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Marți, 30 iunie, au fost re
luate in plen lucrările sesiu
nii a IlI-a a celei de-a VIII-a 
legislaturi a Marii Adunări Na
ționale.

întrunită intr-o atmosferă de 
puternică efervescență politică, 
de pregnantă manifestare a 
profundului democratism al o- 
rinduirii noastre socialiste, ac
tuala sesiune a Marii Adunări 
Naționale examinează și legi
ferează acte normative de o 
deosebită importanță pentru 
dezvoltarea economico-socială a 
țării, care au fost dezbătute, 
in aceste zile, in cele mai largi 
forumnri democratice ale clasei 
muncitoare, ale întregului po
por.

Ora 10. în aplauzele puter
nice ale deputaților și invita- 
ților, în lojile oficiale iau 
loc tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Ilie Vcr- 
deț. Iosif Banc, Emil Bobu, Cor
nel Burtică, Virgil Cazacu, Lina 
Ciobanu. Ion Coman, Nicolae 
Constantin, Constantin Dăscă- 
fescu. Ion Dincă, Jahos Fa- 
zekas. Ludovic Fazekas, Cor
nelia Filipaș, Alexandrina Găi
nușe, Petre Lupu, Paul Nicu- 
lescu, Gheorghe Oprea, Gheor
ghe Pană, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Radulescu, 
Leonte Răutu, Ștefan Voilec.

în sală se află membri su- 
pleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., se
cretari ai C.C. al P.C.R., mem
bri ai Consiliului de Stat.

La lucrările sesiunii sînt pre- 
zenți numeroși invitați — mem
bri ai C.C. al P.C.R.. miniștri, 
conducători de instituții cen
trale și organizații obștești, re
prezentanți ai oamenilor mun
cii, personalități ale vieții noas
tre culturale și științifice, zia
riști.

Lucrările sesiunii au fost des
chise de tovarășul Nicolae Gio- 
san, președintele Marii Adu
nări Naționale.

La propunerea Biroului Ma
rii Adunări Naționale, depută
ții au aprobat completarea or
dinii de zi a sesiunii 
șurarea lucrărilor în 
rea succesiune :

1. Validarea alegerii 
putat în Marea Adunare 
țională și depunerea de 
acesta a jurămintului de cre
dință și devotament față de Re
publica Socialistă România ;

2. Proiectul de lege pentru a- 
doptarca Planului național u- 
nic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste 
România în perioada 1981—1985;

3. Proiectul de lege pentru a- 
doptarea Planului de dezvolta
re a agriculturii și industriei a- 
limentare în perioada 1981—

și desfă- 
următoa-

unui de- 
Na- 

către

4. Proiectul legii gospodăriei 
comunale ;

5. Proiectele de legi pentru a- 
probarea decretelor cu putere 
de lege emise de Consiliul 
Stat.

Intrîndu-se în ordinea de 
Marea Adunare Națională 
validat, 
rea ca deputat al M.A.N. în 
circumscripția '-electorală nr. 1 
Tulcea, a' tovarășului Roman 
Ancuț, care a depus apoi jură- 
mîntul de credință și devota
ment fată de Republica Socia
listă România.

Tovarășul Ilie Verdeț. prim- 
ministru al guvernului, a pre
zentat. la următorul punct al 
ordinii de zi, din Împuterni
cirea guvernului, proiectul <lc 
lege pentru adoptarea Planu
lui național unic de dezvoltare 
economico-socială a României in 
perioada 1981—1985,

în continuare, deputatul loan 
Totu, secretar al Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice 
și Sociale, a expus coraportul 
Consiliului privind proiectul 
de lege pentru adoptarea Pla
nului național unic de dez
voltare economico-socială a 
României în perioada 1981— 
1985.

Deputatul Gheorghe Dumitra- 
che, vicepreședinte al Comi
siei pentru industrie și acti
vitatea economico-financiară, a 
dat citire, apoi, raportului co
misiilor permanente ale Ma
rii Adunări Naționale, care au 
avizat favorabil proiectul de 
lege.

Trecindu-se la următorul 
punct al ordinii de zi, tova
rășul Angelo Miculcscu, vice- 
prim-ministru al guvernului, 
ministrul agriculturii și Indus
triei alimentare, a expus pro
iectul de lege pentru adopta
rea Planului de dezvoltare a 
agriculturii și industriei ali
mentare in perioada 1981—1985.

Președintele Comisiei pen
tru agricultură, silvicultură și 
gospodărirea apelor, deputatul 
Ion Catrinescu, a prezentat a- 
poi raportul comisiilor per
manente ale M.A.N. care au 
avizat proiectul de lege.

In ședința de după-amiază a 
început dezbaterea generală 
asupra celor două proiecte de 
legi.

