorie a 
București, 
istoria sportului 
nesc".

Cu acest prilej, toc pu-

perioada 1—31 
la Muzeul de 

municipiului 
expoziția „Din 

româ-

tea fi admirate unele 
dintre cele mai valoroase 
trofee cucerite de spor
tivii români la Jocurile 
Olimpice, campionate 
mondiale, europene, Uni
versiade ți alte compe
tiții de anvergură.

europene 
în luna au- 
Olanda. Iată 

această com- 
__   final de clu

bul organizator : BĂIEȚI : 100 m i
Stamaie (Din.) 10,7, Cr. -----
lescu (Din.) 10,7 ; 400 m :
(Steaua) 48,6 ; —
(C.A.U.) 1:52,0 ; 
(Gloria Buzău) 
Bănișor 8:17,3 ;
(U. Cluj-Napoca) 14,05, Giurgian 
(C.S.Ș. Lie. 2 Buc.) 14,08 ; lun
gime : Vasile (Din). 7,50 m ; tri
plu : Bedrosian (Din.) 16,69 m — 
cel mai bun rezultat românesc al 
anului, Simion (Rapid) 16,25 m ; 
înălțime : Matei (C.S.Ș. Lie. 2 
Buc.) 2,15 m, Proteasa (St.) 2.10 : prăjină - - ■ ----- ——
tate : 
disc : 
suliță : 
FETE :
12,05 ; 
a:<n,35: 
roate (St.) 6,41 m ; disc : Ionescu 
(C.S.M. Cv.) 60,98 m, suliță : -Ju-J 
gănaru (C.A.U.) 48,90

Rădu-
Korodi 

«oo m : Luca
1500 m : Bănișor 
3:48,6 ; 3000 m : 
110 mg : Palffy

: Ligor
Tirichiță

Nagy
Pîrvu 

too m :
S00 m : Moruțan 

; lungime ~

(St.) 4,90 ; greu-
(St.) 17,24 m ;

(St.) «3,92 m ;
(St.) 77,08 m ;
Negovan (St.) 

(Met.) 
Panait-Ghlo-

RELAȚIA
I

Relația ca 
ționaiă — < 
nentă, știut 
se poate cc 
reprezentații 
teren „nepre 
natului — î 
perioade aci 
SDeciale, atu 
echipei 
de drapel i 
nesc, trec, c 
nanță, pe p 
tății.

Și în ace: 
lorii" se afli 
pentru califi 
iul ’82", peri 
a cuprins ei 
iată a prim< 
pune o bun 
noii ediții, a 
pionat-echipă 
caracter spec 
recent și ini 
roului federa 
să se acorde 
vine, PRIOF 
TA PREGĂ1 
NAȚIONALE

O precizare 
început : în 
de onoare a 
nesc, califica 
nai al C.M. ’ 
rității pregăf 
prezentativ n 
jarea câmpie 
pe un plan i 
divizionarelor 
s-a și condu 
biroului feder 
referit, se va 
ganică pregăti 
Iilor, printr-o 
judicioasă. Co 
feră la prog 
nai, Ia perioa 
și verificare 
reprezentativ, 
ră fisuri a st 
selecționabililo 
tc, pregăt; 
ALES. JOCI 
NAȚIONALE 
ROLAR AL C

Nu de puți 
tul nu prea ir 
trenori (induc 
bau și optica 
dra reprezent 
club !) încerc: 

le eclii| 
care răspi 

convocările se 
re, chipurile, 
pra omogeniza 
pețime fizică 
Dar iată că p 
tei pentru caii 
pă deosebit de 
chilibrală, ală 
redutabile, ca 
Ungariei. Elve 
a fost absolvi 
zitivă, chiar c 
prezentativ s- 
tatea jucătorii 
sitalea Craiov

nat

C. FILIPOV Șl I. AAATEI - PENTRU PRIMA OARA l
(Urmare din pag. I)

Dinamovistul rămîne cel mai 
valoros sportiv al categoriei.

Ștefan Rusu se dovedește. în 
continuare, cel mai bun luptă
tor al categoriei, la 68 kg. El 
l-a învins prin tuș (min. 1,25) 
ne brașoveanul N. Marinescu. 
Gheorghe Ciobotaru a cîstigat 
din nou tricoul de campion la 
74 kg. ca si Ion Draica la 82 
kg. Ei și-au învins adversarii 
(A. Szabo — Dacia Pitești, res
pectiv, 
ceava) 
ce a u 
nice.

Ilie Matei devine pentru pri
ma oară campion la 90 kg, în- 
vingîndu-1 pe Z. Felea (Ra
pid). iar Vasile Andrei (Progre
sul Buc.) își confirmă superio
ritatea (14—3) în disputa cu 
I. Savin (Dinamo). V. Dolipschi 
(Dinamo) rămîne cel mai bun 
greu al tării : b. dese, pe I. 
Hanu (Farul).

Iată primii 6 clasați la cele 
zece categorii de greutate : 48 
kg : 1. Constantin Alexandru 
(Steaua). 2. C. Scuturici (Alu
miniu Slatina). 3. Gh. Albert 
(Metalul Rădăuți). 4. M. Iancu 
(Electroputere). 5. M. Sandu 
(C.S.S. 2. Constanta). 6. T. Șer- 
ban (C.S.M. Craiova) : 52 kg: 
1. Nicu Gingă (Dinamo), 2. C. 
Drăghici (Met. Buc.). 3. M. Ște
fan (Dinamo). 4. A. Doroftei 
(Chimistul Rm. Vîlcea). 5. FI 
Avram (Carpati Sinaia). 8. N. 

^Marinei (LX!. Dzțgiia Pitești) J

L. Tipa — C.S.M. Su- 
prin descalificare, după 
realizat și puncte teh-

57 kg : 1. Clim Filipov (Meta
lul Rădăuți). 2. N. Zamfir (Di
namo). 3. C. Arapu (Steaua), 
4. D. Spetcu (Dinamo). 5. G. 
Tindeche (C.S.M. Craiova). 6. 
P. Dumitru (Dunărea Galați) ; 
62 kg : 1. Ion Păun (Dinamo), 

M. Boțilă (Dacia Pitești)^ 3. 
Dumitriu (Steaua). 4. I. 

cuceanu (Dinamo). 5. Gh. 
duraru (Dinamo). 6. 
teanu (Farul) ; 68 kg : 
fan Rusu (Dinamo). 2. N. 
rinescu (Steagul roșu Brașov),
3. St. Negrișan (Steaua). 
Gheorghe (Rapid), 5. D. 
cea (Aluminiu Slatina). 
Luță (C.S.M. Suceava) ; 
1. Gheorghe Ciobotaru 
mo). 2. A. Szabo (Dacia Pi
tești). 3. Gh. Minea (Dinamo),
4. D. Popa (Delta Tulcea). 
M. Zobu (C.S. Botoșani). 
C. Țintea (C.S.M. Craiova) ; 
kg : 1. Ion Draica (Farul), 
L. Tipa (C.S.M. Suceava). 3. 
Popa (Progresul Buc.). 4. 
Potoret (C.S. Arad). 5. O. Ur- 
can (Electro Tg. Mureș). 6. 
Pătrașcu (Steaua) 90 kg : 
Ilie Matei 
Z. Felea 
Rădutescu 
V. Prențu 
Grigoras (C.S.S. Suceava). 6. C. 
Bogoi (Chimia Rm. Vîlcea) ; 
100 kg : 1. Vasile Andrei (Pro
gresul Buc.). 2. I. Savin (Di
namo). 3. I. Stignei (Steaua), 
4. Gh. Moldovan (Dacia Pi
tești). 5. I. Lungoci (Metalul 
Rădăuți). 6. C. Obadă (Metailul 
Rădăuți); +100 kg: 1. Victor

P.

2. 
G.

N. 
1.

Te- 
Pă- 
Ol-

4. I.
Obro-
6. M.

74 kg: 
(Dina-

5.
6.
82
2. 

