
PLEMARA COMITETULUI CENTRAL
ĂL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

* In ziua de 29 iunie a avui 
loc, sub președinția tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, Plenara Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român.

Plenara a adoptat, în una
nimitate, următoarea ordine de 
zi :

1. Proiectul planului national 
unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste 
România in cincinalul 1981— 
1985.

2. Proiectul planului de dez
voltare a agriculturii și indus
triei alimentare pe perioada 
1981—1985.

La lucrările Plenarei au par
ticipat, ca invitați, primi secre
tari ai comitetelor județene 
de partid, cadre din ministe
re, instituții centrale și orga
nizații de masă, redactori șefi 
ai presei centrale, care nu sint 
membri ai Comitetului Central.

In cadrul dezbaterilor din 
plenară au luat cuvîntul to
varășii : loan Sîrbu, Iulian 
Ploștinaru, Gheorghe Pop, Ion 
Petre, Ilaralambie Alcxa, Ion 
Cîrcei. Vasile Mușat, Gheor
ghe Cilibiu, Pavel Aron, Mihai 
Marina, Ion Catrincscu, Leo
nard Constantin, Angelo Micu- 
•e«cu, loan Avram, Gheorghe 
v'aranfil, Virgil Trofin, Ion 
Pătan, Trandafir Cocîrlă, Ion 
Iliescu, Emilian Dobrescu, Du
mitru Popa.

In cuvîntul lor, vorbitorii 
au subliniat că ampla dezba
tere a celor două proiecte de 
plan în cadrul celui de-al II- 
lea Congres al Consiliilor oa
menilor muncii din industrie, 
construcții, transporturi, cir
culația mărfurilor și finanțe și 
al celui de-al II-lea Congres 
al consiliilor de conducere ale 
unităților agricole socialiste, al 
întregii tărănimi, al consiliilor 
oamenilor muncii din indus
tria alimentară, silvicultură și 
gospodărirea apelor, ilustrează 
cu deosebită pregnantă profun
dul democratism ce caracteri
zează societatea noastră socia
listă, practica promovată con
secvent de conducerea parti
dului, de secretarul său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de larga consultare 
cu făuritorii de bunuri mate
riale și spirituale în proble
mele esențiale ce privesc dez
voltarea multilaterală a patri

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL 
AL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI 

Șl UNITĂȚII SOCIALISTE
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președin
tele Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, luni după- 
amiază au avut loc lucrările 
plenarei Consiliului National al 
Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste.

Plenara a dezbătut și apro
bat proiectul Planului national 
unic de dezvoltare economico- 
socială a României în cincina
lul 1981—1985. în lumina 
expunerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Congresul al 
II-lea al Consiliilor oamenilor 
muncii.

în cadrul plenarei s-a expri
mat, prin luări la cuvînt, 
totala adeziune față de preve
derile proiectului Planului na
țional unic de dezvoltare eco
nomico-socială a tării în ac
tualul cincinal, subliniindu-se 
contribuția determinantă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la elaborarea planului, care 
corespunde liniilor directoare 
adoptate de Congresul al XII- 
lea al partidului, cerințelor 
fundamentale ale dezvoltării 
societății românești în această 
perioadă. Participaatii la dez
bateri au arătat că acest do
cument materializează concep
ția strategică a conducătorului 
partidului și statului nostru 
privind asigurarea dezvoltării 
dinamice și echilibrate în con
tinuare a economiei naționale, 
în condițiile sporirii eficientei 
întregii activități și ale reali
zării programului de ridicare a 
bunăstării generale a întregului 
nostru popor, înaintării tot mai 
hotărîte a României pe calea 
edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Plenara si-a însușit în una
nimitate concepțiile ideologice, 

ei noastre socialiste, documen
tele purtînd astfel girul tutu
ror oamenilor muncii, al în
tregului popor.

Vorbitorii au apreciat că 
proiectul Planului national unic 
de dezvoltare economico-socială 
a Republicii Socialiste România 
și proiectul Planului de dezvol
tare a agriculturii și industriei 
alimentare în cincinalul 1981— 
1985 corespund pe deplin orien
tărilor Congresului al XH-lea 
al P.C.R. și asigură trecerea 
într-o etapă nouă, superioară, 
a înfăptuirii Programului parti
dului :le edificare a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te si înaintare a României spre 
comunism.

Comitetul Central a dat o 
înaltă apreciere contribuției 
personale a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea proiec
telor de plan dezbătute de ple
nară, evidențiind și cu acest 
prilej rolul determinant al 
secretarului general al Parti
dului. președintele republicii, 
în fundamentarea obiectivelor 
dezvoltării economice si sociale 
a tării.

Plenara consideră că înfăp
tuirea prevederilor celor două 
proiecte de plan va accelera 
dezvoltarea tării atît în dome
niul bazei tehnico-materiale, 
eît si al organizării societății, 
al îmbunătățirii condițiilor de 
trai ale maselor, al înfloririi 
învățămintului, științei și cul
turii. Plenara a exprimat hotă- 
rîrea clasei noastre muncitoare, 
a țărănimii si intelectualității, 
a organelor și organizațiilor de 
partid, a tuturor celor ce mun
cesc din patria noastră, fără 
deosebire de naționalitate, de 
a nu precupeți nici un efort 
pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor ce decurg din a- 
ceste importante documente.

Plenara a aprobat, în unani
mitate, proiectul Planului na
tional unic de dezvoltare eco
nomico-socială a Republicii So
cialiste România in cincinalul 
1981—1985 și proiectul Planului 
de dezvoltare a agriculturii și 
industriei alimentare pe perioa
da 1981—1985 și a hotărît să 
fie supuse dezbaterii si apro
bării Marii Adunări Naționale.

In încheierea lucrărilor Plena
rei a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român.

sarcinile practice și indicațiile | 
cuprinse în expunerea de ex
cepțională valoare politică și 
științifică prezentată de to
varășul Nicolae Ceaușescu la 
Congresul al II-lea al Consi
liilor oamenilor muncii și a 
hotărît să adopte acest docu
ment ca program de activitate 
al F.D.U.S., al O.D.U.S., al tu
turor organizațiilor de masă, 
obștești și profesionale compo
nente.

în unanimitate, Plenara a ex
primat deosebita bucurie și sa
tisfacție pentru realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în funcția de președinte al 
Consiliului Național al Oame
nilor Muncii, văzind in acest 
act de voință muncitorească 
garanția sigură a mersului 
înainte al României pe drumul 
luminos al socialismului și co
munismului, al întăririi Inde
pendentei și suveranității na
ționale.

Consiliul National al F.D.U.S. 
a aprobat în unanimitate pro
iectul planului cincinal care va 
fi înaintat spre dezbatere și I 
adoptare Marii Adunări Na- | 
ționale.

Plenara a adoptat în unani
mitate o hotărîre privind orien
tarea activității F.D.U.S., a or
ganizațiilor de masă și obștești 
componente în vederea desfă
șurării muncii politice si cul
tural-educative, pentru înlăp- 
tuirea sarcinilor ce le revin în 
actualul eincinal.

In încheierea lucrărilor Plena
rei a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste.
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PRIMII - APLAUDAȚI - CAMPIONI 
AI „DACIADEI" LA GIMNASTICĂ

KURT SZILIER Șl ECHIPA STEAUA 
LAUREAȚII ÎNTRECERILOR MASCULINE

Gimnaștii dc la Steaua si antrenorul lor, după obținerea victoriei 
Foto : D. NEAGU

m >ib cupola sălii 
IkT sportive nr. 1 a 
w țării a debutat ieri 

o mare sărbătoare a 
gimnasticii românești, o 

" 'i demonstrație 
și inde- 
codanelor 

noștri, an- 
veritabi- 

geometrie 
fizică aplicată, in vîn- 
turarea trupurilor 
mos 
rate 
milă 
lor, 
cu 
căci 
cum 
„artă de agrement", 
severă disciplină, 
ttvarea regulată 
trupului, la care 
cu un veac in

splendidă 
de vigoare 
minare a 
și flăcăilor 
gajați intr-o 
lă lecție de 
fizică <

Luni după-amiază. cei mai 
buni gimnaști ai tării și-au dat 
întîlnire în Palatul sporturilor 
și culturii din Capitală pentru 
a-si disputa titlurile de cam
pioni ai „Daciadei" la indivi
dual și pe echipe. întrecerea — 
frumoasă, interesantă, la care 
au participat sportivi foarte ti
neri, precum și gimnaști con- 
sacrati. trecuti prin ..focul“ 
multor competiții de amploare 
— a constituit pentru specia
liști și un important criteriu de 
selecție în vederea alcătuirii lo
tului pentru participarea la ma

PRIN „DACIADĂ", SPRE CAMPIONATELE
MONDIALE FEMININE

CRISTINA GRIGORAȘ

Finalele „Daciadei" la gim
nastică au început ieri dimi
neață la Palatul sporturilor și 
culturii din Capftaiă cu exerci
țiile impuse ale echipelor femi
nine. Șapte formații de club din 
București și provincie — C.S.S. 
Dinamo București, S. C. Bacău, 
Farul Constanța, C.S.S. Onești, 
Triumf București, C.S.S. Sibiu 
și C.S. Arad — precum și o e- 

rea dispută a Jocurilor Mon
diale Universitare oe vor în
cepe la 19 iulie la București.

Gimnaștii au prezentat în 
concursul de ieri exercițiile li
ber alese. In multe dintre ele 
(mai ales la membrii lotului 
republican) au apărut noutăți 
și elemente dificile. Si acest 
lucru este demn de subliniat. 
Putinii spectatori prezenti au 
aplaudat cu căldură execuțiile

Paul 1OVAN

(Continuare in pag. 2-3)

/ru- 
clădite printre apu
se străvedea o anu- 
știință a mișcări- 
îndelung exersată, 
trudă consolidată, 
gimnastica nu-i — 
credea cineva — 

ci 
Cul-

a 
visa 

__ ___  ... urmă,
dascălul ardelean Gheor
ghe Moceanu, a devenii 
realitate cu valențe so-

0 MARE 
SĂRBĂTOARE

X VIGORII

chipă alcătuită din 
gimnaste individu
ale au prezentat 
noile exerciții im
puse adoptate de 
Federația interna
țională de gimnas
tică. cu valabilita
te pentru următo
rii patru ani. Dacă 
avem în vedere 
că în unele țări 
europene aceste e- 
xercitii au fost in
troduse în con
cursuri încă din
primăvară, atunci 
programarea „im
puselor" în fina
lele „Daciadei", 
singura mare în
trecere cu caracter 
intern a gimnasti
cii noastre care 
premerge campio
natele mondiale de 
la Moscova, apare 
ca o măsură bine
venită pentru gim
nastica noastră, u- 
tilă și necesară a- 
tît pentru cele 
două loturi care se 
pregătesc în vede
rea viitoarelor e- 
xamene competi
tionale. cit si pen
tru celelalte gim
naste fruntașe ale 
tării. desemnate 
deseori să repre

zinte tara în concursuri in
ternaționale. Desigur, unele 
gimnaste au avut posibilitatea 
să acorde mai mult timp pre
gătirii exercitiilor impuse, al
tele — angrenate intr-o activi-

Constantin MACOVEI

$1 1NDEM1NĂRII 
ciale in anii noștri. Ni
mic nu-i mai frumos 
decit să le vezi pe 
Cpistina Grigoraș, Emi
lia Eberle, Mihaela Stă- 
nuleț, Dumitrița Turner, 
Marilena Vlădărău, Lu
minița Baicea, Aura An- 
ghel, Dorina Ungureanu 
sau Adina Fărcuț — fete 
din Onești sau Arad, din 
Sibiu sau Ploiești, din 
Bacău, Constanța sau 
București — in fermecă
toare evoluții, muzi
cale in înseși ritmicita
tea lor (nu spunea oare 
Socrate că gimnastica a 
sora muzicii ?). Și incă 
n-am vorbit decit de 
fete; dar elogiul e me
ritat și de voinicii ine
lelor și barei, ai calului 
cu minere.