Au luat cuvintul deputății : 
Gheorghe Pană, Corneliu Ve- 
lincov, Emilian Dobrescu, 
liana Bacinschi, 
Alecu Popa, 
cean, 
Korodi, 
Savu, _____ ______ _______
Moise, Teodor Roman, Neculai 
Agachi, Vasilica Vlad, Richard 
Winter, Virginia Gemescu, Ion 
Teoreanu, Valeriu Dumitrica, 
Ferdinand Nagy, Vasile Bulucea.

Lucrările sesiunii continuă.

de

zi, 
a 

în unanimitate, alege-*

Iu-
Ioan Avram, 

Gheorghe Poto- 
Melenti Tuduce,

Marin Nedelcu, Elena 
Traian

Ștefan

Garba, Floarea

»
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întreceri spectaculoase, de înalt nivel la gimnastică
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CAMPIOANE ABSOLUTE ALE „DACIADEIu
Onești învingătoare pe echipe ® Azi,

finalele aparale la feminin Și masculin

NADIA COMANECI
Nu greșim cu nimic atunci 

cind vom afirma că finalele 
„Daciadei" și ale campionatelor 
naționale feminine au fost cu 
adevărat un spectacol de nivel 
european. Reunirea în același 
concurs a celor mai bune gim
naste ale tării, intre care nu
meroase campioane mondiale, 
olimpice și europene, prezenta 
ta aceeași finală a Nadiei Co
măneci. Cristinei Grigoraș. Ro- 
dicăi Dunca. Mihaelei Stănulet. 
Emiliei Eberle. Dumitriței Tur
ner. Marilenei Vlădărău repre
zintă. din capul locului, un atu 
pentru orice concurs, iar cel 
de ieri, de la Palatul sporturi
lor si culturii, a purtat parcă 
mai mult ca oricînd amnrenta 
marilor competiții de gimnas
tică. Atit in disputa pentru tit
lurile la individual compus, cit 
și în cea pe echipe, gimnastele 
finaliste și formațiile s-au an-

CRISTINA GRIGORAȘ 
caiat de la primele schimburi 
într-o luptă de o rară specta
culozitate. aplaudată deseori la 
scenă deschisă. Iar spectacolul 
a fost dintre cele mai 
reușite și gustate, pentru 
că a avut toate elemen
tele. care dau o notă de dra-

matism si inedit disputelor 
snortive : evoluții de inaltă cla- 

note maxime, incertitudine 
privința liderului, pentru a 
mai vorbi de ratări pentru 
din păcate, au fost si din 

acestea. Iar în final, aplauze 
entuziaste pentru două meritu-

mai
curs 
tina 
pi imită cu 
apariția ta sală si urmărită cu 
iustificat interes de toii spec
tatorii. la primul său concura 
oficial după Jocurile Olimpic® 
de la Moscova, ne-a făcut din 
nou dovada înaltelor sale vir
tuți. mai ales, la bîrnă si sol. 
probe în care a primit nota 10. 
etalîndu-si inegalabila sa mă
iestrie. Cu atit mai mult a fost 
regretată, parcă, nereușita sa 
de la paralele. Cristina Grigo- 
ras. în schimb, s-a impus prin 
constantă si siguranță în toate 
cele patru evoluții de ieri du- 
pă-amiază. Aceasta i-a permis

să. 
în 
nu 
că.

învingătoare, evident cela 
bune gimnaste din con- 

: Nadia Comaneci și Cris- 
Grigoraș. Nadia Comaneci.

vii aplauze de la

Constantin MACOVEi

(Continuare in pag. 2-3)

AVEM GIMNASTE MINUNATE.
VENIȚI SĂ LE VEDEȚI !

------,--------------- • , _ , ne bucurăm. Gimnas-
■ mari și mici sint minunate. La Palatul

— sporturilor am trăit ieri patru ore de delectare spor
tivă, minări de fetițele și fetele noastre care au arătat, .incă 
o dată, că gimnastica românească este un izvor de mari 
talente, de talie europeană și mondială. Multe din elemen
tele de excepție'de acum cițiva ani ale Nadiei Comăneci 
sint astăzi proprii zecilor de gimnaste din aceste finale ale 
„Daciadei". Privirile zboară de la un aparat la altul, admirind 
cutezanța și măiestria unor copile ca din povești. Printre 
ele, Nadia . rămine incă Nadia, deși are acum rivale care 
abia așteaptă s-o egaleze, s-o întreacă. Aseară, Nadia a ra
tat din nou la paralele, la același element extrem de di
ficil și periculos pe care nu vrea să-l abandoneze. Arbitre- 
le au notat-o numai cu 9,50 și primul loc vizat de admira
bila noastră gimnastă era periclitat de Cristina Grigoraș și 
Ecaterina Szabo. încă o dată, Nadia a strins din dinți, cu 
vitejie sportivă, și s-a avintat in întrecere ca și cum ni
mic nu s-ar fi intimplat. Cu două note de 10, ea a reușit 
să reciștige din terenul pierdut și si egaleze pe Cristina 
Grigoraș devenind. împreună cu ea, campioane absolute ale 
„Daciadei" la gimnastică.