A. 
G.

(C.S.M. Suceava). 
(Rapid Buc.). 3. 
(C.S.M. Suceava). 
(S.C. Bacău). 5.

A.
1.
2. 
L.
4. 
L.

Dolipschi (Dint 
(Farul).
Tulcea). 4. Gh. 
pid). 5.
tești). 6. V. Co 
Baia Mare).

3. S.

Gh. I

Turncul int

LUPTA SIR
Turneul inter 

de la Timișo. 
lent, desfășurîn 
nul prudenței 
lor. în rundele 
a fost consemn 
singură partidă 
celor două vict 
Zar cu la, care i- 
cutiv pe Ilijin 
în partide de l 
mult aplomb 
Toate celelalte 
încheiat la egal 
na — Kelecevi
— Neamțu, Sul 
Rajkovici — N< 
tea — Messing, 
ridonov (runda
— Stoica, Negu 
tea, Neamțu — 
viei — Ilijin, 1 
gurcanu (rund 
întrerupt pen'
— într-un fi: 
remiză — parti< 
Rajkovici.

In clasament



jectiva participării la „Mundial ’82“

IT-ECHIPA NAI10NĂLĂ,
IUL CALIFICĂRII
na- 
ma- 

nu 
ațic 
un 

pio- 
nite 
ități 
scle 
area 
ma
re g- 
lali-

,'ico- 
ursa 
idia- 
care ’ 
che- 
esu- 
;urul 
iam- 
• un 
iniat 

Bi- 
/tărîi 
care 

)LU- 
IPEI

ie la 
ativă 
□ma- 
1 fi—- 
prio- 

re- 
legli- 
cere'a 
cerii 
cum 

dința 
’-am 
i or- 
nabi- 

mai
e ro
ti (io- 
;ătire 
jtului 
l fă- 
ate a 
uvin-
MAI 

IIPEI
CO- 

■JLUI. 
trecu- 
ui an- 
’him- 
cate- 

îa de 
ioteze 
ionare 
rocind 
>r ca- 

asu- 
; pros- 
i etc. 
i lup- 
o gru- 
și e- 
ersarc 
nglici, 
regiei) 
lă po- 
ul re- 
lajori- 
fnivcr- 
iul cu
• —I 
)NI I
Hanu . 
(Della I 

(Ra- I 
a Pi- 
ARED |

F. C. CONSTANȚA, C. S. TIRGOVIȘTE Șl U. T. ARAD
AU PROMOVAT ÎN DIVIZIA „A“

SERIA I _________________________  FLACĂRA AUTOMECANICA MORENI - ROVA ROȘIORI 3-2 (3-1)

Norvegia, din 3 iunie, au fost în 
lot 10 craiovenă !), echipa care a 
cîștigat cu brio campionatul și 
a Încheiat in forță, spectacu
los și eficace, un sezon foarte 
solicitant, dobindind și Cupa 
României, pe o căldură canicu
lară ! In timp ce adversara lor 
din finala Cupei, mult mai pu
țin solicitată în acest sezon, nu 
a evoluat, cum era de așteptat, 
mai energic, mai combativ. 
Dimpotrivă... Iar selecționabilii 
de la Steaua, Iordache, Sameș, 
Stoica, Iordănescu, Răducanu, 
atunci cînd au fost valizi, au 
jucat mai aproape de valoarea 
lor maximă la echipa națională 
decît la club, nu pentru că ar 
fi fost obosiți la meciurile din 
campionat, ci pentru că la re
prezentativă aveau un alt ca
dru de exprimare individuală 
și colectivă.

Corelarea campionat-echipă 
națională presupune, deci, ca 
principalul factor, cluburile, să 
răspundă cu responsabilitate și 
eficientă,. Ia necesitățile echipei 
naționale, ceea ce înseamnă, in 

riftiul rînd, o comportare co- 
fespunzătoare în campionat, 
fată, necesitățile perspectivei a- 
propiate în lupta pentru califi
care la „Mundialui“ spaniol, cu 
meciuri decisive pe teren pro
priu, au scos la iveală, cu 
acuitate, ÎMBUNĂTĂȚIREA 
STRUCTURII DE JOC ȘI MĂ
RIREA CAPACITĂȚII OFEN
SIVE. Dar acest deziderat nu 
va putea fi îndeplinit cu bune 
rezultate doar prin preocuparea 
factorilor responsabili ai lotu
lui reprezentativ (care se cere 
mult mai rodnică decît pînă a- 
cum !), deprinderile de bază — 
ca să ne exprimăm astfel — 
trebuind să emane de la clu
buri, de la meciurile din cam
pionat. Este un aspect general 
al pregătirii și evoluției fotbaliș
tilor din primul eșalon, de care 
răspund toți antrenorii din pri
ma divizie. La meciurile echi
pei naționale — spunea Ștefan 
Covaci, vicepreședintele F.R.F., 
la recenta consfătuire cu an
trenorii și conducătorii divizio
narelor „A“ — s-au realizat
pu|inc goluri fată de numărul 
de ocazii. La care noi adău
găm că in campionat se ob- 

un număr insuficient de 
, '''li de gol, ca rod al jocu
lui gindit și elaborat in spirit 
ofensiv. Sint cele două fatete 
ale aceleiași carențe.

Programul acestei „toamne 
fierbinți" a fost alcătuit cu o 
distribuire judicioasă a accen
telor. Noul campionat de fotbal 
divizionar „A“ va începe la 8 
august, pînă la prima partidă 
a sezonului din preliminariile 
C.M. (23 septembrie, la Bucu
rești, cu Ungaria) urmînd să se 
dispute 6 etape. în acest timp, 
pregătirile lotului reprezentativ 
vor fi încadrate într-un plan 
cuprinzînd și meciuri de ve
rificare. Și din corelarea cam- 
pionat-cchipă națională va tre
bui să rezulte un bilanț pozi
tiv, care Ia 8 noiembrie, după 
ultimul meci al preliminariilor, 
cu Elveția, în deplasare, să în
semne CALIFICAREA ROMÂ
NIEI LA „MUNDIAL ’82“.

Paul SLĂVESCU

C.S.M. BORZEȘTI - OLTUL

BORZEȘTI. 28 (prin telefon). 
Nistreanu a ratat chiar din pri
mul , minut, dar, după alte 60 de 
secunde, gazdele au reușit să 
deschidă scorul prin același Nis
treanu. care a reluat în plasă o 
centrare a lui Moroșanu. C.S.M. 
isi mărește avantajul, opt minute mai tîrziu. Florian transformînd, 
cu fentă, penalty-ul just acordat 
la un fault în careu al lui Boros 
asupra lui Morărescu. Oaspeții 
puteau reduce din handicap, in 
min. 18, cînd Varga a trimis spre 
poarta goală, dar Gruber a sal
vat in extremis.

După pauză, Mares a ridicat 
scorul la 3—0 (min. 60), după 
care echipa gazdă a oprit motoa
rele, permițînd oaspeților să pre
ia inițiativa si să înscrie de 
două ori prin același jucător, Aurel PĂPĂDIE

C.S.U. GALAȚI - F.C. CONSTANȚA 3-2 (2-1)

GALAȚI, 28 (prjn telefon).
Oaspeții au fost foarte aproape 

de gol, în min. 10, cînd Dumi
trescu a apărat in extremis e 
„bombă4* a lui Mihale. Riposta 
studenților a fost, însă, promptă 
si după ce Ene a ratat o bună 
ocazie (min. 21). în min. 25 Szi- 
kler a profitat de o bîlbîială a 
apărării constănțene, și cu largul 
concurs al portarului Stancu, în
scrie. Oaspeții egalează în min. 
44. prin Mărculescu, dar un mi
nut mai tîrziu. Ene marchează 
cu un șut plasat, din marginea 
careului de 16 m.