Spectacolul de ieri 
a cîștigat în virtuți a- 
tractive prin noutatea a- 
paratelor, probate cu 
succes în vederea Uni
versiadei. Sub lumina 
de rampă a Palatului 
sporturilor și culturii, 
gimnaștii s-au simțit în 
elementul lor. Și nu le-a 
lipsit decit mai multă 
căldură din tribune, 
căci elevii bucureșteni 
(în vacanță) — uitînd 
probabil că accesul le 
este permis gratuit —, 
profesorii de educație 
fizică și antrenorii de 
gimnastică din Capitală, 
secțiile de specialitate 
(cu sutele lor de mem
bri) nu și-au amintit ieri 
drumul de costișe din
spre dealul Cocioc care 
ducea (și duce încă, azi 
și miine) la festivalul 
suprem al gimnasticii 
românești, la întîlnirea 
pilduitoare a celor 
mai buni, ■ in frunte cu 
marea noastră campioa
nă, Nadia Comăneci. E 
păcat pentru cei ce pierd 
asemenea ocazie. Bucu
ria va fi a celor pre- 
zenți !

Victor BANCIULESCU

Pentru astăzi șl miine, 
la întrecerile de gimnas
tică de la Palatul sportu
rilor și culturii, conform 
unei hotărlri a organizato
rilor, elevii au intrarea gra
tuită.

(Continuare în pag. 2-3)



FINALELE „DACIADEF 
ÎN PRIM-PLAN!

Deși nu a adus nici o scrisoare...

...POȘTAȘUL ION ERCIU A FĂCUT SIMBATA 
CEA MAI FRUMOASĂ CURSĂ DIN VIAJA IUI

Soarele ardea nemilos, sîmbătă 
după-amiază, la Suceava, la ora la 
care 40 de femei — avînd între 21 de 
ani (arădeanca Ana Bîrsan) și 46 
de ani (cazul reprezentantei Ar
geșului, Filofteia Vlăsceanu) — 
plecau în cursa de 3 000 de me
tri. începea, astfel, Marșul fac
torilor poștali, ediția 1981, ediția 
a cincea, mai exact spus finala 
pe țară a acestei competiții ce 
poate fi considerată una dintre 
cele mai reușite dintre cele în
scrise sub însemnul „Daciadei". 
în fapt — nu spunem o noutate 
— oamenii aceștia, lucrînd și 
concurînd în binecunoscutele lor 
uniforme, sînt, prin însăși na
tura profesiei, practicanți ai ac
tului fizic, ai mișcării.

Urcăm într-una din mașinile 
arbitrilor, împreună cu Hie Hai- 
san și Valeriu Mitrea (acesta din 
urmă se află în pragul pensio
nării, dar nu pierde o cursă, 
fiind el însuși mărșăluitor ac
tiv 1). în frunte se instalează, de 
la bun început, Maria Radu (Tul- 
cea) și Elena Plumb (Prahova). 
Au mers așa, umăr la umăr, în
treg parcursul, trecînd, în ordine, 
linia de sosire. Cea dinții își 
păstrează, astfel, titlul cucerit 
anul trecut, la Deva, fapt pentru 
care soțul ei și băiatul de 8 ani, 
care o însoțesc, se mîndresc mai 
ceva decît factorița din comuna 
tulceană Somova 1 Remarcabil e 
și rezultatul Filofteiei Vlăsceanu, 
sosită, la 46 de ani, a treia (o 
subliniere pentru județul Argeș : 
veteranul participanților a fost 
tot un reprezentant al său, Ion 
Șain, 50 de ani, tată a patru co
pii). Debutantă în întrecere, 
bucur eșieanca Florentina Deaco- 
neasa s-a clasat pe un onorabil 
loc 4, performanță ce avea să 
conteze mult în desemnarea câș
tigătoarei pe echipe.

Dacă în timpul primei curse 
vîntul tot a mai adiat, cit de 
cît, factorii au mărșăluit pe o

LAUREAȚIi ÎNTRECERII MASCULINE DE GIMNASTICĂ
(Urmare din vag. I]

cele mai bune ale lui Kurt Szi- 
lier. Sorin Cepoi. Romulus 
Bucuroiu. Aurelian Georgescu, 
Nicolae Oprescu. dintre cei con- 
sacrati. dar si ne cele ale tine
rilor ce bat insistent la nortile 
consacrării, cum sînt Dan O- 
dorhean. Emilian Necula. Va
lentin Grccu s.a. Nu au fost 
uiitati nici foarte tinerii elevi 
din formațiile Cluburilor snor- 
tive școlare din Reșița, Arad, 
Brasov sau Sibiu, care au pre
zentat — la o vîrstă foarte 
fragedă — exerciții dificile, 
bine executate..

Lunta nentru întiietate s-a 
dat între echipele cluburilor 
bucureștene Steaua si Dinamo. 
Gimnastii ambelor echipe s-au 
întrecut, pînă la ultimul aparat.

Ieri, la ruobij

SELECȚIONATA BUCUREȘTI - 
SELECȚIONATA VARȘOVIA

57-11 (15-4)
Ieri, pe terenul din Parcul Co

pilului, prietenii devotați al rug
by ului au urmărit un amical de 
vâcanță care a opus Selecționa
tei Bucureștiului, Selecționata Var
șoviei, formată din jucători de 
la cluburile A.Z.s. (campioana 
Poloniei), S.K.R.A. și Orkan — 
echipe fruntașe poloneze. Prima 
repriză a fost echilibrată, oaspe
ții fiind cei care au deschis sco
rul printr-o încercare realizată de 
Jadach, după care bucureștenii 
au redus din scor printr-o lovi
tură de pedeapsă realizată de 
Tudor Radu. Din acest moment 
bucureștenii pun stăpînire pe 
joc și realizează pînă la pauză 
încă două încercări prin Gură- 
mare și Cojocaru (transformate). 
Repriza a doua aparține total ti
nerilor bucureșteni, care reali - 
zează încă 8 încercări prin : R. 
Tudor, Capmare, Covaci (2), 
Gurămare, Vintilă și C. FI or ea 
(2). Selecționata Bucureștiului a 
fost formată din : Păunescu, A- 
riașu, Broscaru — Cantoniera, 
Stănescu — C. Florea, Gurămare, 
Duțu — T. Radu, Stăncescu, Cap- 
mare, Chiricenco, Vintilă, Cojo
caru, Ionescu (Covaci, Călin, 
Năstase). A arbitrat bine : Pau] 
Soare. (Dora Dinu GLAVAN, co
resp.) 

căldură devenită aproape insu
portabilă, caldarîmul arzînd, as
faltul înmuindu-se ! Cu toate a- 
cestea, am văzut o cursă de ex
cepție, făcută de bărbatul de 32 
de ani al cărui nume a apărut 
tot mai des în palmaresele unor 
competiții interne și chiar inter
naționale ale poștașilor. Ion Er- 
ciu — căci .despre el este vorba 
— a mers cu pas egal, dezinvolt, 
și atunci cînd se afla încă în 
pluton, și atunci cînd a luat 
conducere^ și atunci cînd a tre
cut, după 7 kilometri, linia de 
sosire avînd un avans de mai 
bine de 3 minute și jumătate ! 
El se întoarce astăzi la „tra
seul" său obișnuit din Panteli- 
mon (lucrează la oficiul 24), în 
postura campionului care și-a 
păstrat poziția — ca și Maria 
Radu, dealtfel.

Surpriza s-a numit Vasile Nis- 
tor. înainte de concurs, nici 
măcar Octavian Dimofte, directo- 
rul-adjunct al D.J.P.Tc. Suceava 
(gazdă bună, în treacăt fie zis), 
nu se arăta prea optimist : „E 
tînăr, nu are experiență...". Și 
totuși, Nistor a fost al doilea, 
spre bucuria numerosului public 
aflat în dreptul „sosirii". Au ur
mat : Vasile Petre (Prahova), 
Constantin» Iftodeanu (Botoșani), 
loan Drăgănescu (Vîlcea), Virgil 
Socol (Vrancea).

Cupa transmisibilă a revenit e- 
chipei Direcției de poștă a mu
nicipiului București, dar emoțiile 
președintelui asociației, ing. Ale
xandru Bălteanu, nu s-au risipit 
decît după însumarea timpilor 
realizați, primul criteriu (cumu
lul pozițiilor celor doi reprezen
tanți) aducînd Capitala la egali
tate cu Prahova.

„Crește interesul pentru com
petiție, crește nivelul calitativ", 
concluziona economistul Aurel 
Sfetcu, din M.T.Tc. Un adevăr 
la care, firește, subscriem !

nentru a intra în posesia titlu
lui de cîștigători ai .JDaciadei1' 
care a revenit, pe merit, elevi
lor antrenorului Gheorghe Con- 
dovicî de la Steaua, al cărui 
sportivi au fost mai omogeni 
pe parcursul întregului concurs.

Titlul la individual a revenit 
dinamovistului Kurt Szilier. ca
re a prezentat exerciții valo
roase. bine executate la toate 
aparatele, demonstrînd prin a- 
ceasta că rămîne gimnastui 
nostru nr. 1.

REZULTATE TEHNICE : e- 
chipe : 1. Steaua (A. Georgescu.

SPRE CAMPIONATELE
MONDIALE FEMININE

(Urmare din pag. I)

tate competițională mai bogată 
— mai puțin. De aici, poate, o 
prezentare nu atît de omogenă 
între formațiile participante, cu 
fluctuații chiar și la nivelul 
componentelor lotului repre
zentativ.

Oricum, era absolut firesc 
ca gimnastele de la Deva, pre
zente de data aceasta în echi
pele lor de club, să ofere pro
gramul cel mai bine însușit și 
prezentat, iar clasamentul in
dividual compus vine să sub
linieze acest lucru, pentru că 
Cristina Grigoraș, Emilia Eber
le, Mihaela Stănuleț, Dumi
tri ța Turner se află pe primele 
locuri. O plăcută surpriză au 
fost pentru toți evoluțiile bune 
ale Luminiței Baicea și Aurei 
Anghel, situate pe poziții frun
tașe după prima zi. Fără în
doială, fiind vorba de primul 
concurs cu exerciții impuse, în 
unele probe gimnastele — chiar 
și cele fruntașe — au manifes
tat și oarecare nesiguranță, u- 
nele elemente de dificultate sau 
unele momente-cheie ale exe
cuției au fost prezentate fără 
amplitudinea și precizia ce
rute de litera regulamentului, 
dar ni se nare demn de re
marcat că a fost făcut 
un pas important. Cris
tina Grigoraș se află în 
frunte prin omogenitatea su
perioară pe care ea a manifes- 
tat-o față de adversarele sale. 
Mai puțin paralelele, Cristina a 
obținut note ridicate, între care

JUNIORII DE LA 
ENERGIA RÎMNICEL - 
CAMPIONI LA OINĂ
Desfășurat sub egida „Dacia- 

dei", campionatul național de 
oină, rezervat echipelor de ju
niori, și-a derulat ultimele sec
vențe pe stadionul C.S.M. Oltul 
din Sf. Ghcorghe. în turneul fi
nal și-au disputat înrtîietatea nouă 
formații calificate în urma jocu
rilor zonale.

Clasați anul trecut pe locul 
secund în această competiție, 
tinerii oiniști din comuna Rîmni- 
cel (jud. Buzău), temeinic pregă
tiți de inimosul profesor de lim
ba română Ion Enache, și-au vă
zut, de data aceasta, visul împli
nit, cîștigînd invidiatul titlu 
fără nici o înfringere în întreg 
campionatul. în finală, ei au ju
cat excelent la „bătaia mingii", 
unde au realizat 47 puncte su
plimentare, dintre care 12 au 
fost opera mărginașului Cristian 
Vîlcea.