Concursul a fost palpitant pină in ultimul moment. Nenu
mărate aplauze au însoțit evoluțiile gimnastelor consacrate 
sau debutante. Spectatori puțini dar entuziaști, inexplicabil 
de puțini (circa 2 000), dar explicabil de însuflețiți la ma
rele spectacol al gimnasticii. Cind fetele noastre, in frunte 
cu Nadia, evoluează in străinătate, biletul de intrare costă 
in medie 2—300 de lei, iar cererile nu pot fi satisfăcute pen
tru toți solicitanții. La noi un bilet costă 10 lei și, totuși, 
rămin locuri goale!

Azi vor putea fi văzute la Palatul sporturilor finalele pe 
aparate, atit la fete cit și la băieți. Gimnastele și gimnaștii, 
in ordinea celor mai bune note, vor evolua, in paralel, la 
cile un aparat. Pe Nadia Comăneci o vom vedea la birnă 
și la sol, aparate la care a primit notele de 10, și la sări
turi.

Palatul sporturilor ne așteaptă de la ora 17 pentru incă 
patru ore de feerie sportivă! Sintem invitați cu toții !

Aurel NEAGU

audeamus igitur ! Așadar să
I -j- tele noastre 1__

soarturilor a

BAZINUL DINAMO

Foto : Vasile BAGEAC
Calmul dinaintea marilor „furtuni" sportive din meciurile de polc 
programate de Universiadă...

■I IMinii 
lțșilt>llllABA.# București ’811

ESTE GATA PENTRU START!
Ieri dimineață. într-un gest 

parcă simbolic, inginerul con
structor Gheorghe Moja înmî- 
na un set de chei antrenorului 
de inot Remus Drăgușanu : ba
zinul de polo și înot de la Di
namo poate găzdui, de acum 
înainte, primele antrenamente 
în vederea Jocurilor Mondiale 
Universitare ! „Ne-am luat an
gajamentul ca la 30 iunie ba
zinul să fie gata. Iată-1 1“

Una dintre cele mai moderne 
haze din tară pentru natatie 
în aer liber, bazinul Dinamo 
e învăluit într-o liniște nefi
rească fată de atmosfera tu
multuoasă din timpul meciuri
lor de polo care se vor dispu
ta. nu peste multă vreme, aici. 
Nu ne vom opri acum nici la 
eficacitatea instalațiilor de pu
rificare a apei (capabile, cu a- 
jutorul firicelelor de nisip cu- 
artos de la 0,5 pină Ia 3 mm, 
să asigure o apă curată ca... 
cristalul) ; nici Ia cei 350 de 
lucsi pe metru pătrat, sufici
ent! pentru efectuarea transmi
siilor televizate ; nici asupra 
celor 350 metri pătrat! de gre
sie antiderapantă, care încon
joară bazinul sau asupra celor 
1500 de metri pătrati de gre
sie glazurată, albastră, 
tapetează întregul bazin,
vom opri asupra unui amă
nunt deosebit, care vorbește, o 
dată în plus, atit despre mo- 
dernitatea, cît și despre func
ționalitatea acestei baze sporti
ve model. La unul dintre cape
tele bazinului, sub nivelul a- 
pei. se află 3 ferestre prin 
care. în timpul jocurilor, o ca-

care
Nn

meră de luat vederi va putea 
surprinde imagini subacvatice, 
pentru telespectatori. De 
nea. de aici vor putea 
mate întoarcerile din 
de înot si e lesne de 
cît de importante sînt ___
trele în discuție și pentru ob
servarea. de către antrenori, a 
greșelilor de Ia întoarcerile e- 
levilor lor...

Angel Șoptereanu. unul din
tre antrenorii de înot ai clu
bului Dinamo, ne spunea, evi
dent cu bucurie : „Bazinul a-

aseme- 
fi fii- 
cursele 
înțeles: 
feres-

cesta — se înțelege — ne va fi 
de mare folos și după Univer
siadă î aici se vor putea des
fășura intilniri internaționale 
de înot, intrucit el corespunde 
perfect tuturor cerințelor re
gulamentelor internaționale : a- 
vem girul 
lungimi < 
Iui de metrologie din 
rești".

Un nou obiectiv al 
sportive a Universiadei 
bazinul Dinamo !