începutul reprizei secunde a- 
parține oaspeților, care în min. 
41 egalează prin același Mărcu-

*

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
C.S.M. SUCEAVA 1—0 (0—0). U- 
nicul gol a fost realizat de A- 
marghioalei (min. 64).

DELTA TULCEA — CIMENTUL 
MEDGIDIA 5—2 (1—1). Au mar
cat : Cazacu (min. 15), Rotaru 
(min. 47, 58 , 63 și 72), respectiv 
Leu (min. 34 și 86).

MINERUL GURA HUMORULUI 
— GLORIA BUZĂU 1—1 (0—0).
Au înscris : Bălan (min. 85)
pentru Minerul, Marin (min. 74), 
pentru Gloria.

UNIREA DINAMO FOCȘANI — 
VIITORUL GHEORGHENI 6—0 
(2—0). Autorii golurilor : Stăn- 
cioiu (min. 4 și 51). Burleanu 
(min. 24 și 87) și Rusu (min. 
47 și 76).

CHIMIA BRĂILA — VIITORUL 
MECANICA VASLUI 1—1 (0—0).
Au înscris : Cațaros (min. 46) 
pentru Chimia, Amarandel (min. 
81) pentru Viitorul.

C.S. BOTOȘANI — F.C.M. 
PROGRESUL BRĂILA 4—1 (3—1). 
Autorii golurilor : Macovei (min. 
6, 39), Pachițeanu (min. 26), 
Luca (min. 58), respectiv PamfU 
(min. 41 din 11 m).

I.M.U. MEDGIDIA — GLORIA 
BISTRIȚA 2—2 (2—1). Au mar
cat : Braec (min. 20 din 11 m), 
Bagia (min. 28) pentru I.M.U., 
Moga (min. 39) și Georgescu 
(min. 71) pentru Gloria.

SERIA A Il-a ----------------------- ----
AUTOBUZUL BUCUREȘTI

Bucureștenii au dominat în 
prima parte și au ratat cîteva 
ocazii, una mai favorabilă decît 
alta (Tătaru — min. 5, 7 și 36, 
Sultănoiu — min. 6, 23 și 25) și 
au fructificat doar o dată, în 
min. 26, după executarea unei 
lovituri de colț, cînd Sultănoiu 
a trimis, cu capul, balonul in 
plasă : 1—0 După pauză, Po
iana a acționat mai viguros, 
însă Manolache (min. 49) și 
Popa (min. 53 și 61) au irosit 
posibilitățile de a egala. In min. 
71, Sultănoiu, aflat în' poziție de 
ofsaid, a primit balonul de Ia 
Tătaru, a înscris și arbitrul a 
validat golul : 2—0. Au urmat 
scene penibile : întreaga echipă 
Poiana (mai puțin portarul Al-

SF. GHEORGHE 4-2 (2-0)

Biszok. In minutele CI si 75. In 
finalul partidei, C.S.M.-ul revine 
ta atac, mal Înscrie un Rol. din 
penalty, prin Florian (min. 85), 
dar victoria din acest ultim meci 
n-o mal poate ajuta să se sal
veze, retrogradînd din Divi
zia „B".

Arbitrul K. Sttacan (București) 
a condus foarte bine formațiile : 
C.S.M. ; Cobuz — Poenaru — 
lacob. Florian, Gruber — Mareș. 
Roșea, Tlsmănaru (min. 55 Po
pa) — Morărescu, Nistreanu. Mi- 
hu (min. 46 Moroșanu) ; OLTUL : 
Szabo — Benczik. Rusandru, Ka- 
ranez. Boroș — Adorjan (min. 
86 Station). Georgescu. Biszok — 
Varga (min. 53 Lăcătușu), Ele- 
kes. Barbu.

lescu. după care Stefanovicl (min. 
52) și Mărculescu (min. 57) Iro
sesc bune ocazii. Golul victorios 
al gazdelor vine ta min. 71. 
ctad Diaconescu driblează 3 apă
rători și înscrie.

Arbitrul V. Ciocîlteu (Craiova) 
a condus bine formațiile : 
C.S.U. : Dumitrescu — Ploieș- 
teanu, Toader, Pasquale, Marta 
— Szikler. Lala, Ene — Diaco
nescu, Stan (min. 65 Pascu). Se- 
ceanu, F.C. constanța : stan
cu — Birt, Enache, Borali (min. 
85 Rusa), Turcu — Neamtu. Liv- 
ciuc. Mihale (min. 54 Aranasu) — 
Ștefanovici. Mărculescu, Mănăilă.

Florin SANDU
* *

Relatări de la C. Rusu, P. 
Comșa, I. Bolohan, V. Manoliu, 
Tr. Enache, T, Ungureanu și R. 
Avram.

pe locurile 15—18.

1. F.C. CȚA 34 22 6 6 69-23 50

2. Gloria B-ța 34 18 7 9 64-41 43
3. Unirea D. Foc. 34 16 5 13 59-46 37
4. C.S. Botoșani 34 16 4 14 52-44 36
5. Viitorul Gheorg. 34 16 4 14 39-47 36
6. C.S.M. Suceava 34 16 3 15 54-35 35
7. Gloria Buzău 34 15 4 15 46-42 34
8. F.C.M. Progr. 34 14 6 14 42-45 34
9. Ceahlăul P.N . 34 14 6 14 41-48 34

10. Delta Tulcea 34 16 1 17 58-52 33
11. C.S.U. Galați 34 15 3 16 62-59 33
12. Oltul Sf. Gh. 34 14 5 15 48-47 33
13. I.M.U. Med. 34 14 5 15 41-49 33
14. Viit. M. Vaslui 34 14 5 15 41-58 33

ÎS. C.S.M. Borz. 34 14 4 16 57-55 32
18. Minerul G.H. 34 9 9 16 31-53 27
17. Cimentul Med. 34 12 3 19 40-67 27
18. Chimia Brăila 34 7 8 19 37-70 22

Au retrogradat echipele clasate

GOLGETERII : • 27 GOLURI:
Rotaru (Delta) • 24 GOLURI : 
Lala (C.S.U.) • 16 GOLURI : 
Petcu (F.C. Constanța), Moga 
(Gloria Bistrița) • 15 GOLURI: 
Ene (C.S.U.) • 14 GOLURI : 
Nemțeanu (Ceahlăul), Buduru 
(F.C. Constanța), Belea (Delta), 
Coman (Gloria Bistrița).

POIANA CÎMPINA 3-0 (1-0)

bină) l-a bruscat pe tușierul C. 
Rațiu (Hunedoara), iar centralul 
V-. Tătar (Hunedoara) n-a luat 
nici o măsură disciplinară, care 
se impunea față de comporta
mentul oaspeților. Al treilea gol
I-a  marcat tot Sultănoiu, ta 
min. 78.

AUTOBUZUL : Răducanu — 
Farcaș, Roșu, Grigore, Ispas — 
Tătaru, Naghi (min. 67 Niță), T. 
Zamfir — Stroie, Sultănoiu, Pre- 
deanu.

POIANA : Albină — Toader, 
loniță, Sotir, Buriacu — Drăghici, 
Popa, Aldea — Pavel (min. S3 
Ibis), Preda, Manolache (min. 
75 Dorobeț).

Pompiliu VINTILA

MORENI, 28 (prin telefon). 
Primul gol l-a înscris Petre, ta 
min. 7, dintr-o lovitură liberă de 
Ia 16 m. Dar, stupoare un mi
nut mai tîrziu, ctad oaspeții în
scriu prin Mincu, Ia o gafă a 
portarului Stan. în continuare, 
însă, gazdele joacă din ce ta ce 
mai bine și ta min. 21 preiau 
conducerea prin golul marcat de 
Nicolac. Peste un minut, Flacăra 
înscrie din nou, prin Petre.