O frumoasă surpriză au furni
zat-o juniorii de la „Vulturii" 
I.M.P. București (antrenor Fănel 
Alexe) care, avînd în Mihai Ve- 
reș și Costică Macavei pe prin
cipalii realizatori, au devenit 
vicecampioni republicani. Lupta 
pentru cel de-al treilea loc pe 
podiumul de premiere s-a dat 
între formațiile Școala generală 
17 Cluj-Napoca și Venus Negri- 
lești (jud. Bistrița-Năsăud). Ele
vii profesorului clujean Traian 
Lungu au reușit, în final, să cu
cerească medalia de bronz.

Cel mai tehnic jucător al 
turneului final a fost desemnat 
Gheorghe Grigore (Energia Rîm- 
nicel), oiniștii clujeni au consti
tuit cea mai disciplinată echipă, 
iar diploma celui mai tînăr și mai 
talentat jucător a fost atribuită 
elevului Iosif Magdaș (Șc. gen. 
1 Baia Sprie) în vîrstă de 13 ani.

CLASAMENTUL FINAL : 1. E- 
nergia Rîmnicel 23 p (echipa for
mată din Gh. Rîșnoveanu, N. 
Ene, P. Petrache, Gh. Ivan, C. 
Vîlcea, Al. Cristian. M. Constan
tin, Gh. Grigore. Gh. Tarbă, St. 
Nicolae și I. Sultan), 2. Vulturii 
I.M.P. București 18 p, 3. Șc. gen. 
17 Cluj-Napoca 17 p. 4. Venus 
Negrilești 17 p, 5. C.F.R. Sibiu 
16 p, 6. Avîntul Broscăuti (jud. 
Botoșani) 15 p.

Traian IOANIȚESCU

S. Cepoi. O. Ionașiu. V. Pintea. 
Gabriel Popescu. A. Bîcu) 277.35 
— campioană a „Daciadei". 2. 
Dinamo 277,00. 3. Liceul nr. 2 
București 257,35. 4. C.S.Ș. Si
biu 255,50. 5. C.S.Ș. Dinamo 
253,80, 6. C.S.Ș. Reșița 242.45. 
Individual compus : 1. Kurt Szi
lier (Dinamo) 56,90 — campion 
al ..Daciadei", 2. Aurelian Geor
gescu (Steaua) 56,75, 3. Romu
lus Bucuroiu (Dinamo) 56,60. 4. 
Gabriel Popescu (Steaua) 56,25. 
5. Dan Odorhcan (Lie. nr. 2 
Buc.) 55,95. 6. Octavian Ionașiu 
(Steaua) 55,50.

9,65 la sol și 9,60 la sărituri, in 
timp ce Emilia Eberle și Miha
ela Stănuleț, aflate în urmări
rea liderului, au obținut note 
superioare în unele probe, cum 
ar fi solul. Aici, Mihaela Stă- 
nuleț ne-a dovedit că este o 
gimnastă care urcă sigur spre 
vîrful ierarhiei, obținînd 9,75 
pentru exercițiul său real
mente de ridicat nivel tehnic 
•i competitiv pe plan interna
țional, probă în care si Emilia 
Eberle a primit un meritat 9,70. 
în schimb, la sărituri cam prea 
multe dintre gimnastele noas
tre s-au „bîlbîit" și nu atît din 
cauza dificultății săriturii alese 
de Federația internațională, 
cît datorită unei insuficiente 
pregătiri generale la acest apa
rat. Oricum, este neîndoios că 
exercițiile liber alese progra
mate azi după-amiază vor fi 
de mai mare spectaculozitate 
pentru public și că competitoa
rele se vor simți mai in largul 
lor pe un teren pe care, evi
dent, îl cunosc în acest moment 
mult mai bine. Iată cîteva re
zultate : echipe — C.S.S. Onești 
180,60, C.S. Arad 179,60, C.S.S. 
Sibiu 178,70, C.S.S. Triumf 
177,90, C.S.S. Dinamo București 
175,95, S.C. Bacău 174,10. Indi
vidual compus : Cristina Gri
goraș 38,00, Emilia Eberle 37,70, 
Mihaela Stănuleț 37,10, Dumi- 
trița Turner 36,95, Luminița 
Baicea 36,70, Aura Anghel 
36,55.

Astăzi, de la ora 10 — exer
ciții impuse masculin, iar după- 
amiază de la ora 17 — exerci
ții liber alese feminin.

30 iunie — Ziua învățătorului

CALD OMAGIU OMULUI DE LA CATEDRĂ
Cineva făcea afirmația (cu 

temei, firește) că învățătorul 
reprezintă ai doilea părinte al 
copilului, al elevului. Ceva mai 
mult : un om care nu rareori 
reușește să-1 întreacă pe ade
văratul părinte în iscusință, în
țelegere, înțelepciune, uneori și 
în afecțiune.

Marea personalitate și impli
cit inegalabila noblețe a omu
lui de la catedră constă de 
bună seamă în caracterul ei cel 
mai adesea anonim. O perso
nalitate de un fel deosebit, 
proprie unei înalte misiuni so
ciale, de mare răspundere, con
vingătoare prin definiție și cu
ceritoare prin firescul ei. Pen
tru că omul de Ia catedră este 
cel care deschide copilului, șco
larului, porțile spre lumină si 
viată, îi înaripează idealurile, 
îi dirijează cu tact, cu multă 
răbdare, pașii spre năzuinți, 
spre împliniri, către visuri din
tre cele mai cutezătoare.

Apare, de aceea, absolut în 
firea lucrurilor ca omului de 
la catedră să îi fie dedicată o 
zi anume, în care copiii, șco
larii. întregul tineret să se 
gîndească la el cu dragoste, cu 
respect, cu multă prețuire. O 
fac și așa, cei mai mulți. Dar, 
parcă, în acea zi ce îi este hă
răzită. afecțiunea cu care este 
înconjurat omul de la catedră 
are o semnificație aparte, poa
te și o altă exprimare, mai a- 
propiată și mai emoționantă. 
Hotărînd o zi a învățătorului — 
și aceasta este 30 iunie — 
partidul si statul nostru aduc 
astfel un călduros și meritat 
omagiu neobositului modelator

CICLISM
ETAPELE a 9-a si a 10-a ale 

Cupei orașelor la ciclism s-au 
desfășurat pe meleaguri brașo
vene cu starturile și sosirile în 
orașul Zărnești. Etapa a 9-a a a- 
vut loc pe șos. Zărnești — To- 
han — Fundata — Rîșnov — 
Zărnești (80 km) și a fost cîști- 
gată de Dumitru Mazăre (Brașov) 
2 h 21:56. Etapa a 10-a, desfășu
rată pe distanta de 70 km : Zăr
nești — Poiana Mărului — Sinea 
Veche — Zărnești a revenit lui 
Sergiu Oprescu (București), care 
a parcurs distanța în lh 44:30. 
în clasamentul pe echipe, în am
bele etape figurează pe primul 
loc rutierii din Brașov. în clasa
mentul general, după 10 clape 
conduce Prahova iar la indivi
dual ploieșteanul Ștefan Bulărea- 
nu. (C. GRUIA — coresp.).
CĂLĂRIE

LA BAZA HIPICA din stațiu
nea Venus s-au desfășurat în
trecerile etapei a 2-a a campio
natului republican de dresaj și 
obstacole, la care au luat parte 
călăreți de la 16 cluburi și aso
ciații sportive. In urma unor ,» 
frumoase evoluții, aplaudate la 
scenă deschisă de numerosul pu
blic aflat în tribune, au fost sta
bilite următoarele rezultate : să
rituri, cat. semiușoară : 1. A. 
Kadar (Petrolul Ploiești) cu West, 
2. F. Georgescu (Petrolul) cu 
Keck, 3. A. Biro (A.S.A. Cluj- 
Napoca) cu Păcală ; dresaj,, cat. 
ușoară : 1. I. Molnar (Olimpia) 
cu Bufon. 2. A. Lăpădus (C.S.M. 
Sibiu) cu Erou, 3. A. Pîrlea 
(C.S.M. Sibiu) cu Handicap ; ob
stacole, cat. ușoară : 1. M. Neagu 
(Steaua) cu Juvăț, 2. Dania Po
pescu (Steaua) cu Bucium, 3. A. 
Jovorovski (Timiș) cu Zeița ; cat. 
semimijlocie : 1. V. Chiosep (A.S. 
Jegălia) cu Ilfov, 2. M. Simion 
(Dinamo) cu Belali, 3. H. Lăpă
dus cu Gheaur : obstacole, cat. 
semimijlocie, echipe : 1. C.S.M. 
Sibiu 4 p, 2. Steaua 19 p, 3. Di
namo 19 3/4 p, obstacole. cat. 
mijlocie : 1. G. Deak (Dinamo) 
cu Volpone, 2. D. Velea (Steaua) 
cu Ficus, 3. P. Mazilu (Dinamo) 
cu Paring.

De remarcat numărul mare de 
cai tineri prezentați în concurs, 
dovadă a interesului pentru 
„Cupa cailor începători". Mulți 
dintre aceștia au demonstrat

„CUPA ROMÂNIEI" LA HANDBAL
Sîmbătă a avut loc în Capita

lă tragerea la sorți pentru ediția 
1981/1982 a „Cupei României" la 
handfoal.

Iată ce au stabilit sorții în în
trecerea masculină (ediția a 
IV-a) :

Etapa I preliminară, Seria I 
(la Iași), grupa A : Nitramonia 
Făgăraș, Universitatea Iași, Mi
nerul Moldova Nouă ; grupa B i 
H.C. Minaur n Baia Mare, Me
talul Vaslui, Locul I din seria C 
a barajului ; Seria a II-a (la 
Deva), grupa A: Tractorul Bra
șov, Utilajul Știința Petroșani. 
Calculatorul I.I.R.U.C. București; 
grupa B : Metalul Hunedoara, 
Independența Sibiu, A.S.A. Plo
iești ; Seria a III-a (Ia Brăila), 
grupa A: C.S.M. Bonzești, Strun
gul Arad, Șuiorul Baia Sprie ; 
grapa B : Celuloza Brăila, Unio 
Satu Mare, Unirea Focșani ; Se
ria a iV-a (La Constanța), grupa 
A ; Minerul Cavnic, Victoria Sf. 
Gheorghe, C.S.U. Galați ; gru
pa B : Comerțul Constanța, 
C.S.M. Reșița, Locul H din seria 
C a barajului. Această etapă se 
va disputa în zilele de 17, 18, 19 
Si 20 decembrie. 

al sufletului (și trupului) copii
lor noștri.

în uriașul eșalon al slujito
rilor de la catedră, un rol tot 
mai important revine profeso
rului în trening, pedagogului 
desăvîrșit, care prin exercițiul 
fizic, prin sport, în general prin 
mișcare, se străduiește să cul
tive la copii și tineri, nu numai 
calitățile fizice, ci și curajul, 
tăria de caracter, simțul dem
nității și al onoarei, spiritul de 
colectiv. Și este o mare bucurie 
să întîlnim astăzi, tot mai des, 
aproape pretutindeni în țară, la 
orașe și Ia sate, asemenea das
căli de sport-model pe care 
elevii îi prețuiesc și îi respec
tă, profesori de educație fizică, 
printre care Elisabeta Stănescu 
(Clubul sportiv școlar al Li
ceului de filologie-istorie din 
București). Stefan Petrescu 
(C.S.Șc. Dinamo București), 
Anca Rizea (Școala generală 
nr. 30 București), Maria FIo- 
rescu-Cosma (C.S.Șc. Munici
piul Gheorghe Gheorghiu-Dej), 
Ion Cărpinișan (C.S.Șc. Cetate- 
Deva). Se înțelege, sînt doar 
cîțiva dintre cei mai destoi
nici și mai pasionați educa
tori prin sport, care contribuie 
nemijlocit — cum ne-au relevat 
și recent întrecerile marii 
competiții sportive naționale 
„Daciada" — Ia creșterea unor 
generații pline de vigoare și de 
optimism, devotate partidului, * 
poporului, necontenitei . pro
pășiri a patriei pe drumul so
cialismului și comunismului.
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CAMPIONATE- COM
reale aptitudini de concurs care 
le pot asigura o ascensiune va
lorică pînă la includerea în lo
turile reprezentative. Cluburi și 
asociații remarcate la acest capi
tol : C.S.M. Sibiu, A.S.A. Cluj- 
Napoca, Steaua, Dinamo, Olim
pia, Jegălia, Venus Mangalia. 
(I. POCITAN — coresp.).