I Laboratorului de 
din cadrul Institutu- 

Bucu-

hărții 
e gata:

Radu T1MOFTE

DACIADA" IN BISTRIȚ A-N AS AUD: 
CUPA SPORTULUI SĂTESC"

trecute, 
vr-eo 400 
drumuri

ți- 
de 
de 
de 
de 
de

»»
Au colindat, zilele 

nuturile Năsăudului 
tineri băieți șl fete :
munte șerpuind pe sub poale 
păduri, drumuri cu poduri 
lemn acoperite cu coviltire 

peste ape limpezi, co- 
din Rodna șl 
împreună, 
caselor în care 
au trăit o vreme Coș-

scîndură, 
borîboare
Au pășit 
pragurile 
născut și _ ___ , ,
buc și Rcbreanu, au fost încîntați 
de fața nouă a satelor, cu case 
văruite în culori senine și șiruri 
de fiori flanclnd porțile de lemn

Țibleș. 
cu emoție, 

s-au

dăltuite. 400 de tineri din jude
țele Bistrița-Năsăud, Maramureș 
șl Suceava’, reuniți de „Daciadă" 
la „Cupa sportului sătesc". A 
fost unul dintre cele mai inspi
rate și reușite puncte din progra
mul acestei competiții tradițio
nale, moment de educație patrio
tică, de cunoaș:ere a frumuseți
lor patriei, întregind întrecerea

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag. 2-3)



Și pentru rugby, „Daciada" a însemnat

UN EXCELENT PRILEJ DE CONSOLIDARE
A UNOR CENTRE TINERE

Activitatea rugbystică s-a men
ținut în actualitate (șl la cea 
mal înaltă... tensiune valorică !) 
prin intermediul marii competi
ții naționale „Daciada", acum la 
a n-a ediție de vară. „O între
cere cu multe reușite" — ținea 
să remarce prof. Ovidiu Marcu, 
secretarul responsabil al federa
ției de resort, in cuvintul său. 
rostit cu prilejul decernării tit
lului de campioană. Și a făcut 
precizarea : „îndeosebi pe planul 
popularizării sportului cu balo
nul oval".

Cum a șl fost 1 Observația vi
zează mai ales centrele noi în 
acest sport — Tulcea, oradea, 
Alexandria și Focșani, în care 
ființează formații prezente în e- 
șalonul secund al rugbyului nos
tru șl. paralel, echipe de copii 
și juniori. întrecerile „Daciadei" 
au impulsionat interesul iubitori
lor de sport pentru rugby, au 
tăcut să sporească rîndurilc ce
lor care doresc să-1 cunoască și 
chiar să-1 practice. S-a făcut un 
nou pas către consolidarea cen
trelor tinere. Chiar dacă s-ar fi 
limitat Ia atît, „Daciada" ar fi 
însemnat o reușită. Dar au mai 
fost și altele...

Așa, de pildă, competiția a re
levat marile virtuți ale campi
oanei, echipa Bucureștiulul, alcă
tuită aproape în totalitate din 
jucătorii de la Dinamo. In po
fida unui sezon extrem de încăr

cat, în Divizia „A", cu multe 
meciuri programate la intervale 
de 3—4 zile și într-o dispută în 
care a fost angajată direct în 
„bătălia" pentru titlu, Dinamo 
București s-a prezentat realmen
te drept cel mai bun team al 
„Daciadei", care — cum remar
cau mulțl antrenori — a reușit 
să facă adevărate demonstrații 
de rugby atit în țară (la Foc
șani și Iași) cit și in Capitală. 
Meciul-finală a constituit o în- 
cintare, sigur unele merite avlnd 
și partenerii de întrecere ai di- 
namoviștilor (rugbyștii de Ia 
Farul Constanța), chiar dacă nu 
au putut prezenta, cum s-ar fi 
dorit, garnitura completă.

Au plăcut, de asemenea, rug
byștii ieșeni, în speță jucătorii 
divizionarei „A" Politehnica. Echi
pă tînără, dar cu un bogat ba
gaj de cunoștințe tehnice, -cu o 
bună strategie de compartiment 
și — frumoasă surpriză 1 — con
dusă de un antrenor care a de
butat la timona unei formații din 
primul eșalon, prof. Emil Cri- 
șan. Sperăm că numirea sa va 
fi de bun augur pentru rugbyui 
din orașul de pe Bahlui. Ne-au 
îneîntat, la fel, rugbyștii din Te
leorman (echipa construită pe 
osatura Rulmentului Alexandria, 
din Divizia ,,B“), nu numai ca 
ținută sportivă ireproșabilă — 
conduită, echipament îngrijit — 
ci și ca mișcare în teren, cu

unele aspirații de ,,XV“ mare, în 
devenire. Inimosul dr. Leonid 
Șamanschi, animator al rugbyu
lui în Teleorman, are merite de
osebite pentru modul cum s-a 
prezentat echipa. Iar faptul că 
și-a ales drept colaborator teh
nic pe un fost internațional de 
mare reputație, Paul Merghișes- 
cu, reprezintă o garanție a mul
tor împliniri.