După pauză, rolurile s-au In
versat. Cel caro atacă și insistă 
mai mult sînt jucătorii din Ro
șiori. Și, Ia zece minute de Ia 
reluare, ei înscriu prin Drăgan, 
cu concursul fundașilor adverși- 
Ocazii mai mari de gol au tot 
oaspeții, dar el ratează. In ta

lk ★

CJS. TIRGOVIȘTE — METALUL 
PLOPENI 4—1 (3—1), Autorii
golurilor : Sava (min. 4 și 40), 
Niculescu (min. 5), Dobrin (min. 
88), respectiv Negoită (min, 28).

ȘOIMII I.P.A. SIBIU — PE
TROLUL PLOIEȘTI 2—1 (2—1). 
Au înscris : Frățilă (min. 6), 
Birsan (min. 24), respectiv Gă- 
lățeanu (min. 39).

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— RULMENTUL ALEXANDRIA
2—1 (1—1). Au marcat : Iatan 
(min. 11 din 11 m), Cocuz (min. 
50), respectiv Voicilă (min. 7).

GAZ METAN MEDIAȘ — SI
RENA BUCUREȘTI 4—1 (2—0).
Au înscris : Solomon (min. 7), 
Bălota (min. 14 și 74), Moraru 
(min. 48), respectiv Panciu (min. 
56).

PANDURII TG. JIU — NI
TRAMONIA FAGARAȘ 6—0 (3—0). 
Autorii golurilor : Rădoi (min. 8, 
59 șl 83), Andriesei (min. 15 șl 
23) și Turcaș (min. 47). Meci 
din penultima etapă.

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ — 
METALUL BUCUREȘTI 1—2 
(0—0). Meciul s-a disputat în 
cursul 6ăptămtaii.

SERIA A III-a
METALUL AIUD -

AIUD, 28 (prin telefon). Joc de 
mare tensiune la Aiud, în care 
miza de orgoliu, atît pentru gaz
de cit și pentru oaspeți, însemna, 
practic, supraviețuirea în Divizia 
„B“. In acest scop, Metalul avea 
nevoie de o victorie la 2 goluri 
diferență ta timp ce Dacia se 
salva (cum s-a și întîmplat, dealt
fel) cu un eșec la limită. Tocmai 
această balanță psihologică a ho- 
tărlt soarta celei de-a 4-a retro
gradate din această serie. Regis
trul de apărare a fost bine în
tocmit de antrenorul V. Tilmaclu, 
cu reținere și calm din partea 
Orăștiei, în timp ce Metalul o- 
ferea o ofensivă continuă, dar 
făcută cu o pregătire lentă și 
Îndelungă, oferind Daciei, aproa
pe regulat, posibilități de orga
nizare, regrupare și respingere 
a atacurilor adverse, furibunde 
și nervoase în faza de finalizare. 
Iată cheia jocului și explicația 
pentru scorul alb de pînă fa min. 
74, ctad a fost înscris golul gaz-

RAPID ARAD - MINERUL

ARAD, 28 (prin telefon).
Acest meci ne care de la distanță 11 urmăreau, cu speranțe, 

si Iubitorii de fotbal din Orăstie 
si Cugir, asteptînd o... minune : 
înfrângerea echipei Rapid (sin
gura alternativă nefericită pentru 
arădeni) a consemnat o victorie 
netă a gazdelor. Semnalul ofen
sivei l-a dat Broșovschi în min. 
1. printr-o „foarfecă" (ca in 

zilele lui bune) în „transversală". 
După ce s-a produs deschiderea 
scorului — min. 23, Croitoru. cu 
capul, ta teren a fost, de fapt, 
e singură echipă si tabela de 
marcaj ar fi putut arăta un scor 
si mai concludent. Restul fiolu- 

băra localnicilor, cîțlva jucători 
(Dumitru, Ștefănescu, Polizache 
șl Miu) nu mai au aplombul din 
prima repriză și se... resemnea
ză dar scorul rămîne 3—2 pentru 
gazde.

Arbitrul ieșean T. Balanovicl 
a condus bine următoarele for
mații : flacAra : stan (min. 
46 Barbu) — Ștefănescu, Dră
ghici, Nicolae, Dumitru — Ba
dea, Aldea, Miu — Radu (min. 
70 Vasilache), Polizache, Petre. 
ROVA : stoian — Mustățea, Ma- 
rincel, Gătej, Lăcoviște — Ale
xandru, Gheorghe (min. 46 
Onuț), Tlnț — Mincu, Drăgan 
(min. 78 Tane), Șerban.

Vasile IORDACHE
*

Relatări de la M. Avanu, I. 
Ionescu, N. ștefan, M. Tacăl si 
P. Crlstea.
1. C.S. T-VIȘTE 34 24 7 3 68-16 55

2. Petrolul Ploiești 34 22 7 5 69-25 51
3. Rapid Buc. 34 16 6 12 58-37 38
4. Flacăra Moreni 34 16 5 13 45-41 37
5. Chimica Tîrn. 34 16 4 14 51-61 36
6. Autobuzul Buc. 34 15 5 14 50-41 35
7. Gaz metan 34 14 7 13 40-42 35
8. Pandurii Tg. Jiu 34 14 6 14 40-34 34
9. Metalul Buc. 34 13 8 13 49-44 34

10. Mecanică fină 34 13 8 13 47-46 34
11. Tractorul Bv. 34 15 4 15 41-45 34
12. Metalul Plop. 34 14 5 15 47-38 33
13. Rulmentul Alex. 34 13 6 15 44-41 32
14. Șoimii IPA Sibiu 34 13 5 16 41-51 31

15. ROVA Roșiori 34 13 5 16 38-50 31
16. Poiana Cîmpina 34 14 2 18 42-51 30
17. Nitramonia 34 8 3 23 26-78 19
18. Sirena Buc. 34 4 5 25 38-93 13

Au retrogradat echipele clasate
pe locurile 15—18.

GOLGETERII : • 26 GOLURI:
Toporan (Petrolul Ploiești) • 20 
GOLURI : Sultănoiu (Autobuzul) 
• 17 GOLURI : Dobrin (C.S. 
Tîrgoviște) • 14 GOLURI : Opri- 
șor (Chimica) » 13 GOLURI :
Voicilă (Rulmentul), Rădoi (Pan
durii).

DACIA ORÂȘTIE 1-0 (0-0)

delor (chiar dacă au_ mal avui 
7 mari ocazii) : o lovitură liberă 
de la 20 m, neatenție la formarea 
zidului, și mingea expediată de 
Boldor lovește un apărător o- 
răștean, de unde deviază în bară 
șl, apoi, ta gol. Poarta oaspeților 
este, în continuare, asediată, dar 
portarul Cocu și fundașul Marian 
resping în min. 82 șl 87 chiar de 
pe linia porții, meciul închein- 
du-se cu rezultatul cel mai dra
matic pentru soarta retrogradării.

Arbitrul Cr. Tcodorescu (Tir- 
goviște) a condus foarte bine ur
mătoarele formații : METALUL
AIUD : Chirilă — Vlad, Lupu, 
Moldovan, Tomșa — Ilea, Coca 
(min. 60 Pîgăian), Sanislav (min. 
46 Bregaru) — Ilie, Bogin, Boi
dor ; DACIA ORAȘTIE : Cocu — 
Strimbeanu, Vișan, M. Marian, 
Fogorosl — Albu, Ștefănescu, U- 
reche — Radu. Sava (min. 77 
Bolovan), Silaghi (min. 73 Ncnu).

Aurel NEAGU

MOLDOVA NOUĂ 5-1 (1-0)

rilor le-au înscris : Borugă (min.' 
50 — din 11 m). Domide (min. 52), Broșovschi (min. 78). Croi- 
toru (min. 88) si, respectiv, Văcărim (min. 90 — din penalty).' 