HANDBAL
LA BRAȘOV, în Sala sporturi

lor, a avut loc un turneu inter
national de handbal, organizat de 
clubul Dinamo Brașov, la care 
au luat parte, în afara echipei 
clubului organizator, două puter
nice formații din R. D. Germa
nă, S.C. Leipzig și Dynamo Ber
lin, precum și echipa Tractorul 
Brașov. Competiția a fost cîști- 
gată de Dinamo Brașov — la go
laveraj — cu următoarele rezul
tate : cu Tractorul Brașov 36- '' 
(17—10) ; cu S.C. Leipzig ‘128--22 
(16—11) ; cu Dynamo Berlin 
17—19 (6—11). Pe locurile urmă
toare : 2. S.C. Leipzig 4 p — cu 
Dynamo Berlin 21—18 (10—10) ;
cu Tractorul Brașov 26—22 
(16—11) ; 3. Dynamo Berlin 2 p 
— cu Tractorul Brașov 27—25 
(13—16) ; 4. Tractorul Brașov 0 p. 
(C. GRUIA — coresp.).

MOTOCROS
PRIMA ETAPA a campionatu

lui republican de motoeros, edi
ția 1981, desfășurată duminică 
pe traseul de pe Valea Rece de 
la marginea municipiului Tg. 
Mureș, în organizarea (bună) a 
asociației sportive I.R.A. din lo
calitate, a produs multe surpri
ze, principalii favoriți în cele 
mai importante curse din pro
gram fiind învinși.

Confirmîndu-și ascensiunea de 
formă, Ion Plugaru a obținut 
punctajul maxim la seniori în- 
tr-o întrecere pasionantă cu Pe- 
trîșor Titiiencu, Alexandru En- 
ceanu și Nicolae Arabadgi, în 
timp ce campionul țării, Ernest 
Miilner (nevoit să abandoneze în 
manșa 1 din cauza unei pene de 
motor), a evoluat.,, șters în cea 
de a doua cursă, situindu-se In

Etapa a II-a principală, Seria 
A : Politehnica Timișoara, Con
structorul Arad, Universitatea 
Craiova și cîștigătoarea seriei a 
ni-a preliminare ; Seria B : 
Steaua, Știința Bacău, Petrolul 
Teleajen și cîștigătoarea seriei a 
Il-a preliminare ; Seria C : H.C. 
Minaur Baia Mare, Dinamo Bra
șov, Constructorul C.S.U. Oradea 
și cîștigătoarea seriei I prelimina
re ; Seria D : Dinamo București, 
Relon Săvinești, Universitatea 
Cluj-Napoca și cîștigătoarea seriei 
a IV-a preliminare. Datele de 
disputare : 19—21 martie 1982. Se
mifinalele sînt programate la 27 
și 28 martie 1982, finalele fiind 
prevăzute la 3 aprilie.

în întrecerea feminină (ediția 
a V-a) :

Etapa I preliminară, Seria I 
(la Sf. Gheorghe), grupa A : 
Textila Zalău, C.S.M. Sf. Gheor
ghe, Spartac București ; grupa 
B : Rapid București, Voința O- 
dorhei, Tricotajul Sighet ; Seria 
a II-a (la Timișoara), grupa A : 
Constructorul Timișoara, Con
structorul Hunedoara, Argeșana 
Pitești ; grapa B : Gloria Bis
trița, Chimistul Rm. Vilcea» Vo

final pe 
etapei. Și 
ilieș și 1 
la primei 
puncte pi 
și-au pre 
pentru c< 
dispute^ 
ciate de < 
ta tori, p
de maes 
Chițu) și 
de tatăl t 
imprimat 
Iert și s-. 
Iii lor ad 
la scenă < 
pus atenți 
țiilor mot' 
Muscel (ar 
lea), Elect 
drei Fazek 
(Paul Mul: 
eupare peo 
marea viit

CLASAM 
niori — 1 
roșu Brașc 
lencu (Tor 
3. Al. Enc-

------  ■
TURH

TIMIȘ OA
După o 
runda a 1 
național d< 
bul ,,Medi< 
purtat un 
tă. Marele 
energic, 1-. 
înscriind 
după o set 
victorie, di 
nut și n 
Stoica, în1 
pe tînăr ul 
pînă acum, 
ridonov a 
Messing, i 
în cursa 
mize în L 
riescu și 
în timp ce 
— Kclecevic 
pora s-au

ința Galați 
Piatra Nea” 
Craiova, 
Chimia at4 
versitatea I 
vinești, Tex- 
a IV-a (la 
Vulturul Plo 
ră Oradea, 
grupa B ; ]
Confecția V 
șoara. întrec 
lele de 17, 
brie.

Etapa a Ii 
A : Mureșul 
sitatea Cluj 
București și 
a IV-a preli 
TEROM Iași, 
șoara, Textil 
toarea seriei 
Seria C : Ști 
sul București 
cîștigătoarea 
Seria D: RuL 
structorul Bi 
nica Consta 
seriei a IH-a 
dele acestei 
mate în zile’ 
bruarie. Sem 
mâniei" la Z 
disputa în : 
tie, finalele i 
la 14 martie.



OTRIVIT LA LOCUL POTRIVIT
în cercul 

cului, sau 
i fi con- 
K>rti j în 
u alura-i 
și 88 kg 

musculară 
îea Slabu 
rfect cu 
sciplinelor 
sia fizică, 

că acest 
e de felul 
, dacă nu 
delicatele

spune, dar noi credem că o 
asemenea bază ar fi admi
rată și la muilte școli de 
oraș. O bază (împrejmuită) 
cu terenuri de fotbal 
nat), de baschet, de 
de handbal, cu pistă 
că, cu zgură și~ bitum 
rate de la
Combinat, unde a găsit în
țelegere pentru pasiunea lui 
și pentru binele capiilor din 
Foltești.

Urmarea ? Comuna 
tești a

(gazo- 
yolei, 

atleti- 
procu- 

Galati, de

potrivesc 
ui Manea 
sport prin 
agoste. Iu- 

și iubește 
•opiii. Pri- 
furnizează 

nineata pi
la teren, 

, practic, 
ri nici nu 
masă“. Fi- 

spune și 
locul unei 

î ar merita 
ă, vă pre- 
a sintetic 
rile direcții 
profesorului 
e ani și so 
Tolteștt ju- 
i0 ani. Proi 
ioala gene- 
-a zbătut și 
construirea 

,ive model 
i rurală, se

Fol- 
ajuns un adevărat 

centru sportiv ru
ral. unde vin 
se întreacă în 
devărate serbări 
le sportului 

ale ..Daciadei" elevii 
multe comune, de la Măstă- 
cani ca și de la Șivița, de 
Ia Frumușița ca și de la 
Vlădești etc. Serbările aces
tea ale „Daciadei" își dau 
mina cu serbările „Cintării 
României", organizate toi 
de... profesorul Manea, care 
este și 
cultural

...Cam 
tot.

Elevii 
să activitate sportivă si edu
cativă, iar părinții lor — ță
rani harnici într-un C.A.P. 
fruntaș, distins în repetate 
rînduri cu diplome și de
corații — sînt mulțumiți și 
incintați, mîndrindu-se pe 
drept cuvînt si cu profe
sorul lor 
cu alură 
categoria 
suflet de

directorul căminului 
din 
asta

Fo-lteștL 
ar fi, pe scurt

au o foarte frumotv

de sport, bărbatul 
de halterofil de 
grea ascunzind un 
copil...

Marius POPESCU
I

la

„Radiografia14 celor 18 divizionare ,-,A“

bilanț satisface I

oare ne

talentați 
capitolele

cu nece- 
asupra

spre folosul fotbalului

UN PAS ÎNAINTE (toamna) Șl DOI ÎNAPOI 
(primăvara) Al REPREZENTATIVEI DE TINERET

SPECTACOL Șl EFICACITATE 
IN JOCUL FORMAȚIEI-FANION

clasamentul 
t, Alexandru 
i, candidați 
au pierdut 
ntru că nu 
inie mașinile 
schimb,
mit 
T0 ‘ 

lt 
ului

’op ___ ,
ru Pop) 

un ritm 
de principa- 

iind aplaudați 
S-au mai im- 
.entanții sec- 
'1 Cîmpulung- 

Valerică Mi- 
heorghe (An- 
rpedo Zămești 
» există-preo- 
starea și ’*r- 
rformeri.

în 
apre- 

de spec- 
(an tren at 

Ștefan 
(pregătit 

au

4. N. Arabadgi (Poiana Cîmpâna) 
11 p ; 125 cmc tineret — 1. Z. 
Fiii op (Electro Sf. Gheorghe) 
18 p, 2. V. Poenaru (Flacăra Au- 
tomecanica Moreni) 14 p, 3. D. 
Cojanu (Torpedo) 11 p ; 75 cmc 
juniori I — 1. P. Schmidt (Po
iana Cîmpina) 22 p, 2. St. Csor- 
basi (IRA Tg. Mureș) 17 p, 3. 
D. Perianu (Muscelul C. Lung- 
Mușcel) 14 p, 4. M. Butuza (Tor
pedo) 14 p ; 50 cmc juniori II —
1. FI. Pop (IRA Tg. Mureș) 22 p,
2. C. Toonpa ‘ 
ghe) 17 p, 3.
Tg. Mureș) 17
PLANORISM

(Electro Sf. Gheor- 
L. Roszonczi (IRA 
p. (I. TRAIAN).

TREIA probă a 
național de plano- 

s-a disputat pe 
— Tg. Frumos —

I
I
I
I

<250 cmc se- 
garu (Steagul 

, 2. P. Titi- 
rnești) 18 p,

r. Bv) 14 p,

CEA DE A 
campionatului 
rism, triunghi, 
traiectul Iași ■ „
Trușești — Iași (191 km) Ia cla
sele nelimitat și standard și pe 
traiectul Iași — Tg. Frumos — 
Vlădeni — Iași (117 km) pentru 
cliasa dub. Rezultate : clasa ne
limitat : 1. Nicolae Mihăiță 980 
p, 2. Erwin Rosch 944 p, 3. Ma
rian S im ion 575 p ; clasa stan
dard : 1. Doru Vlădescu 1006 p, 
2. Arpad Matta 948 p, 3. Sergiu 
Sidon 803 p ; clasa club : 1. Mi
hai Rusu 1000 p, 2. Emil Cristo- 
for 794 p, 3. Dan Brînzei 765 p-

I
i
l
I
I

DE SAH
J

(prin telefon).
> de acalmie, 
umeului inter- 
ganizat de clu- 
in localitate a 
aracter de lup
ii Șubă, jucând 
s pe Zarcula, 
irima victorie 

remize. Prima 
remize, a obți- 

internațional 
i-l, cu albele, 
seu, neînvins 
e maestru Spi- 
it în fața lui 
ndu-se astfel 
rimul loc. Re- 

e Ilijin — Bi- 
ici — Neamțu, 
ele Kin derm anii 
ocâltea — Cam- 
pt.

DE LA TIMIȘOARA
Turneul avind un număr impar 

de concurenți, unii dintre parti
cipant! au cite o partidă mai pu
țin jucată. De aceea vom da or
dinea lor, arătînd numărul de 
puncte cîștigate și pierdute, ceea 
ce furnizează o imagine mai e- 
xactă a situației din clasament :

Șubă 4—3, Rajkovici 31/?—■B*/, 
(1), Ungureanu, Stoica, Spirido
nov Messing, Negulescui
3«/2—3%» Campora 3—2 (2), Zar- 
cula, Biriescu 3—3, Neamțu 3—4 
etc. (T. NICOARA).

■
ria a III-a (la 
•opa A : C.F.R.