Competiția a creat, însă, și u- 
nde nedumeriri. Le-au provocat 
reprezentanții unor centre cu 
veleități în rugby, mai vechi (Ti
mișoara, Hunedoara) sau mai 
noi (Maramureș, Arad), care s-au 
prezentat sub așteptări (Știința 
Petroșani una din fruntașele pri
mei divizii, în fapt selecționata 
Hunedoarei, a pierdut la Teleor
man) sau nu s-au... prezentat 
deloc (1). cazul județelor Arad si 
Timiș, cu formații în eșalo
nul de elită al rugbyului. Mo
destă a fost și prestația Clujului, 
cu mult sub ceea ce se așteaptă 
de la acest, cîndva, puternic cen
tru al sportului cu balonul oval.

De bună seamă pentru toți cei 
care răspund de destinele rugby
ului în județele și centrele sus- 
amintite, un prilej de reflecție, 
în perspectiva de a aborda cu 
totul altfel o competiție de ase
menea proporții.

Tiberiu STAMA

ÎNTRECERI SPECTACULOASE,
DE ÎNALT NIVEL LA GIMNASTICĂ

(Urmare din pag. I)

să se afle în permanență pe 
primul plan al luptei sportive 
și să obțină, în final, același 
punctai pe care îl realizase, cu 
un schimb înainte. Nadia Co
maneci. Astfel, pentru prima 
oară în campionatul individual 
al maestrelor. gimnastica noas
tră feminină are două campi
oane absolute, aureolate în a- 
cest an deopotrivă cu titlul de 
campioane naționale și cu cel 
de campioane ale „Daciadei".

în disputa pe echipe, după 
executarea programului impus 
de luni dimineață, formația din 
Onești pornea, desigur, favo
rită. Ieri. în cadrul programu
lui liber ales, cele sase com
ponente ale echipei de pe Tro- 
tus si-au apărat cu strășnicie 
poziția si duc astfel pentru a 
doua oară titlul de campioane, 
ale tării în- orașul Onești, re
numit în întreaga lume spor
tivă pentru școala sa de gim
nastică. Pe poziția a doua. în 
clasamentul final a promovat 
echipa Clubului sportiv școlar 
din Sibiu, care a devansat ast
fel pe cea din Arad, aceasta 
din urmă cu mai multe ratări 
la exercițiile liber alese.

Ca și la marile concursuri, 
grupa care avea să desemneze 
campioanele a fost . programată 
în reuniunea de seară, astfel'

Gimnastele de la C.S.Ș. Unești

că cele mai bune echipe și cele 
mai bune sportive individuale 
au evoluat în încheierea galei, 
încă din primul schimb, Nadia 
Comaneci (9,90 la sărituri). 
Cristina Grigoraș (9,85 la para
lele) si Ecaterina Szabo (9,90 la 
sărituri) se anunțau ca princi
pale favorite ale întrecerii. Si 
aceasta avea să se confirme și

— campioane ale „Daciadei" 
Foto : I. MIHĂICA

în schimburile următoare, deși 
la paralele Nădia Comăneci, 
parcă insuficient acomodată cu 
ambianta de concurs, a avut o 
ratare în execuție. I-am admi
rat însă puterea de concentrare, 
ambiția si dîrzenia cu care a 
evoluat la următoarele aparate, 
ambele încheiate cu notări ma
xime. în felul acesta, Nadia 
Comăneci. cu un nou program 
liber ales, cu multe elemente

CONTINUĂ PREGĂTIRILE TENISMAN
PENTRU MECIUL DE „CUPA DAVIS"
De cîteva zile se află din nou 

în tară și-și continuă pregă
tirile pentru meciul cu echipa 
Argentinei, tinerii noștri „țla- 
viscupmani".

— Vă sînt dator, de Ia ultima 
noastră întilnire. cîteva rezul
tate — ne-a spus antrenorul e- 
merit Alcxe Bardan. care i-a 
insolit Pe tenismanii noștri în 
turneele peste hotare. La cam
pionatele internaționale ale 
Belgiei, la Bruxelles, bine s-a 
comportat Andrei Dirzu care
1- a învins în preliminarii pe
Florin Segărceanu 7—5, 6—1. 
pe Skalke (S.U.A.) 6—3, 7—5 
și pe Jacques Grandjean (Bel
gia) 2—6. 6—4. 6—1. iar apoi 
în turul I pe Guilermo Aubo- 
ne (al cincilea jucător argen
tinian) 6—2, 6—7, 6—4, după
care a pierdut în optimi (cu
2— 6. 4—6) Ia puternicul jucă

tor ecuadorian Ricardo Ycaza 
(ajuns în sferturi, cu McEnroe 
la Roland Garros, după ce-1 
eliminase pe Gerulaitis !).