Arbitrul A. loniță (București) 
a condus foarte bine formațiile: RAPID : Butaru — Ardelean, 
Borugă, Gall, Hamza — Croi- 
toru, Găman, Broșovschi — Sto- 
enescu. Domide. Draia (min. 40 
Lăzărescu ; min. 70 Mateș) ; MI- 
NERUL MOLDOVA NOUA : Mar- 
cu — N. Riteș, Beludedici, Go
gonea (min. 75 Gabor). I. Rites 
— Iosif. Munteanu, Deaconu — 
V. Ion, Văcariu, I. Croitoru. u 

Stelian fRANDAFIRESCU j

al de șah de la Timișoara ROMANIA II - POLONIA I (juniori) 2-2 (1-1)
din
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Lutorul 
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șase runde, Ungureanu, Mes
sing și Negulesou cu 3% P (din 
6 partide), urmați de Rajko- 
vici și Campora cu 3 p (1), 
Zarcula 3 p (din 5 partide), 
Șubă 3 p (din 6 partide), Kele- 
cevici, Biriescu, Ciocâltea, Stoi
ca și Spiridonov cu 2*/2 p din 
5 partide. (T. NICOARĂ).

Pe stadionul Autobuzul 
Capitală s-a disputat, ieri, par
tida amicală dintre prima se
lecționată de juniori a Poloniei 
și echipa de perspectivă a țării 
noastre. Scor final : 2—2 (1—1). 
Oaspeții, masivi, iuți, au des
chis scorul. în min. 10, prin 
Dobrovolski, la un „carambol" 
in careul echipei pregătită de 
A. Măndoiu. Țiriea a egalat 
însă, după zece minute, reluînd 
in gol, din unghi, balonul pri-

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INEORMEAlA:
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 28 IUNIE 1981

351.724 LEI, din care 8.387 lei, re
port la categoria 1.

după

I. Chimia Br. — Vilt. Vaslui X 
n. C.S.U. Galați — F.C. C-ța 1 

DI. I.M.U. — Gloria B-ța X 
Ceahlăul — C.S.M. Suceava 1 
Rapid Buc. — Spăl Ferrara 1 
Mecanică fină—Rulmentul 1 
Șoimii — Petrolul 1

Min. Anina — Min. Lupeni 2 
F.C.M. Reșița — Aurul 1
Met. Cugir—C.F.R. Cj.-N. 1 
Mim Cavnic — U.T. Arad X 

înfrățirea 1 
~ ’ 1

IV.
V.

VI. 
vn. 

vm.
IX. 
X.

XI. 
xn. 

xm.

NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA „LOTO 
IUNIE 1981.

EXTRAGEREA
EXTRAGEREA 

30 1.
EXTRAGEREA

22 31.

2" DIN
LA

28

41 47 71
II-a : 43

Ill-a : 2

60
36

50

C.F.R. Tim. ___
. Metalul Aiud — Dacia

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI :

, DE CIȘTI- 
lei, din

FOND TOTAL
GURI : 647.996 lei, din care 
11.248 lei, report la categoria 1.

mit de la Pîrvoiu. Imediat du
pă pauză (min. 43), fundașul 
drjan l-a pus £n bună poziție 
de șut pe același Țiriea și fiul 
fostului vîrf de la U.T.A. a 
marcat din nou : 2—1. Golul 
egalizator al polonezilor (min. 
52) s-a datorat unei neînțelegeri 
a apărătorilor echipei noastre, 
de care a profitat Wraga. Spre 
finalul partidei, portarul Iasco 
a avut cîteva intervenții foarte 
bune și scorul nu s-a mai mo
dificat. Arbitrul I. Pop a con
dus foarte bine formațiile: 
ROMANIA II : Iasco — Ilovan, 
Marta, Cîrjan, Mezaroș — Pîr
voiu, Ștefan, Hîncu — Varga, 
Țiriea, Hagi. POLONIA I : Dy- 
gas — Piotrovicz, Kumikuch, 
Modrejevschi, Strojinski — Ke- 
menz, Wasvievski, DobrovoLskl 
— Wieteska, Wraga, Szke- 
panski. Au mai jucat : Hodină, 
Văsii, Pralea (România). Woj- 
towicz, Trawinski, Nowak și 
Olsewski (Polonia). Marți, de 
la ora 18, pe același stadion, 
oaspeții vor întilni prima echi
pă de juniori a țării noastre, 
selecționata U.E.F.A; ’82.

Lourențiu DUMITRESCU

* «
OLIMPIA SATU MARE — 

U.M. TIMIȘOARA 2—0 (1—0). A
marcat : Matei (mim 4 si 66).

METALURGISTUL CUGIR — 
C.F.R. CLUJ-NAPOCA 2—0 (1—0). 
Autorii golurilor : Timpea (mim 
41) și Bănică (min. 67).

C.F.R. TIMIȘOARA — INFRA-
ȚIREA ORADEA 2—1 (l—O). > Au
înscris : Bocănici (min. 20),
Ian cu (min. 73 din 11 m), res-
pectiv Stoica (min. 86).

MINERUL cavnic — U.T.
ARAD 0—0.

F.CJW. REȘIȚA — AURUL 
BRAD 3—1' (2—0). Autorii golu
rilor : Portic (min. 9). Matefi 
(mim 41), Mărgineanțu (min. 77), 
respectiv Bucur (min. 85).

F.C. BIHOR ORADEA — C.I.L. 
SIGHET 5—1 (2—0). Au marcat : 
Zare (min. 18), Pușcaș (min. 32 
din 11 m), Mureșan (min, 75), 
Georgescu (min. 77), Doja (min. 
86), respectiv Caciurea (min. 57).

MINERUL ANINA — MINERUL 
LUPENI 3—4 (1—1). Meciul B-a 
disputat la Oravița. Au înscris : 
Pop (min. 29), Grigorescu (min. 
64 din 11 m șl min. 86), respec
tiv Jenică (mim 14), Ciortia

*

(min. 53), State (min. 60), Bur-’ 
cel (min. 76).

Relatări de la Z. Covaci, M. 
Vîlceanu, C. Crețu, Z. Debrețeni, 
D. Plăvițiu, I. Ghișa șl M. Iz- 
vernaru.

1. U.T.A. 34 22 4 8 66-27 48

2. Olimpia S.M. 34 19 5 10 68-44 43
3. Infr. Oradea 34 19 2 13 47-42 40
4. F.C. Bihor 34 15 8 11 61-39 38
5. Aurul Brad 34 15 6 13 63-47 36
6. F.C.M. Reșița 34 17 2 15 51-39 36
7. C.I.L Sighet 34 16 3 15 50-66 35
9. C.F.R. Cluj-N. 34 15 4 15 61-48 34
9. C.F.R. Timișoara 34 14 6 14 51-52 34

10. Minerul Lupeni 34 16 2 16 50-58 34
11. Rapid Arad 34 14 5 15 47-47 33
12. Minerul Cavnic 34 14 5 15 52-55 33
13. U.M. Timișoara 34 13 6 15 43-46 32
14. Dacia Orăștie 34 13 6 15 45-59 32

15. Metalul Aiud 34 15 2 17 42-58 39
16. Metalurgistul 34 14 3 17 57-51 31
17. Minerul M.N. 34 11 1 22 44-70 23
18. Minerul Anina 34 7 4 23 28-78 18

Au retrogradat echipele clasate 
pe locurile 15—18.

GOLGETERII : « 20 GOLURI:
Văcariu (Minerul Moldova Nouă)
• 17 GOLURI : State (Olimpia), 
Năsălean (C.F.R. Cluj-Napoca)
• 16 GOLURI : Ionescu (C.I.L)
• 15 GOLURI : Hațeganu (Olim
pia) • 14 goluri : Bucur (Me
talurgistul).

0
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A
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CARMEN BUNACIU: DOUA VICTORII
DOUĂ RECORDURI!