. / Timișoara, 
gțv.pa B : Uni- 
.ctif Relon Să- 
loiești ; Seria 
ști), grupa A : 
Industria Ușoa- 

itura Focșani.; 
nonia Făgăraș, 

Voința Sighi- 
au loc în zi-

9 și 20 decem-

>rincipală, Seria 
Mureș, Univer- 

oca, Confecția 
gătoarea seriei 
re ; Seria B : 
.versitatea Timi- 
acurești, cîștigă- 
I-a preliminare ;

Bacău, Progre- 
C.S.M. Sibiu și 
ei I preliminare; 
tul Brașov, Con- 
Mare, Hidroteh- 

și câștigătoarea 
•eliminare. Partd- 
pe sînt progra- 
e 5, 6 și 7 fe-

’.ele „Cupei Ro-
1 feminin se vor 
ie 6 șl 7 mar

aud să aibă loc

I
I
I
I
I

Fiindcă sânte m la ora bilanțu
rilor, se cade să nu scăpăm din 
vedere nici comportarea echipei 
reprezentative de tineret a țării 
noastre în grupa preliminariilor 
C.E. rezervat fotbaliștilor ‘ “ 
la 21 de 
joacă și 
gariei și 
sînt pe> 
tinerilor ___ ....
du-le de disputat _______
partida retur cu Ungaria și du
bla manșă cu echipa similară 
a Elveției. Trăgând linie peste 
ceea ce a realizat, pînă acum, 
echipa de tineret a României, 
trebuie să spunem că bilanțul ei 
NU SATISFACE ; j 
numai la rezultate, 
la comportarea 
samblu în 
în această 
deplasare, 
similare ale 
tiv, Ungariei, __ __ __
vel sub așteptări. Spunem aceas
ta, avînd ca punct de referință 
victoria dc răsunet (4—0) asupra 

a Angliei, ob
la Ploiești, de 
Solomon, Red- 
Terheș, GeOl- 
avînd un rol

_______ pînă 
ani ; grupa în care mai 
formațiile Angliei, Un- 
Elveției. Conturile, aici, 

cale de a fi încheiate, 
noștri jucători rămînin- 

în toamnă,

nu ne referim 
, cît mai ales 
ci de an- 

jocurile disputate 
primăvară, în 

cu selecționatele 
Angliei și, respec- 
situată la un ni-

echipei de tineret 
ținută, în to a m n ă, 
Speriatu, Vlad, C. 
nic, Suciu, Klein, 
gău (ultimii doi __
determinant) și ceilalți. Un suc
ces al puterii dc luptă și al dă
ruirii exemplare, * “" "
(antrenor principal 
un 6ucces 
că tînăra noastră 
fotbaliști 
la toate__  _ __
nica lor afirmare pe plan inter- 
național. ' ’ : ' " ’ ’ '
nostru în general. A fost, ca să 
ne exprimăm așa, un prim pas 
SPRE CALITATE, pe care îl do
ream urmat și de alți pași în 
jocurile grele oficiale ale pri
măverii anului ’81 : cu Anglia și 
Ungaria — în deplasare. Pentru 
că, la urma-urmei, acolo, pe alte 
terenuri, se măsoară adevărata 
comptitivitate. Să ne reamintim 
că pentru pregătirea unor astfel 
de examene, forul de specialitate 
a oferit lotului reprezentativ de 
tineret UN LUNG TURNEU DE 
JOCURI PE CONTINENTUL 
SUD-AMERICAN, încheiat cu ex
periențe și învățăminte publicate 
in ziarul nostru sub forma în
semnărilor antrenorului C. Dră
gușin.

al pregătirii 
C. Drăgușin), 
arăta limpede 

generație de 
are potențial 
pentru grab-

Din păcate, în cele două con
fruntări oficiale ale primăverii 
tînăra noastră reprezentativă, de 
fieaare dată cu modificări în 
compartimente (unele de înțeles, 
altele nu !). a făcut DOI PAȘI 
înapoi în competiția europeană, 
pierzînd, cum se știe, la Swin
don (0—3 cu echipa Angliei) și 
la Bekescsaka (2—4, cu Ungaria). 
Repetăm, ceea ce a nemulțumit 
a fost MODUL în care a acționat 
echipa în ambele faze fundamen
tale, ea pierzînd mult din ceea 
ce cîștigase în debutul campio
natului european. O suită de de
ficiențe, comune ambelor întâl
niri, au atras atenția : O lipsă 
de combativitate • debusolare 
colectivă în momentele critice 
• erori personale în faza de a- 
părare, marcaj lipsit de vigoare, 
angajarea exagerată a acțiunilor 
de atac cu pase lungi, fapt care 
a dus la pierderea ușoară a ba- 
loanelor și, deci, a inițiativei în 
joc • Lipsă de agresivitate în 
atac • inconstanță, multă in
constanță la unii dintre compo- 
nenții reprezentativei.

Ani readus în discuție toate 
aceste lacune din dorința ca în 
această scurtă vacanță jucătorii 
și conducerea tehnică a repre
zentativei să mediteze, 
sar simț de răspundere, 
a ceea ce au de făcut. Se im
pune ca forul de specialitate^ — 

s în tem convinși că există sufi
ciente date de analiză — să e- 
valueze la „rece“ și cît mai 
exact responsabilitățile reprezen
tativei de tineret și ale condu
cerii tehnice. A fost un timp 
cînd, după astfel de clacaje, ne 
acopeream cu scuza „lipsei de 
experiență", „a complexelor de 
inferioritate". Ceea ce nil prea 
mai este cazul, credem noi, la 
niște jucători 
cei mai buni 
și care n-au 
internaționale 
să-i fortifice 
dere in marile competiții.

Stetian TRANDAFIRESCU

Universitatea Craiova — pentru 
a 3-a oară campioană a țării ! 
Cu un număr de puncte (46), la 
sfîrșitul întrecerii, superior reali
zărilor precedente : 44 (la finele 
ediției 1979—80) și, respectiv, 45, 
la primul ei titlu, în 1974.

„Jucătorii Iui Oblemenco și 
Oțet își continuă mersul lor spre 
culmi", au decretat, cu firească 
mîndrie, cel din anturajul echi
pei, conducători și suporteri, și... 
nu numai ei.

„Plusul obținut acum la gola
verajul total se explică prin... 
minusurile contracandidatelor la 
supremație", este o altă apreciere 
nu complet lipsită de acoperire 
în... realitățile ediției recent în
cheiată.

Simțind, parcă, nevoia să in
tervină în aceste ,,dezbateri-dile-

eziune, prin integrarea în ideea 
de joc a tuturor oomponenților, 
mai vechi și mai proaspeți — 
a ajuns să presteze un JOC 
PLĂCUT OCHIULUI și de o re
marcabilă EFICACITATE ; miș
carea amplă în teren, orientată 
pe poar.ă, corelată cu o rațională 
circulație a mingii, totul într-un 
tempo crescut în apropierea „16“- 
lui advers — explicînd, în cele 
din urmă, frecvența ridicată a 
acțiunilor ofensive, încheiate cu... 
RECORDUL golurilor (72) pe în
tregul campionat.

Ce altceva poate demonstra 
mai clar și mai convingător fap
tul că formația campioană în
trunește, prin jocul ei, multe 
din atributele FOTBALUT UI TO
TAL decît modul de rep-rtiție a 
golurilor pe ansamblul echipei ;

considerați ca fiind 
dintre cei mai buni 
dus lipsă de jocuri 

amicale, menite 
și să le dea încre-

N.R. Concluziile noastre 
confirmate, din păcate, și de re
centa comportare a echipei de 
tineret (cu unele mici modificări 
în componență) la Balcaniada 
din Grecia.

sînt

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• ROMÂNIA — POLONIA, PE 

STADIONUL AUTOBUZUL. Al 
doilea meci dintre selecționatele 
de juniori ale României si Polo
niei se va disputa astăzi, de la 
ora 18. pe stadionul Autobuzul.

1
• UN LOT DE JUNIORI ÎN

R.P. CHINEZA, o selecționată de 
juniori a tării noastre a plecat 
duminică seara in R.P. Chineză, 
pentru o participa la un mare 
turneu organizat la Șanhai. Au 
făcut deplasarea, printre alții. 
Lovaș, Popa, Viscreanu, Tătăran, 
Păuna, Eduard, Iianghiuc. Csor- 
daș, Balaur. Antrenorul lotului 
este Constantin Ccrnăianu.

• RAPID BUCUREȘTI — SPĂL 
FERRARA (ITALIA) 2—0 (0-0).
Duminică, pe stadionul Giulești, 
în fata a peste 3000 spectatori, 
un joc atractiv, dominat de bucu- 
reșteni, care au dispus de for
mația din liga a doua italiană 
prin golurile înscrise de Manea 
(min. 67 și 89). în min. 72, Pa.- 
raschiv a ratat un penalty. A ar
bitrat bine M. Crutescu. (D. MO- 
KARU-SLIVNA).

• DELTA TULCEA a susținui 
un joc amical în Bulgaria, la Si-

GARANTA, FAVORITA IN DERBY

HI P IS M
Reuniunea de duminică a avut 

ca punct de atracție „Premiul de 
încercare" ; ultima repetiție a 
derbyului care se va desfășura 
la 12 iulie, Garanta, fiica lui Ta
laz (rec. 1:20,2), prezentată în- 
tr-o formă maximă și inspirat 
condusă într-o cursă de prelun
gită așteptare, s-a desprins, în 
finalul alergării pe 2 400 m, cu 
un finiș impresionant și amelio- 
rîndu-și recordul cu 2 s ; a rea
lizat 1:26,2. Toate laudele condu
cătorului și antrenorului Traian 
Marinescu care, cu Garanta, can
didează cu mari șanse de a cu
ceri al 3-lea derby din cariera 
sa. Alergarea rezervată amatori
lor a fost o chestiune de breaslă 
rezolvată între medici. Dr. N. 
Ovezea, folosind cravașa ca un 
veritabil profesionist, a obținut 
victoria asupra colegului său dr. 
M. Leontopol. Și de această 
dată învinsul nu a acceptat să 
recurgă la argumentul forte „cra
vașa" care ar fi inversat, poate, 
ordinea sosirii. Un fapt rar întâl
nit pe turf ni l-a oferit premiul 
Făgăraș alergare în 2 reprize, 
în prima, armăsarul Rodion cu 
certă șansă, condus de talenta
tul D. Arsene, a realizat timpul 
de 1:32,7 terminând doar pe lo
cul 7. Sesizând situația, arbitrii 
alergărilor l-au înlocuit cu co
legul său de formație, N. Nico-

lae, în repriza a 2-a. De această 
dată, Rodion a câștigat ușor în 
1:26,9, corectîndu-și recordul ca
rierei cu 2 s. Fluctuația de valoare 
fiind dovedită arbitrii l-au sanc
ționat pe D. Arsene cu suspen
darea pentru următoarele 6 reu
niuni. Atenție driveri ! Rezultate 
tehnice : Cursa 1 : ' 1. Rigoarea 
(A. Ștefănescu) perf. 1:31,1, 2.
Docent. Simplu 2, ordinea 16. 
Cursa a 2-a : 1. Jupan (C. Idrga) 
perf. 1:29,6, 2. Târgoveț. Simplu 
7, ordinea 19, event 22. Cursa a 
3-a : 1. Hrubița (V. Gheorghe) 
rec. 1:26,8, 2. Osmana. Simplu 3, 
ordinea 10, event 39, triplu 335. 
Cursa a 4-a : 1. Hogar (G. Tă
nase) perf. 1:26,2, 2. Stăvilar 3. 
Rural. Simplu 2, ordinea 20, 
vent 11, triplă 961. Cursa a 5-a : 
1. Rapița (I. R. Nicolae) 
1:27,8, 2. ~ • — <
nea 23, _____ ... ...r__
Cursa a 6-a : 1. Garanta (T. Ma
rinescu) rec. 1 : 26,2, 2. Tufana, 
‘ Catren. Simplu 4. ordinea 170, 
_ ’ „ a
7-a : 1. Rodion (N. Nicolae) rec. 
1:26,9, 2. Heraldina, Simplu 11,
ordinea 95, event 376. triplu 6^36. 
Cursa a 8-a : 1. Suporter (N. 
Ovezea) rec. 1:27,8, 2. Melodic,
3. Osica. Simplu 7, ordinea 24, 
event 380, triplă 3463. Cursa a 
9-a : 1. Manuc (I. Oană) rec. 
1:44,3, 2. Satim, 3. Ruleta. Simplu 
1,60, ordinea 14, event 19, triplu 
1366, triplă 197. Austriacul 
chis la suma de lei 16431.

e-
rec.