Apoi, după mici turnee cîști- 
gate în Franța și la Anvers, 
băieții noștri, mai nutin acli
matizați cu terenurile cu iarbă, 
au ratat, din păcate, califica
rea pe tabloul turneului de la 
Wimbledon. In calificări. Dirzu 
l-a învins oe Rahman (India) 
6—4 7—5. dar a pierdut la cel 
de al treilea junior al lumii 
Henri Leconte (Franța) 6—7. 
6—4, 5—7, după ce avusese 
3 mingi de meci I Segărceanu 
a întrecut pe Racoul (Canada) 
6—4. 6—0. dar a fost eliminat 
de Ben McKown (S.U.Ă.) 0—6. 
4—6. In general, apreciez că 
Dirzu se prezintă din ce în ce 
mai bine pe toate planurile, 
joacă cu mai multă maturitate,

AU SOSIT CONDUCĂTORII ECHIPEI
DE TENIS A ARGENTINEI

„DACIADA" ÎN BISTRIȚA-NĂSĂUD: 
„CUPA SPORTULUI SĂTESC"

(Urmare din vag. 1)

sportivă. „Cupa sportului sătesc"
— ajunsă la a 7-a ediție (înfiin
țată în urmă cu ani, sub nu
mele de „Cupa Nordului"), — 
angrenează în fiecare vară, pe 
sportivii, pe iubitorii de sport 
mai bine zis, din satele și comu
nele celor 3 județe amintite. De 
astă-dată, gazdă a fost Bistrița- 
Năsăud, care a organizat între
cerea pe bazele sportive situate 
pe teritoriul a 4 comune : Tel- 
ciu, Nimigea, Salva și Urlu Cris- 
tești. comune gazdă în adevăra
tul înțeles ai cuvlntului, întru- 
cît sportivii oaspeți au fost luațl 
„în pensiune" de către localnici, 
care le-au asigurat tuturor ca
zare șl masă, adică băieților șl 
fetelor care s-au întrecut la 
atletism, handbal, fotbal, oină, 
trîntă, popice, șah, volei și tenis 
de masă. Prilej de a-și întări să
nătatea, de a face o reușită pro
pagandă sportivă, dar și de a 
cunoaște omenia bistrițenilor. 
Dealtfel, în aceasta a constat și 
„marea izbîndă" cum o numea 
prim-vicepreședintele C.J.E.F.S. 
Bis Irlța-Năsăud, tov. C. Sănduță, 
a acestei frumoase manifestări. 
Toiul a plăcut în recenta com
petiție sătească. Dîrzenia dispute
lor (la fotbal, chiar o surpriză: 
echipa din Telciu, în afară de 
concurs, a învins toate adversa
rele, inclusiv pe cîștigătoarea 
competiției !), dragostea cu care 
gazdele au ținut să-și cinstească 
oaspeții (în principal, primarul 
din Telciu — Ioana Baclu), efor
turile făcute pentru reușita orga
nizării (o frumoasă pavoazare cu 
flori și covoare, pretutindeni; fan

fare ; terenuri amenajate in două 
zile, ca de pildă cel de volei de 
la Salva etc.).

Participanții s-au dovedit iubi
tori statornici al sportului. Intre 
ei : Valentina Șuțu, elevă din 
Moldovița, care a urcat pe po
dium de 3 ori (de două ori lo
cul I, la greutate și lungime ; o 
dată locul II la 100 m). loan
Voicu (diploma de cel mai talen
tat fotbalist), pensionarul Aurel 
Stellea care la 74 de ani s-a do
vedit invincibil la șah (cîștigînd 
turneul ca și la alte ediții), Mi- 
rela Baciu din Telciu (Voleiba
listă talentată), Gh. Agrigoroaie 
din Vadul Moldovei (locul I la 
greutate) ș.a. Și, alături de spor
tivi, am întilnit — nu se putea 
altfel — activiști inimoși, adevă
rate motoare ale mișcării spor
tive din comunele lor. Doi dintre 
ei : brutarul din Telciu — loan 
Bovan — antrenor al echipei de 
fotbal și croitorul Mircea Frun
ză, din Vama.

Comentînd rezultatele întrece
rii, trebuie să amintim de suc
cesul gazdelor (jud. Bistrița-Nâ- 
săud) care au cîștigat 7 din cele 
9 probe ale competiției sau a) 
tinerilor din Suceava la popice 
și șah. Rezultatele obținute au 
dus în final la următorul clasa
ment : 1. Bistrița-Năsăud 209 p, 
2. Suceava 180 p, 3. Maramureș 
101 p.