*

____

ROMA 28 (Agerpres) — In 
cadrul tradiționalului concurs 
internațional de natație „Tro
feul celor șapte coline", desfă
șurat în acest an la Verona 
(Italia), campioana noastră Car
men Bunaciu a obținut două 
splendide victorii in problele de 
100 m spate — 1:02,65 și 200 m 
spate — 2:13,26, ambele rezul
tate constituind cele mai bune 
performanțe mondiale ale anu
lui și noi recorduri naționale.

In proba masculină de 200 m

ECHIPA ROMÂNIEI CAMPIOANĂ
BALCANICA Șl LA SHEET

programat proba 
(talere aruncate 
pentru seniori și

de 
din 
ju-

Pe poligonul special din 
Asenovgrad (Bulgaria), s-au în
cheiat întrecerile Balcaniadei 
de talere, ediția 1981. Ultimele 
zile au 
skcet 
turn), 
niori.

Pe linia unui ușor progres 
realizat în ultima vreme și după 
victoria similară în proba de 
trap, echipa de seniori a 
României a reușit să se impu
nă în fața partenerilor de în
trecere din celelalte țări bal
canice (Bulgaria, Grecia, Iugo
slavia și Turcia) și să 
in intreoerea colectivă 
talul de 571/600 talere 
te. Din echipa noastră 
cut parte Al. Sencovici,

învingă 
cu to- 
doborî- 
au fă- 
D. Bu-

VIRGINIA RUZICI iN SFERTURI

DE FINALA LA WIMBLEDON
LONDRA (Agerpres). — Au 

continuat meciurile turneului in
ternațional de tenis de la Wim
bledon. In turul trei al probei 
feminine, Virginia Ruzici a tn- 
vins-o cu 3—6, 7—6, 7—6 pe sue
deza Bohm. Atte rezultate : Jae
ger — Allen 6—1, 6—2 ; Hobbs
— piatek 7—6, 1—6, 7—5 ; Jordan
— Acker 6—3, 6—1 ; Teeguarden 
—Tomanova 6—4, 6—3 ; Shriver- 
Coles 6—0, 6—3.

în primul tur al probei de du
blu masculin, perechea Hie Năs- 
tase — Jose Luis Ctere a învins 
cu 6—4, 6—4, 5—7, 6—4 pe ameri- 
cânii Harris și Wlttus.

In turul 4 (optim'Ie de finală) 
Virginia Ruzici a întrecut-» cu

TURUL FRANȚEI
PARIS (Agerpres). — Etapa a 

3-a a Turului ciclist al Franței, 
una dintre cele mal lungi ale ac
tualei ediții (254 km), desfășu
rată între localitățile Nisa și Mar- 
tigues, s-a încheiat cu victoria o- 
landczului Johan van den Velde, 
cronometrat în 6h 32:27. Pe lo
cul doi a sosit Lucien Didier 
(Luxemburg), la 6 sec. Iar da
nezul Kin Anderson s-a clasat al 
treilea, la 22" de învingător.

Etapa a 4-a. desfășurată 
pe traseul Martigues — 
Narbonne Plage. a reve
nit rutierului belgian Freddy 
Maertens, care i-a întrecut la 
sprint pe Urs Frueler (Elveția) 
și Jos Jacobs (Belgia) — toți trei 
cronometrați pe distanța de 232 
km cu timpul de 6h 33:50.

In clasamentul general continuă 
să • conducă olandezul Gerrie 
Khetemann.

TURUL IUGOSLAVIEI
BELGRAD (Agerpres). — Prima 

etapă a Turului clclist al Iugo
slaviei disputată pe traseul Bel
grad — Vukovar (168 km) a re
venit tînărului rutier sovietic 
Riho Sun, cronometrat în 4h 06:38. 
Pe locul doi la 1:23 a sosit 
Stanslav Maslar (Cehoslovacia).

Cea de-a doua etapă s-a dispu
tat pe ruta Vulcovar — Bosanski 
Brod, pe un traseu muntos, șl 
a fost cîștigată de olandezul 
Frank Moons, înregistrat Pe dis
tanța de IM km, cu timpul de 
2h 48:30. L-au urmat cubanezul 
Hernandez și iugoslavul Polon
ele!. Cicliștii români C. Căruțașu. 
M. Romașcanu și I. Goncea au 
sosit cu plutonul al doilea la 
1:27.

TREI RECORDURI MONDIALE
LA HALTERE

Cu prilejul campionatelor de 
haltere ale R.D. Germane de la 
Karl Marx-Stadt, Andreas Kunz 
a stabilit trei recorduri mon
diale la categoria ușoară. El 
a realizat la stilul „smuls" 
150,500 kg, ia aruncat 196 kg 
șl 345 kg la total I Vechile re
corduri au aparținut lui Ianko 
Rusev (Bulgaria).

Mandăche 
doi, cu
m fluitu- 
Meaghec 
m liber

spate, cîștigată de Sandor Vla- 
dar (Ungaria) — 2:05,77, înotă
torul români Mihai "

, s-a clasat pe locul 
timpul de 2:09,43.

Alte rezultate : 200 
re femei : Mary
(S.U.A.) — 2:13 ; 200 
femei : Agneta Eriksson (Sue
dia) — 2:03,32, 100 m fluture 
bărbați : Bruce Dorman (S.U.A.) 
— 57,82 ; 100 m liber bărbați : 
Per Johansson (Suedia) — 
52,44.

t, iar Ciorba pe
189 t. întrecerea a re- 

grecului 
urmat de
cu 196 t.

duru, S. Popa, și A. Ciorba. 
Pe locurile următoare s-au 
clasat în ordine Bulgaria, cu 
567 t, Grecia, cu 566 t, Turcia, 
cu 547 t. In schimb în întrece
rea individuală, nici unuj’dintre 
reprezentanții noștri n-a reușit 
să urce pe podium : Sencovici 
s-a clasat pe locul 4 cu 191 t, 
Buduru pe 5 cu 190 t, S. Popa 
pe 7 cu 190 
8 cu 
venit 
197 t, 
nolov,

In întrecerea 
juniorilor : 1. 
ria) 138/150 t, 
mânia) 136 t, 
mânia) 130 t.

Xantacos, cu
bulgarul Ma-

individuală a 
Stoiciev (Bulga-
2. Șt. Egri (Ro-
3. I. Opriș (Ro-

3—6, 6—4, 6—3 pe Karthy Jordan. 
In celelalte partide, Chris Evert- 
Lloyd a învins-o în numai 36 
minute, cu 6—0, 6—0, pe Claudia 
Pasquale, liana MandUkova a 
dispus cu 6—3, 6—2 de Annie 
Hobbs, iar Martina Navratilova a 
cîștlgat cu 6—3, 6—1 partida cu 
Betsie Nagelsen. Shriver — Cu
rie 6—3, 6—4 ; Turnbull — Tee- 
guanden 6—4, 6—1 ; Austin — Po
tter 6—4. 6—0

bl turul doi al probei de du
blu femei : Roslin Fairbank, Ta
nya Harford — Eva Pfaff, Luda 
Romanov 6—3, 6—1 ; Allison
Buchanan. Kim Sands — Stacy 
Margolin, Ann White 6—4, 6—3.

In optimile de finală ale probei 
de simplu bărbați, principalii fa- 
voriți au obținut victorii sconta
te : suedezul Bjorn Borg a dispus 
cu 7—6, 7—5, 7—6 de americanul 
Vitas Gerulaitis, americanul John 
McEnroe l-a întrecut cu 7—5, 3—6, 
6—1, 6—2 pe compatriotul său 
Stan Smith, iar Jimmy Connors 
(S.U.A.) a ciștigat cu 6—3, 6—2,
6— 4 la Woltek Fibak (Polonia).

Alte rezultate : McNamara — 
Borowiak 7—6, 6—0, 7—6 ; Kriek — 
Gonzalez 3—6, 6—3, 7—6, 6—1 ; 
Frawley — Fitzgerald 3—4, 6—3,
7— 6 ; Vijay Amritraj — Kronk 
6—3, 6—3, 6—2 ; Mayotte — Sandy 
Mayer 6—3, 6—4, 7—6.