Trucaj. Simplu 2, ordi- 
event 10. triplu 156,

1 : 26,2, 2. Tufana,
3. .
event 31, triplă 1864. Cursa

Sandi ÎONESCU

în-

Bălăci a executat ireproșabil o lovitură liberă, trimițînd, peste 
„zida, balonul in plasă. A fost al doilea gol al meciului Universi
tatea Craiova — A.S.A. Tg. Mureș, încheiat cu scorul de 3—0

Foto : Dragoș NEAGU
mă", cu referire la ei, fotbaliștii 
craioveni au realizat un sfîrșit 
de sezon pe cît de IMPRESIO
NANT pe atît de EDIFICATOR.: 
joc de frumoasă factură și re
zultat bun pe terenul dinamoviș- 
tilor bucureșteni (care, printr-o 
replică prelungită, concuraseră la 
locul I), ca și, doar la 3 zile 
distanță, în finala Cupei, cîști- 
gată în stil de formație-fanion a 
fotbalului nostru, căruia, la ni
vel de lot reprezentativ, îi trans
feră 80 la sută din efectiv.

De la aceste elemente-jalon,

din totalul de 72, 40 de goluri au 
fost înscrise de cei din linia in
tri (Cămătarii, Crișan, Cîrțu) și 
32 — de alți 9 jucători, aparți- 
nînd, cum se vede din chenarul 
alăturat, liniilor de mijlocași și 
fundași 1 In acest grup atît de 
eterogen, al celor care au în
scris goluri, Cămătaru, cum c fi
resc, face figură de specialist. 
Virf veritabil, prin gabarit, prin 
forță de pătrundere, Cămătaru 
reușește mai mult la echipa de 
club, întrucît este mai bine ser
vit de coechipieri, ca și de... pu-

1. Universitatea Craiova 34 21 4 9 72-33 46
listra, cu echipa Durostor, pe 
care l-a cîștigat cu 4—1 (2—0).
Golurile tulcenilor le-au marcat : 
Ingea (2), Tănase si Rotaru. 
Miercuri. 1 iulie, la Tulcea, Delta 
va susține o partidă amicală cu 
formația italiană A.C. Rovigo.

PE AGENDA COLE- 
CENTRAL DE ARBITRI, 
de 4 si 5 iulie va avea

• DE 
GIULUI 
In zilele_ __  ______ ___ _____
loc la București concursul pentru 
ocuparea a 6 locuri în lotul „A* 
de arbitri. Pentru 
înscris următorii : 
drescu. A. Jurja, 
M. Huștiuc, C.

concurs s-au
Tr. Alexan- 
D. Petrescu, 

Matache, V. 
Măndescu, D. Nicolae, D. Predes- 
cu (toți din București). Gh. A- 
vram (P. Neamț). S. Burlacu 
(Gh. Gheorghiu-Dej). Tr. Cru- 
ceanu (Tecuci), Z. csavar (Odor- 
hei), Gh. Dumitrașcu (Constan
ta), Al. Hie. D. Preoțescu și C. 
Vlase (toți din Craiova), V. 
tohi, D. Arndt 
(toți din Iași), 
(Zalău), C. Manea (Fetești), 
Necșulescu și I. Tănase (ambii 
din Tîrgoviște). Fl. Popescu (Plo
iești), V. Popovici (Botoșani), I. 
Taar (Satu Mare), M. Abramiuc 
(Suceava). Fl. Tăbîrcă și I. Cră- 
ciunescu (Rm. Vîlcea). L. Frunză 
(Sibiu), I. Bîră (Agnita) și V. 
Ciocan (Bistrița). • Testarea fi
zică și teoretică a arbitrilor din 
lotul divizionar „B" 
în zilele de 1 și 2 
București. Arbitrii din 
vor da testul în zilele 
august.

________ An
si M. Stănescu 
A. Crasowschi 

S.

va avea loc 
august la 

București 
de 3 si 4

MUNICI-• DE LA COLEGIUL
PAL DE ARBITRI BUCUREȘTI. 
Avînd în vedere modificarea unor 
date anunțate inițial, 
municipal de arbitri 
anunță următoarele : 
pentru lotul „C“ se va desfășura 
în zilele de 11 și 12 iulie (orele 
17. prima zi, și 17 — ziua a 
două) ; testul arbitrilor din 
lotul „C“ va avea loc în zilele

Colegiul 
Bucureșt* 
concursul

uuuaj ,
lotul „C ... ____ ...
de 8 și 9 august (orele 17 si 7).
• MECI DE OLD-BOYS : RA

PID BUCUREȘTI — SPORTUL 
STUDENȚESC BUCUREȘTI 3—2 
(2—0). Golurile le-au înscris Niki 
Dumitriu (3), respectiv, Coconea 
și A. Popescu.

• Puncte realizate acasă : 33 ; puncte realizate în depla
sare : 13.
• Golgeterii echipei : Cămătaru 23 goluri, Bălăci 12, Crișan 

10, Cîrțu 7, Donose 6, lrimescu 4, Geolgău 3, Țicleanu și Ștefă- 
nescu — cîte 2, Ungureanu, Beldeanu și Negrilă — cîte 1.
• Jucători folosiți : 21 — Ungureanu 34 de meciuri, Cămă

taru 33, Donose 32, Ștefănescu 31, Țicleanu, Bălăci, Geolgău și 
Crișan — cîte 29, Tilihoi 27, Cîrțu 25, Negrilă 23, lrimescu 21, 
Lung și Ciupitu — cîte 20, B-oldici 18, Beldeanu 17, Purima 16, 
Păuna 2, Firănescu, Cioroianu și A. Popescu — cîte 1.
• Cartonașe roșii : cîrțu (etapa a 3-a) și Bălăci (etapa a 

13-a).
• Cartonașe galbene : 28—13 jucători. Cele mai multe : Iri- 

mescu 5.
• A beneficiat dc 8 lovituri de la 11 m, toate fiind transfor

mate (Bălăci 6, Cămătaru 2). A 
uri : 4 transformate, 2 ratate.

fost sancționată cu 6 penalty-

valoarea individuală a jucătorilor 
și experiența lor competițională, 
acumulată pe terenuri celebre, 
ca, de pildă, pe San Siro și 
Wembley, pornim în analiza de 
față, care își propune, între al
tele, să revadă, cu ajutorul „foi
lor de parcurs", drumul formației 
campioane, de la start la sosire.

Un drum, in crescendo, pro
bând siguranță de sine, mai ales 
în disputa pentru întâietate, pur
tată cu protagonistele competi
ției. Intr-adevăr, echipelor Di
namo și Steaua, campioana le-a 
luat 3 p din 4, iar pe F.C. Ar
geș a întrecut-o în ambele manșe. 
Intr-atât de net și, în consecință, 
de necontestat i-a fost Universi
tății Craiova succesul final, pus 
într-o lumină și mai străluci
toare de NIVELUL CRESCUT, 
față de anii anteriori, AL JOCU
LUI PRACTICAT !

Nu încape vorbă acumulările 
Universității Craiova, care au per
mis SALTUL DE AZI, au fost 
realizate în timp, la asta contri
buind, cu cîte ceva, fiecare din
tre antrenorii aflați la cîrma 
echipei în ultimii ani. Sportiv 
cuim îl știm, probînd un frumos 
caracter, Oblemenco nu s-a „co
dit" să afirme, recent, că a pre
luat o echipă aproape închegată. 
Dar, împreună cu C. Oțet, s-a 
și priceput s-o mențină, prin 
tact și competență, în frunte. 
Cum-necum, sub impulsul fos
tului „tunar al Craiovei", echipa 
— câștigând și mai mult în co-

blicul său, care văziid în „omul 
lor de gol“ un vârf încă ' perfec
tibil, îi mai trece cu vederea 
unele stîngăcii. Cămătaru, publi
cul lui o știe, o simte, este un 
jucător de moral. Ca și Țicleanu, 
dealtfel, care, lansat puternic 
anul trecut, a avut, apoi, nevoie 
de sprijinul colegilor lui pentru 
a ieși dintr-un impas psihic, reu
șind în final de sezon, să înscrie, 
consecutiv, cu S.C. Bacău (în 
Cupă), Norvegia și. Chimia Rm. 
Vâlcea.

Perseverând în această direc
ție, de eliminare a tuturor lip
surilor, de orice natură, care 
mai grevează asupra comportă
rii individuale (lui Ștefănescu, 
de pildă, unul dintre cei mai 
buni jucători, nu îi sînt permise 
încercări de deposedare, în pro
priul careu, de genul acelora la 
care a recurs în finala Cupei), 
Universitatea Craiova poate de
veni, în viitorul apropiat, un 
„11" perfect închegat, o ECHIPA 
realmente de valoare continen
tală, care să „atace", în toamnă, 
cu mari șanse de reușită, meciu
rile din C.C.E. Atingînd cotele 
înalte ale măiestriei sportive, tri
colorii form ei campioane vor 
putea contribui, într-o măsură 
sporită, hotărâtoare, împreună cu 
ceilalți coechipieri, Ia creșterea 
potențialului de joc al echipei 
noastre naționale.

Gheorghe NICOLAESCU

ADMINISTRAȚIA or STAT ioto pronosport informează
• Surpriza sezonului 

Agențiile Loto-Pronosport 
vînzătorii volanți vă oferă 
aceste zile LOZUL VACANȚEI 
o veritabilă surpriză a sezonului! 
Participanții au șanse multiple 
de a obține autoturisme „Dacia 
1300“, „Skoda 120 L“ și „Trabant 
601“, precum și cîștiguri în bani 
de 50.000, 10.000, 5.000 lei etc. Este 
o emisiune specială limitată, care 
beneficiază de cîștiguri suplimen
tare acordate de Administrația 
de Stat Loto-Pronosport din fond 
special. La munte sau la mare, 
încercați și dv. șansa de a vă

estival ! 
și 
în

număra printre marii 
ai Bozului Vacanței !

cîștigătorl

La Prono- 
nu și-au

• Astăzi — ultima zi 
expres... Pentru cei ce 
procurat încă biletele, precum și 
pentru cei ce doresc să-și spo
rească șansele de cîștig la tra
gerea obișnuită Pronoexpres de 
miercuri 1 iulie 1981, reamintim 
Că ASTĂZI este ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE. Nu pierdeți pri
lejul de a vă număra printre 
marii cîștigători la prima tragere 
Pronoexpres din această lună !

Q CÎȘTIGURILE TIU GERII
PRONOEXPRES DIN 24 IUNIE 
1981. Cat. 1 : 3 variante 25% =» 
autoturisme „Lacia 1300 ; Cate
goria 2 : 4,75 x ari ante a 18.208 lei; 
Categoria 3 : 25,25 a 3.425 lei ; 
Categoria 4 : 96,50 a 896 lei ; Ca
tegoria 5 : 189,75 a 456 lei ; Ca
tegoria 6 : 7.720,75 a 40 lei ; Ca
tegoria 7 : 191 a 200 lei ; Cate
goria 8 : 3.641,50 a 40 lei. RE
PORT CATEGORIA 1 : 67.740 lei. 
Autoturismele „Dacia 1300“ de la 
categoria 1 au fost obținute de : 
NEGRILĂ ISLAZEANCA, CIO
CHIA COSTICA ambii din Cra
iova și STOENESCU NICOLAE 
din Focșani.



t

Oră startului atleților se apropie vertiginos: e

CERTITUDINI Șl PROMISIUNI, DAR AȘTEPTĂM MARILE REZULTATE! ÎNCĂ 19 CENTIMETRI Șl... 6 METRI!
1 Dintre multele participări ale 
atleților noștri la mari compe- 
,tiții internaționale ale acestei 
.importante discipline sportive, 
cea de anul acesta, la a Xl-a 
.Universiadă, va fi cea mai im
portantă, cea mai plină de răs
pundere. pentru că, de această 
dată, ei se vor afla în calitate 
de gazde, concurînd deci pe te
ren propriu, în fața publicului 
propriu, ceea ce nu întotdeauna 
poate fi și un avantaj !