Marele cîștig al competiției do
tate cu „Cupa sportului sătesc" ! 
zile frumoase petrecute în com
pania sportului, prilej de eviden
țiere a capacității organizatorice, 
pe linie sportivă, a organelor lo
cale — cu sau fără atribuții — 
din județ. Viitoarea ediție — la 
Suceava. ..........

de reală spectaculozitate, a cto- 
bat din plin că rămîne aceeași 
mare concurentă, cu posibilități 
de a aspira peste trei săptâmîni 
Ia titlul de cea mai bună gim
nastă studentă din lume. Cu 
9,90 la bîrnă și sol și cu 9.75 
la sărituri în ultimul schimb. 
Cristina Grigoraș a probat in 
fata publicului bucureștean bu
nele sale prestații din compel! 
tiile continentale și mondiale, 
iar dacă ne gîndirn la evolu
țiile de la exercițiile impuse ne 
dăm seama că ea va fi o ex
celentă concurentă la viitoarele 
campionate mondiale. O plăcută 
surpriză „u fost pentru publi
cul spectator cele două tinete 
gimnaste din Deva, Lavinia 
Agache și Ecaterina Szabo, cu 
exerciții extrem de bogate în 
elemente acrobatice de mare 
dificultate, gimnaste care re
prezintă fără îndoială, o garan
ție pentru viitoarele mari exa
mene ale gimnasticii noastre 
feminine. O bună parte din 
concurs, ele s-au aflat printre 
fruntașe, Ecaterina Szabo sl- 
tuîndu-se în final pe un valoros 
loc 3. Din păcate. Emilia Eberle, 
Dumitrita Turner si chiar Ro- 
dica Dunca au arătat, pe lîrgă 
exerciții de înaltă, valoare teh
nică. și nesiguranță în unele 
apariții, cu repercusiuni directe 
asupra poziției lor în clasa
mente. Iată primele clasate la 
individual: NADIA COMĂNECI 
și CRISTINA GRIGORAȘ 39,40, 
Ecaterina Szabo 39,00. Mihaela 
Stănuleț 38,70. Rodica Dunca și 
Lavinia Agache 38,65 ; pe echi
pe : C.S.S. ONEȘTI 368,60, 
C.S.S. Sibiu 365.85. C.S. Arad 
364,25, C.S.S. Triumf 360,60.

Azi. de la ora 17. sînt pro
gramate finalele pe aparate (fe
minin și masculin).
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Au sosit primii oaspeți ar
gentinieni pentru meciul de 
Cupa Davis cu echipa Româ
niei, de la 10—12 iulie. Ei sînt : 
Roberto Graetz, cunoscut jucă
tor argentinian din anii 1974— 
77, acum căpitan-nejucător al 
echipei oaspete, și Juan Carlos 
Belfonte, antrenorul 
Argentinei. Oaspeții 
confirmat compoziția 
tiei „celeste" ; Guillermo Vilas, 
Jose-Luis Clerc, Ricardo Cano, 
Eduardo Bengoechea și juniorul 
Carlos Castellan. Vizita tim
purie a conducătorilor argenti
nieni ne-a fost explicată, la 
București, de ei-înșiși : „Ținem 
să ne aclimatizăm din vreme, 
venind pentru prima oară în 
România. A mers vestea vic
toriei dv. împotriva altei echi
pe sud-amcricane, ceea ce a 
fost pentru noi un semnal de 
alarmă, mai ales că, de fapt, 
noi ne și pregătisem să jucăm 
sferturile cu... Brazilia la 
Buenos Aires ! Știm despre ti
nerii dv. jucători că au figurat

echipei 
ne-au 

forma-

nu de mult printre primii 10 
juniori ai lumii, așa că sîntem 
preveniți asupra valorii lor. 
Firește, vrem să cîștigăm, dar 
nu uităm că și dv. manifestați 
aceeași dorință. Și cum Cupa 
Davis e o competiție greu de 
comparat cu orice, turneu, re
zultatul ni se pare deschis../1.

După c 
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terenuri 
Timișoi 
ciul d 
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drul si 
„Cupe. 
TimiȘ;. 
tiri în
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eerp

După î runde, în turneul de șr

12 JUCATURI ASPIRĂ IA
TIMIȘOARA, 30 (prin telefon). 

Rar ne-a fost dait să vedem o 
luptă atît de încordată ca aceea 
care se dă în turneul internațio
nali masculin de șah organizat 
(impecabil) de clubul local „Me
dicina". După 7 runde, 12 din 
cei 15 participant! aspiră cu 
șanse practice la primul loc.- 
ceea oe — firește — promiite un 
finiș fierbinte, pasionant. In 
partidele întrerupte, Cîocâltea

r

4 ECHIPE VALOROASE, INVITATE LA EDIȚIA A 19-a
Iul șl pentru a încuraja pe fa
voritele lor — de bună seamă, 
voleibalistele echipei României. 
Dar și pentru a se apropia mai 
mult de un sport care începe 
să șe .afirme în orașul lor, do
vadă fiind recenta promovare a 
formației Metalul în divizia se
cundă a țării.