în primul tur al probei femi
nine de dublu perechea Virginia 
Ruzici (România) — Joanne Ru
ssen (S.U.A.) a învins cu 7—5, 
6—1 cuplul englez Jo Hurie — 
Debbie Jevans.

GOT
ROMANIA — LOCUL 3 LA 

BALCANIADA DE TINERET. 
In partida pentru ocuparea lo
cului 3 al Balcaniadei de tine
ret, care s-a desfășurat la Vo
ios (Grecia), echipa României 
a dispus de Grecia cu 2—0 
(0—0), prin golurile marcate de 
Șoiman (min. 48) și Orac (min. 
85). In partida finală, Albania 
a dispus de Bulgaria cu 2—1.

LA MILANO, în „SUPER 
CUPA INTERCONTINENTALA*'. 
Internazionale a învins cu 4—1 
(3—1) formația braziliană F.C. 
Santos, prin punctele marcate 
de Bini, Oriali, AltobeH și Mu- 
raro. Pentru oaspeți a înscris 
Toninho. In clasament conduce 
Inter, cu 5 p, urmată de Sau-

2.vn
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SCRIMĂ: campionatele mondiale, la Clermont-Fer
rand (Se încheie la 13.VH)
CAIAC-CANOE : regata internațională Snagov 
ATLETISM : semifinalele „Cupei Europei — Bruno 
Zauli", Varșovia, Helsinki șl Lille — bărbați, Frank
furt pe Main, Bod8 șl Londra — femei
AUTOMOBILISM : „Marele premiu al Franței", for
mula I, la Dijon

București’81
„STUDENȚII SOVIETICI VOR SĂ CONTRIBUIE

LA SUCCESUL DEPLIN AL UNIVERSIADEI"
Vladimir Popov, vicepre

ședinte al Consiliului unional 
al asociațiilor sportive sindica
le, și Leonid Dracevski, vice
președinte al Consiliului cen
tral al asociației sportive stu 
dențești „Burevestnik", adjuncți 
ai conducătorului delegației so
vietice care va participa la U- 
niversiadă, au întreprins zilele 
acestea o vizită la București. 
Iată răspunsurile primite la 
cîteva întrebări puse de redac
torul nostru :

— Comparativ cu edițiile an
terioare ale Universiadei, cum 
considerați valoarea de ansam
blu a delegației Uniunii Sovie
tice pentru întrecerile de la 
București ?

— Loturile noastre vor fi mai 
puternice decît la Ciudad de 
Mexico, in 1979. Foarte mulți 
dintre sportivii-studenți sovie
tici au reușit să cîștige meda
lii olimpice, unele de aur, la 
Moscova. Delegația noastră 
speră să mențină și chiar să 
sporească, la București, pres
tigiul olimpic cucerit în vara 
anului 1930.

— Care au fost principalele 
acțiuni de selecție pentru Uni
versiadă ?

— La unele sporturi, selecția 
a fost efectuată pe baza rezul
tatelor și comportării în recen
te campionate unionale, așa

PRIMELE AMĂNUNTE DESPRE COMPONENTA
DELEGAȚIEI STUDENȚEȘTI A S.U

au luat 
curs de

S.U.A. la triplu

Pregătirile efectuate in dife
rite târî ale lumii în vederea 
participării la cel mai impor
tant eveniment polisportiv al 
anului. Universiada de vară de 
la București, aiu intrat în linie 
dreaptă. Multe competiții cu 
caracter de selecție 
sfirsit. altele sînt în 
desfășurare.

A fost definitivată 
nenta unor loturi din ____
studențească a Statelor Unite 
ale Americii. Din lotul de atle
tism. care va cuprinde citeva 
personalități sportive 
noscute în _. "... ____
printre alții, Willie Bansk, re
cordman al ' L ' ‘
salt, cu 17,56 m. (al doilea re
zultat mondial al tuturor tim
purilor), Jeff Philips (200 metri), 
Karen Smith la suliță (cam
pioană națională în 1981. cu 
63.42 m. cel mai bun rezultat 
al ei — 64,78 m — fiind reali
zat în 1980). Jody Anderson, la 
lungime (campioană națională 
în 1981. cu 6.71 m ; cel mai bun 
rezultat — 6,997 m — realizat 
în 1980) și Pam Spencer, la 
înălțime (in 1981 : 1,95 m). De
finitivarea întregului lot va a- 
vea loc după alte cîteva con
cursuri internaționale de an
vergură, între care se deta
șează meciul U.R.S.S. — S.U.A. 
de la Leningrad (10—12 iulie).

compo- 
delegația

binecu-
lume, fac parte.

tos, cu 3 p, Feyenoord, cu 3 p, 
A.C. Milan 3 p și Penarul 2 p.

SELECȚIONATA SPANIEI a 
evoluat ia Puebla în compania 
echipei „El Puebla", care acti
vează în prima divizie. Fotba
liștii mexicani au reputat vic
toria cu scorul de 2—1. In pri
ma înitîlnire echipa Spaniei în
vinsese cu 3—1 selecționata 
Mexicului.

REZULTATE din etapa a 
17-a a Campionatului unional 
de fotbal : Spartak Moscova — 
Ț.S.K.A. Moscova 3—0 ; Dina
mo Tbilisi — Ararat 3—1 ; Di
namo Moscova — Torpedo Mos
cova 2—1 ; Kairat Alma Ata 
— Dinamo Kiev 2—2.

în clasament conduce Dina
mo Kiev cu 29 puncte. 

cum s-a petrecut, de pildă, la 
înot sau scrimă. La polo, am 
alcătuit echipa pe scheletul re
prezentativei Universității din 
Moscova, cea mai valoroasă 
formație din campionatul unio
nal. întărită cu cîțiva sportivi 
de la alte cluburi studențești 
puternice. La atletism, selecția 
continuă, întrucit mai sînt de 
disputat atît campionatele unio
nale studențești (2—6 iulie), 
cit și întîlniri internaționale 
deosebite : cu echipa R. D. 
Germane, la Tbilisi, cu repre
zentativa S.U.A., la Leningrad.

— Care sînt sporturile la ca
re studenții sovietici speră să 
realizeze succese ?

— Atletismul, înotul, gim
nastica și polo pe apă. Repre
zentanții noștri la scrimă sînt 
destul de puternici, iar jucă
torii de tenis, cu reale posibi
lități. Poate mai puțin-la volei, 
în rest toate garniturile noastre 
pot lupta pentru cele mai stră
lucitoare medalii.

— Care va fi programul so
sirii in tara noastră a dele
gației sportivilor studenți 
Uniunea Sovietică ?

— Pe data de 16 iulie 
sosi 60 de persoane, la 18 
lie, alte 190, urmind ca pe data 
de 20 iulie să vină 45. iar la 
23 iulie, ultimii 12 component! 
ai delegației, care va fi con-

din

vor 
lu

Din lotul de înot al S.U.A. 
vor face parte. printre alții. 
Kim Karlislc, Jill Sterkel si 
Sue Walsh, Ja feminin. Chrta 
Kirsbner, Brian Rooney si Bill 
Paulus, la masculin. Jill Sterkel 
a fost componentă a ștafetei de 
4X100 metri liber a S.U.A., 
campioană olimpică la Montreal 
In echipa de gimnastică femini
nă vor evolua Marry Ayotte, 
Jerry Cameron, Julie Goeway, 
Lynn Me Donnell și Scaron Sha
piro, iar în cea masculină. 
Chuck Chlemkc. Mith Gaylard. 
Scott Johnson. Mario Me Cut- 
cheon, Peter Vidmar. Cel mai 
cunoscut component al echipei 
de polo (campioană mondială 
universitară 
de Mexico) 
medaliat cu 
Montreal. în 
liber. Iată si echipa de baschet 
masculin, de asemenea campi
oană mondială universitară în 
1979 : J. Boglcy. K. Boyle, H. 
Carter. N. Daniels, R. Kenson, 
J. Johnstone. S. Lowe. K. Ma
gee. J. Pinone. F. Roberts, D. 
Smith, D. Solomon. Antrenorii 
lotului : Tom Davis si Gene 
Bess.

in 1979. la Ciudad 
este Tim Shaw, 
argint (3:52,54), la 
proba de 400 metri

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

111 , - — — — — -
49,76 ; IOT mg :
(U.R.S.S.) 12,66 ;

Maminski (Pol.) 8.-21,53 ; 
Evans (S.U.A.) 20,46,

Schmidt (R.F.G.) 1:45,18, 
m : Cameron (Jam.)
lungime : Lewis (S.U.A.) 

prăjină : Kllmczyk (Pol.) 
disc : Plucknett (S.U.A.)