în cadrul amplelor pregătiri 
care se fac pentru o cît mai 
bună reprezentare Ia marele 
examen al Universiadei, de pes
te cîteva săptămîni. atletii noș
tri s-au angaiat cu toate forțe
le și disponibilitățile lor, astfel ca 
Ia întrecerile de pe stadionul 
■„23 August" să-și realizeze inte
gral obiectivele propuse, ceea 
ce presupune, înainte de toate, 
o comportare bună și foarte 
bună.

Recentele concursuri de pe 
Stadionul Republicii, meciul fe
minin dintre echipele României 
și R.S.F.S. Rusă și competiția 
dotată cu „Cupa Steaua", s-au 
înscris si ele. de fapt, îp cadrul 
procesului de pregătire pentru 
Universiadă. Și privite în conul 
de lumină al J.M.U.. comportă
rile celor vizați a fi selecțio
nați în lotul nostru arată cîteva 
aspecte interesante, dar și une
le cu un semn de întrebare. 
Astfel. Florența Crăciunescu se 
dovedește constantă la un anu
mit plafon valoric, despre care 
se poate spune foarte bine că 
înseamnă : clasă Internațională. 
Nu numai rezultatul realizat de 
ea, sîmbătă. înseamnă clasă 
(66,92 m). cît constanța de
monstrată în cele 6 aruncări 
care au măsurat: 65,88 m, 
66,08 m. 66,92 m, 65,76 m,'
65,60 m, 64,00 m.

Aceeași apreciere s-ar putea 
face și la adresa săritoarei în 
lungime Valj Ionescu care, sîm
bătă, a sărit 6,60 m, dar deși 
n-a efectuat decît 3 încercări, a 
arătat că are posibilități să a- 
tingă curînd obiectivul său în 
acest - sezon : 7 metri. Din pă
cate. fiind suferindă (extracție 
dentară) recordmana țării, 
Anișoara Cușmir, n-a putut lua 
parte la întreceri, dar așteptăm 
s-o vedem iarăși la groapa de 
sărituri, la forma care, în pri
măvară. a dus-o la 6,91 m. în
trecerea lor la Universiadă, cu 
Jody Anderson (S.U.A.) și alte 
săritoare valoroase, se anunță 
a fi unul dintre capetele de afiș 
ale competiției.

Un cuvînt bun pentru tînăra 
alergătoare Margareta Ghile, în 
primul ei an ca senioară, care 
și-a îmbunătățit substanțial re
cordurile pe 800 m 2:01,97 (2:06,1) 
și 1500 m 4:15,60 (4:23,0). Nu 
trebuie să uităm că această ta
lentată atletă nu are încă 20 de 
ani ! Noi recorduri personale au 
mai realizat și aruncătoarele de 
greutate Mioara Boroș 17,60 m 
Si Tatiana Mihalcea 16,45 m, 
sprintera Doina Ciolan 11,78 la 
100 m etc.

Vom consemna, de asemenea, 
ca promițătoare evoluția semi- 
fondistei Doina Melinte la 800 
m. pe care am vrea însă s-o 
vedem în curse cu mai multă 
personalitate, cu mai multă cu
tezanță. Dealtfel, această ches
tiune a personalității, a curaju
lui în întrecere, le privește si pe 
altele dintre atletele noastre, 
Maria Radu (8:52,70 pe 3000 m, 
prima cursă sub 9:00,0!), Nicu- 
lina Vasile și Monica Matei, la 
înălțime. Corina Gîrbea la 
suliță, care, evident, pot mult 
mai mult decît arată rezultatele 
din ultimele concursuri. Un 

spor de calitate a performanțe
lor. perfect posibil a fi realizat 
chiar în scurtul răgaz de timp 
rămas pînă la Universiadă, 
le-ar asigura, indiscutabil, un 
spor al șanselor de a se clasa 
cît mai bine.

La băieți, în „Cupa Steaua", 
am reținut rezultatul lui Bedros 
Bedrosian la triplu (16,69 m), 
dar pînă la 17 m mai are încă 
ceva, noul record al juniorului 
Liviu Giurgian la 110 mg, care 
luptă pentru a obține unul din
tre cele 2 locuri din echipa 
pentru Universiadă, săritura la 
2,15 m a lui Sorin Matei (cu 
largi posibilități încă neexpri
mate) si am regretat accidenta
rea lui Adrian Proteasa, care 
alături de cea a lui Horia 
Toboc, văduveste lotul nostru 
de două posibile clasări bune. 
Sperăm însă în rapida lor recu
perare.

Romeo VILARA

CUM VA FI VREMEA INTRE 19 Șl 30 IULIE?
Prin amabilitatea serviciului 

prevederilor de lungă durată a 
vremii din cadrul Institutului 
meteorologic și hidrologic din 
București, vă oferim amănunte 
asupra condițiilor atmosferice 
de la București, pentru peri
oada Universiadei :

PERIOADA 19—23 IULIE : se 
va înregistra o ușoară răcire, 
vremea rămînînd, în general, 
frumoasă. Cerul va fi variabil, 
mai mult senin, însă. Vîntul va 
prezenta intensificări de scurtă 
durată, iar temperaturile mini
me se vor situa între 14 si 18 
grade Celsius, maximele fiind 
între 24 și 28 de grade Celsius, 
posibil chiar mai ridicate.

Cu o săptămînă în urmă, 
subliniam frumoasa izbindă, la 
Macon, a săritorului francez 
Thierry Vigneron, care izbutise 
să treacă, la prăjină, peste șta
cheta ridicată la 5,80 m. consi- 
derînd acest nou record al lu
mii ca început al ofensivei ce
lor... 6 metri ! în legătură cu 
acest remarcabil succes al lui 
Vigneron, am reținut două idei 
dintr-un interviu acordat de 
antrenorul lui Thierry, Jean- 
Claiude Perrin, ziarului parizian 
1’Eq.uipe : mai întîi, aceea că 
pînă la încheierea sezonului, 
recordul la prăjină va fi în 
jurul lui 5,85 m (numai în 
Franța sînt 3 săritori — Hou- 
vioni, Bellot și, evident, Vig
neron care ar putea face a- 
ceasta !) și, a doua, că deși, 
actualmente, școala franceză de 
prăjină este în fruntea bilanțu
lui mondial, din marea masă 
de practicanți ai acestei probe

PERIOADA 23—26 IULIE : 
vreme schimbătoare, cer varia
bil. cu înnourări mai pronunțate 
în zilele de 23 și 24 iulie, _cînd 
vor fi posibile averse trecătoa
re în timpul după-amiezii. 
Temperatura în creștere, mi
nimele vor fi cuprinse între 
16 și 20 de grade, maximele în
tre 28 si 32 de grade Celsius.

PERIOADA 27—30 IULIE : 
vreme, în general, călduroasă, 
frumoasă. Cer mai mult senin 
în cursul dimineții, vînt slab. 
Dacă minimele vor fi înregis
trate între 16 și 20 de grade, 
maximele vor crește pînă între 
28 și 34 de grade Celsius și 
chiar mai mult. 

în U.R.S.S. și S.U.A. pot ieși 
mereu noi performeri.

Ceea ce. iată, s-a și întîm- 
plat ! La mai puțin de o săp
tămînă de la izbînda lui Vig- 
neiron, „sceptrul" de recordman 
al lumii a trecut din mîinile a- 
cestuia în cele ale atletului so
vietic Vladimir Poliakov. Vi
nerea trecută, la Tbilisi, în ca
drul meciului anual dintre e- 
chipele U.R.S.S. și R. D. Ger
mane, Poliakov a realizat din 
prima încercare un nou record 
mondial cu 5,81 m ! !

Dar cine este noul lider al 
săritorilor cu prăjina, numele 
său fiind, totuși, mai puțin ve
hiculat în cronicile și comenta
riile activității competiționale 
internaționale ? Poliakov are 
21 de ani. ca și Vigneron, de
altfel, este înalt de 190 cm șt 
are 78 de kg. în 1979, la cam
pionatele europene de juniorf 
de la Bydgoszcz, Poliakov a 
cîștigat titlul continental cu un 
rezultat de 5,40 m, egal cu al 
celui de al treilea clasat, Vig
neron ! în bilanțul mondial de
ținea locul 37, cu 5,40 m. A- 
nui trecut, în același bilanț, il 
găsim pe locul 12, cu 5,60 m. 
In acest an, la „europenele" de 
sală de la Grenoble (Vigneron 
a cîștigat cu 5,70 m), Poliakov 
a fost al 7-lea cu 5,55 m. Și 8 
cum, de vineri, Vladimir Poli, 
kov este primul săritor ax 
lumii.

Asaltul către 6 metri conti
nuă... Cine vine la rînd, și cu 
cit ? (R. Vil.).

★
Actualul si fostul recordman 

se vor reîntîlni la București, 
la Universiadă, joi 23 iulie, la 
ora 16.
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«A-
iZ 131 echipe Înscrise In competițiile

3

m

•

E FOTBALISTICE EUROPENE (ediția 1981-82) 9

2
131 de echipa din 33 de tari tapa a doua), iar în Cupa cu. m

sînt înscrise în cale trei corn pelor, unde sînt 34 de formații se JW

• petiții fotbalistica europene ir vor desfășura două partide pre-
noua ediție 1981-52 : 33 în Cupa liminare.

KM campionilor ; 34 In Cupa cupe* Vom nota că la actuala edî- "in
iuu lor și 64 în Cupa U.E.F.A. Toate ție, Anglia so prezintă Ia stări

aceste formații așteaptă cu cu 7 formații (două fiind caii- ?ri
justificata nerăbdare tragerea la ficate de drept — F.C. Liverpool

9 sorți a meciurilor din prima e în C.C.E. și Ipswich Town în
tapă, operație care va avea loi Cupa U.E. F.A. — deținătoarele •

fit! la 7 iulie la Zilrich. trofeelor) ; J.R.S.S. si R.F. Ger-
UJ In C.C.E. fiind înscrise 33 de mania cu cite 6. Si Dinamo Kiev ■V»UY echipe este posibil sâ aibă Io? cîștigătoarea Cupei cupelor s-a m

un meci preliminar (sau deți calificat de drept în această
• nătoarea titlului — F.C. Liven competiție. 9

pool — sâ se califice direct în e- lată tabloul echipelor înscrise.
Ilu .C.C.E. CUPA CUPELOR CUPA U.E.F.A.

nrj

Albania • Partizani Tirana O Vl'laznia • Dinamo Tirana fiiu. Anglia 0 Aston Villa • Tottenham 0 Ipswich Town
9 F.C. Liverpool • Arsenal• • West Bromwich 9

'K • Southampton
tu Austria 9 F.C. Austria • Graz A.K. 0 Sturm Graz -(/i
«n- Viena • Rapid Viena mu. Belgia 0 S.C. Anderlecht 9 Standard 9 F.C. Bruges 7G

Liege • S.C. Lokeren
0 S.C. Beveren 9

fir* 9 Winterschlag
tu Bulgaria • Ț.S.K.A. Sofia 0 Trakia 9 Levski Spartak
</) Plovd i v 9 Akademik Sofia

Cehoslovacia 0 Banik Ostrava 0 Dukla Praga 9 Sparta Praga
9 Bohemians Praga

• Cipru 9 Omonîa Nicosia 9 Paralimni 9 Pezoporikos 9
a: Danemarca 9 K.B. Copenhaga • Vejle B.K. 9 Odense

Elveția • F.C Zurich • Lausanne 9 Grasshoppers
9 Neuchâtel

Finlanda • OPS Oulu 9 Kotka T.P. 9 Haka Valkeakoski
• Franța • St. Etienne 0 Bastia 9 Nantes

© Bordeaux 9'
£S! 9 Monaco

R.t>. Germanfi 9 Dynamo Berlin 9 Lok. Leipzig O C.Z. Jena TI

E 0 Dynamo Dresda vi
9 F.C. Magdeburg m

70
• R.F. Germania 9 Bayem Munchen 9 Eintracht 9 S.V. Hamburg

Frankfurt ® V.f.B. Stuttgart 9
m 9^ Kaiserslautern
vi- 0 Monchengladbach ȚJ

u. Grecia 9 Otimpîakos 0 P.A.O.K. 9 Aris ■w»
Pireu Salonic 9 A.E.K. m

• Irlanda 9 Athlone Town 0 Dundalk 9 Limerik
Irl. Nord 9 Glen to ran 9 Ballymena 0 Linfield 9
Islanda • Valur Reykj. • From fl) Vikinger

4/> Iugoslavia 9 Steaua roșie • Velez Mostar 9 Hajduk Split ■n
U. Belgrad 9 Radnicki Niș

Italia 9 Juventus 9 A.S. Roma 9 Napoli m
70

• 9 Interna-zio-nale
Luxemburg 9 Niederkorn 0 Jeunesse 0 Red Boys 9

d’Esch
Malta 9 Hibernians @ Floriana 0 Sliema Wander. *n

IU. Norvegia 41 Start Krist. 0 Vaalerengen 9 Bryne ♦in
Olanda 9 A.Z. 67 Aikmaar • Ajax Amster- 9 Utrecht m

dam 9 Feyenoord
9 Eindhoven

Polonia 9 Widzew Lodz 9 Legia 9 Wisla Cr.
Varșovia 0 Szombierki îo

u. Portugalia • Benfica 9 F.C. Porto 0 Sporting
9 Boavista •

• ROMANIA 9 Univ. Craiova 9 Politehnica 0 Dinamo Buc.
£ Timișoara © F.C. Argeș TI

Scoția 3 Celtic Glasgow 9 Glasgow Rang 8 Aberdeen
— 9 St. Mirren

Spania <1 Real Sociedad 9 C.F. Barce- 0 Real Madrid
• Iona 0 C.F. Valencia •

© Atletico Madrid 1
Suedia • Oesters Văxjo 9 Kalmar 9 Malmo F.F. — I ■</>)9 Goteborq

— Tara Galilor 9 Swansea aJl
Turcia 0 Trabzonspor © AnkaragiicO 9 Adanaspor

• Ungaria • Ferencvaros • Vasas Bp. 9 Tatabanya •
© Video ton 1

U.R.S.S. • Dinamo Kiev • Dinamo 9 Spartak Moscova
Tbilisi 9 Zenit Leningrad | ■v»

uZ 9 S.K. Rostov 0 Ț.S.K.A. Moscova m

• FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • (

CONSTRUCTORII DE LA SALA I.C.E.D. 
EXAMENUL JOCURILOR MONDIALE

Ieri dimineață, cîteva zeci de 
elevi ai Liceului industrial de 
construcții nr. 18 montau cu 
hărnicie apărătorile de fier for
jat la ferestrele exterioare ale 
sălii I.C.E.D., una dintre bazele 
care vor găzdui intilniri oficia
le de baschet in cadrul Uni
versiadei. Ceea ce spune de la 
sine că și în interior pregă
tirile (nu puține și nici simple 
sau ușor de efectuat !) se a-

ECOURI LA NOILE RECORDURI 
ALE LUI CARMEN BUNACIU
ROMA, 29 (Agerpres). — Co- 

men tind concursul internațional 
de natație „Trofeul celor șapte 
coline", agenția „France Presse* 
scrie, printre altele : „înotătoa- 
rea româncă Carmen Bunadu a 
dominat întrecerile concursului 
desfășurat sîmbătă și duminică 
în piscina municipală din Vero
na, stabilind cele mai bune per
formanțe mondiale în probele da 
100 m spate — 1:02,65 și 200 m 
spate — 2:13,26, probe pe care 
le-a cîștigat detașat.

Prin evoluția sa, Carmen Bu- 
naciu a eclipsat-o pe cealaltă ve
detă a reuniunii, americanca Mary 
Meagher, învingătoare în probele 
de fluture".

TURNEUL DE LA WIMBLEDON
LONDRA, 29 (Agerpres).— Tur

neul de tenis de la Wimbledon a lost 
reluat după o zi de repaos, cu 
sferturile de finală ale probei de 
simplu femei. Hana Mandllkova 
a cîștigat cu 6—0, 6—0 la Wendy 
Turnbull, Martina Navratilova a 
întrecut-o cu 6—2, 6—3 pe Vir
ginia Ruzici, lar Chris Evert a 
dispus cu 6—2, 6—2 de Mima 
Jausovec.

TURUL IUGOSLAVIEI
Turul Iugoslaviei a continuat cu 

etapa a treia, Boșanski Brod — 
Kozara (150 km), cîștigată de ru
tierul sovietic Piotr Ugrumov în 
3 h 52:54. Pe locul doi a sosit, 
la diferența de 28 sec. Riho Sun 
(U.R.S.S.). care se menține lider 
al clasamentului. Grosul plutonu
lui, în care s-au aflat si cicliștii 
români M. Romașcanu, C. Ni- 
colae, I. Gancea. a avut e întîr- 
ziere de două minute.

TURUL FRANȚEI
PARIS, 29 (Agerpres). — Dis

putată contracronometru pe echi
pe între Narbonne și Carcas
sonne (77,200 km) etapa a 5-a a 
Turului Franței a revenit forma
ției Raleigh cu timpul de lh 41:03. 
Lider al clasamentului general se 
menține olandezul Gerrie Kne- 
temann. 

propie de sfîrșit. Iar supoziția 
este confirmată de cuvintele 
șefului bazei. Aurel Nemeș : 
„Chiar acum, sînt vopsite ulti
mele suprafețe Me „căciulilor" 
de la cele două capete ale te
renurilor". Intr-adevăr, roșul 
închis din fața celor două pa
nouri (care așteaptă cuminți, 
în apropiere, montarea) con
trastează plăcut cu verdele 
intens al restului sălii. „în 
două zile vopseaua se va usca, 
vom putea instala panourile, 
așa că, la începutul lunii iulie, 
în data de 4 sau cel mai tîrziu 
în 5, putem rupe, ca să zic așa, 
panglica de inaugurare..."

Cel care cunoșteau dinainte 
sala I.C.E.D. ar face bine să o 
viziteze din nou : există șansa 
să n-o mai recunoască ! Pen
tru că, de pildă, întregul perete 
cu geamuri a fost demontat, 
transformat și remontat în_ altă 
formă, autori fiind lucrătorii 
de la I.C.M.C. București ; 
Grupul 2 șantiere a schimbat 
întreaga pardoseală ; Grupul 4 
șantiere a reconstruit terasa 
de deasupra sălii și a schim
bat fațada ; întreprinderea do 
instalații-montaj izolații a în
locuit tot ceea ce este parte e- 
lectrică, astfel că, în momentul

TELEX • TELEX •
ATLETISM • La Kiev : Ra

mona Ncubert (R.D.G.) record 
mondial la heptatlon cu 6717 p 
(v.r. îi aparținea cu 6621 . p) : 
100 mg — 13,70, greutate — 15,41 
m, înălțime — 11,86 m, 200 m — 
23,58, lungime — 6,82 m, suliță 
— 40,62 m, 800 m — 2:06,72 •
Klaus Ploghaus (R.F.G.) 80,56 m 
la ciocan, la Obershul • Tbilisi, 
în meciul U.R.S.S. — R.D.G, oas
peții au câștigat CU 189—179 p la 
bărbați și 86—71 p la femei : 800 
mF— Steuk (R.D.G.) 1:58,38,
3 000 m F — Dvlrna 8:45,60, înăl
țime F — Deuner (R.D.G.) 1,98
m, greutate F — Slupianek 
(R.D.G.) 21,09 m ; 400 mg —
Beck (R.D.G.) 49,60, înălțime —
Granenkov 2,28 m, ciocan — Se- 
dîh 80,18 m.

CICLISM • Turul R. D. Ger
mane (a 29-a ediție) a fost cîș
tigat de Lutz Lotzsch (R.D.G.) 
urmat de coechipierul său Bartb 
la 1:26,0. Pe echipe : R. D. Ger
mană urmată la 18:43,0 de Ceho
slovacia • Sofia — urmărire in
dividuală : Dleterdt (R.D.G.)
4:53,2.

FOTBAL • Semifinalele Cu
pei Africii" : Guineea — Etiopia 
2—2 (tur) • mternazionale a 
cîștigat turneul de la Milano. In 
ultimul meci a învins cu 3—1 pa 
A.C. Milan. Intr-un alt joc San
tos — Feyenoord 2—0. Clasamen
tul î 1. Internazionale 7 p, 2.

„VOM TRECE CU BRIO 
UNIVERSITARE !"
de față, fiecare metru patrat do 
sală este „inundat" de... 380 de 
lucși, adică atît cît solicită nor
mele internaționale în vigoare. 
I.C.E.D. a pus la punct 
împrejurimile și căile de ac
ces, iar Grupul 5 șantiere a 
montat tribune pentru circa 
1000 de spectatori. Să mai no
tăm și un „mesaj" transilvă
nean, sosit de la Electromureș 
din Tîrgu Mureș : vaporizatorul 
din noua saună, construită de 
un alt colaborator, I.C.P.B.

în concluzie : sala I.C.E.’ 
e... nouă. E funcțională și 
primitoare. Trebuie însă să 
notăm cuvintele pe care ni le 
adresa Stelian Matei, președin
tele Consiliului sindicatelor 
din construcții : „Dumneavoas
tră ati notat constructorii care 
au colaborat la transformarea 
sălii. Vă rog să adăugați, însă, 
că după marele examen al U- 
niversiadei, pe care-1 vom tre
ce, vă asigur, cu brio, aceiași 
lucrători vor deveni și... bene
ficiari ai acestei baze ! Cu toții 
fac parte din Centrala de con- 
strucții-montaj București, exe
cutant și beneficiar al tuturor 
lucrărilor !“

Radu TIMOFTE

TELEX • TELEX
Santos 5 p, 3—4 Feyenoord șl 
A.C. Milan 3 p, 5. Penarol 2 p.

HALTERE • Campionul olim
pic Oto Zaremba (Cehoslovacia) 
nou record mondial la cat. 100 
kg cu 415 kg. (v.r. 410 kg Sai- 
dulaev — U.R.S.S.).

HANDBAL • Turneu masculin 
la Olsztyn : Polonia — R. F. Ger
mania (campioană a lumii) 24—17 
(12—8).

ȘAH 0 înaintea ultimei runde 
la Las Palmas lider este olan
dezul Jan Tlmman 7 p, urmat 
de Seirawan 5 p, Larsen 3>/, (2), 
Korcinol 31/, (1) • In turneul fe
minin de la Budapesta s-au dis
putat partidele întrerupte, maes- 
trele românce obțlnînd victorii. 
Elisabeta Polihroniade a cîștigat 
la Grosz (Ungaria), iar Marga
reta Mureșan a învins-o pe 
Szaday (Ungaria). în clasament 
după 10 runde conduce Fatall- 
bekova (U.R.S.S.) cu 81/» p.

TIR • La Roma, Italianul Celso 
Giardini a realizat 200 p din 200 
posibile la skeet — record mon
dial.

VOLEI • Turneul feminin de 
la Rostock a revenit echipei 
S.U.A. — 8 p, urmată de o se
lecționată a U.R.S.S. — 7 p. Bul
garia — 6 p. Echipa studențească 
a României (în ultima zi, 0—3, 
cu S.U.A.) s-a clasat pe locul 5.