; femei : 200 m : Ottey 
22,55 ; 800 m : Manning 
2:00,09 ; 3000 m : Waltz 

8:57,22 ; 100 mg : Strong

ATLETISM • Cîteva rezultata 
din meciul U.R.S.S. — R.D. Ger
mană, de la Tbilisi : 1500 m : 
Beyer (R.D.G.) 3:3«,64 ; 10 000 m : 
Turb (U.R.S.S.) 28:31,5 ; greutate : 
Schmidt (R.D.G.) 20,93 m ; 100
m : Emmelmann (R.D.G.) 10,16
m ; femei : 400 m : Koch (R.D.G).

Anisimova 
, disc: Jahl

(R.D.G.) 70,58 m • Oslo — con
curs internațional pe „Bislet" :
1500 m : Bycrs (S.U.A.) 3:39,01,
Ovett (M. Brit) 3:39,53 ; 3000 m 
obst. : “ ■ • ■ •— • •
200 m 
800 m 
400 1
45,24 ; 
8,03 m 
5,50 m . 
66,86 m 
(Jam.) 
(S.U.A.) 
(Norv.) . .
(M. Brit.) 18,37.

BASCHET • In turneul femi
nin „Cupa Balticii", care se dis
pută la Gdansk (Polonia), echi
pa Cubei a întrecut cu 70—56 se
lecționata secundă a Poloniei, 
Ungaria a cîștigat, cu 84—77, par
tida cu selecționata Bulgariei, iar 
prima echipă a Poloniei a învins 
cu 86—65 formația R.S.S. Kazahă. 
• La Sao Paulo a început un tur
neu masculin. In prima zi : Real 
Madrid — Clenson (S.U.A.) 115— 
ÎOO (50—56) ; Francana (Brazilia) 
— Ferrocarril Oeste (Argentina) 
90—72 (41—34) Sirio (Brazilia) — 
„1 August" (R.P. Chineză) 114— 
82 (88—33).

CICLISM • Turul R.D. Ger
mane a continuat cu desfășurarea 
etapei a 4-a, programată în îm
prejurimile orașului Zwickau (134 
km). Primul a trecut linia de so

dusă de către Nikolai Riașin- 
țev, președintele Consiliului U- 
nional al asociațiilor sportiv» 
sindicale din U.R.S.S.

— Ați vizitat toate bazei» 
care vor găzdui antrenamente 
și intilnirile oficiale din cadrul 
jocurilor. Ce ne puteți spune 
despre ele ?

— Ne-a plăcut totul, în spe
cial Satul Universiadei, condi
țiile de cazare și de masă. Pri
vim cu optimism întrecerile : 
stadionul „23 August", de pil
dă, va fi excelent și va per
mite obținerea unor performan
țe înalte. Tot ceea ce am vă
zut este corespunzător exigen
telor unei competiții de talia 
Universiadei, iar studenții so
vietici vor să contribuie la suc
cesul deplin al acestei mari în
treceri .

Radu TIMOFTE

BREVIAR
• In concursul masculin ...de 

gimnastică s-au înscris spot ■ 
tivi din 17 țări, iar în cei fe
minin din 10. Nu lipsesc gim- 
naștt de marcă din U.R.S.S., 
Bulgaria, R.P. Chineză, S.U.A. 
Ungaria, R-D. Germană, Ja
ponia. Cu maximum de com
petitori în cele două concur
suri — dte 12 — s-au înscris, 
nînă în momentul da față : 
U.B.S.S., S.U.A. șl România. 
N-au specificat încă compo-

*

nența loturilor : Finlanda, In
donezia, Maroc șl Mexic.
• Din Belgia vor sosi 12

baschetbaliștl, 24 voleibaliști 
(m+f), 4 scrimerf, 4 tenls-
meni (2 b+2 f). 2 gimnaștt, 
10 atleți (5 b+S f), 4 înotă
tori. El vor O. însoțiți de ofi
ciali, antrenori, medici și zia
riști, astfel că totalul delega
ției din această țară va cu
prinde 90 de persoane.
• Controlul antidoping 

fi asigurat de către un co
lectiv de specialiști de la 
Centrul de medicină sportivă, 
Institutul medico-legal. Cen
trul de control al medicamen
telor București șl un labora
tor al institutului politehnic 
București. Expertizele 
doping vor fi efectuate 
Centrul antidoping din 
(R.F. Germania).

va

la

antl- 
de

K61n

• Peste cîteva 
rea Programul 
desfășurare a 
oficiale, : 
tipografia 
ditat în 3 limbi i 
franceză și engleză),

zile va a ”5- general 
compștiț&v- 

aflat sub tipar la 
1 „publiturism". E- 

* - (română,
______  T_ ______ , acest 
instrument important de lu
cru pentru oficiali și ziariști, 
necesar spectatorilor șl turiș
tilor de peste hotare, conține 
în cele 24 de pagini progra
mul pe zile șl ore al tuturor 
competițiilor oficiale din pro
gramul Universiadei.

sire Hartnick (R.D. Germană),' 
cronometrat cu timpul de 3h 29:46. 
In clasamentul general individual 
conduce Loetzsch (R.D. Germană), 
urmat la 17 sec de colegul său 
Barth.

RUGBY O Continuîndu-și tur
neul în Australia, echipa Franței 
a susținut o nouă partidă la 
Sydney, întrecînd cu 21—12 (3—9) 
o selecționată a provinciei New 
South Wales.

ȘAH • In turneul feminin de 
la Budapesta după 10 runde con
duce Fatalibekova (U.R.S.S.) cu 
7*4 p ; Elisabeta Polihronlade 
(România), care a remizat cu Ve- 
roezi, se află pe locul 6 cu 5 p 
(1) • In runda a 6-a a turneului 
de Ia Las Palmas, Jan Timman 
a cîștlgat partida cu Viktor Kor- 
cinoi, după 60 de mutări. In cla
sament conduce Timman, cu 5 p, 
urmat de Larsen — 3’A p (1), 
Sdrawan — 3 P, Korclnoi — 2‘fe p.

TENIS • In zilele de 10, H și 
12 iulie se va desfășura la New 
York meciul de tenis dintre e- 
chipele S.U.A. șl Cehoslovaciei 
con tind pentru sferturile de 
finală ale „Cupei Davis". In ve
derea acestei întîlniri, federația 
din S.U.A. a alcătuit următoarea 
echipă : John McEnroe, Jimmy 
Connors, Stan Smith șl Bob Lutz.

VOLEI • In primul meci al 
turneului pe care îl întreprinde 
în Japonia, echipa feminină a 
Cubei a fos întrecută cu 3—1 
(15—L 9—15, 15—9, 15—3) de către 
reprezentativa țării gazdă • Rezul
tatele înregistrate în turneul fe
minin de la Rostock ; S.U.A. — 
R.D. Germană 3—1 (15—11, 3—15, 
15—6,15—10) ; Bulgaria — România 
3—1 (10—15, 15—6, 15—6, 15—2). In 
clasament conduce formația Bul
gariei cu 5 p.