Pregătirile voleibalistelor lotu
lui reprezentativ al țării noastre 
— în vederea apropiatelor Jocuri 
mondiale universitare și, în pers- 

.«„x -------- J —euro-
— cunosc la 
săptâmîni un 
Duminică, la

pectivă, a campionatului 
pean din Bulgaria 
sfîrșiitui acestei 
moment de vîrf. ______ „
Bistrița, începe tradiționalul Tur
neu internațional feminin de 
volei al României, competiție 
care a ajuns la cea de a 19-a 
ediție și care și-a cîștigat o bi
nemeritată popularitate. F.R. Vo
lei, organizatoarea turneului, îm
preună cu organele sportive bis- 
trițene, a invitat la această edi-. 
ție patru erhi.pe de recunoscută 
valoare : R.D. Germană, vice- 
campioană olimpică și europea
nă, Bulgaria, medaliată cu bronz 
la J.O. de la Moscova, Ungaria 
(locul 4 la J.O.) și Cehoslovacia. 
Patru echipe (oare a,u și răspuns 
afirmativ) în măsură să ne ofere 
o imagine mai clară asupra ca
pacității jucătoarelor noastre în 
abordarea principalei competiții 
a anului, „Universiada". Iată, 
deci, că și de data aceasta tra
diționala noastră competiție iși 
dovedește utilitatea, prin aceea 
că se constituie oa important 
test înaintea marilor întreceri in
ternaționale oficiale.

Gazdele turneului — organizat 
pentru prima oară la Bistrița — 
vor oferi cîștagătoarei un fru
mos trofeu care dă șl numele 
competiției : „Trofeul Hebe". Cu 
siguranță, amatorii de sport bis- 
trițenl vor semna, de duminică 
pînâ joia cealaltă, o prezență 
numeroasă în noua și frumoasa 
lor sală de sport, pentru a asis
ta. la interesantele confruntări 
voleibalistice din cadrul turneu -

NOI ȘANSE
DE MARI SUCCESE!
In cadrul a 5 extrageri in 
2 faze, cu un total de 42 nu
mere,
ORICINE JOACĂ POATE OB
ȚINE :
• Autoturisme „Dacia 1300“ și 

„Skoda 120 L“
• Cîștiguri în bani, sume va

riabile și fixe
• Excursii în U.R.S.S. sau 

R.P. Bulgaria.
BILETELE DE 15 LEI VA
RIANTA PARTICIPA LA TOA
TE EXTRAGERILE !
Consultați prospectul tragerii și 
preferate !
ULTIMA ZI DE PARTICIPARE
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CAMPIONATE-COMP
BASCHET

ECHIPA FEMININA UNIVERSI
TATEA CLUJ-NAPOCA a cîștigat 
(neînvinsă) turneul internațional 
de la Halle (71—60 cu K.P.V. 
Halle, 80—®2 cu Spartak Plzen, 
88—63 cu Wissenschaft Halle, 
97—59 cu Lotul de junioare al 
R.D.G.). Cele mai bune j.aeă- 
toare clujence : Gheorghița Bo
lovan, Doina Prăzaru-Mate, Vio
rica Jurcă, Annemarie Kirr. La 
K.P.V. a evoluat jucătoare® Sil
via Kărse, înaltă de 2,02 m.

CICLISM
VELODROMUL DINAMO a găz

duit timp de mai multe zile e- 
tapa municipală a „Daciadei" la 
alergări pe ovalul de beton. In 
general, s-au obținut rezultata 
mulțumitoare printre care tim
pul cîștigă torului probei de vi
teză, la juniori mari, C. Ciulei 
— 11.9 — cea mai bună perfor
manță a sezonului la această ca
tegorie de vîrstă. Așadar, C. Ciu

BANI.AUTOTURISME.EXCURSII

jucați din vreme numerele

— sîmb&tă 4 iulie 1981.
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Un imperativ al actualității

CREȘTEREA CALITĂȚII JOCULUI OFENSIV PESTE SAU SUB POSIBILITĂȚI ?
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Ne aflăm în perioada dintre două ediții 
ale campionatului divizionar. într-un 
scurt răgaz între două perioade com- 

petiționale încărcate de răspunderi, viitorul 
apropiat însemnînd o toamnă cu noi debu
turi în cupele europene intercluburj si cu 
reluarea campaniei pentru calificarea echi
pei României la Mundial ’82“.

Un scurt răgaz de odihnă și refacere a 
forțelor, deosebit de necesar între două eta
pe de muncă, dar care va fi urmat, curînd, 
de începerea pregătirilor ediției 1981/82. care 
au, în contextul responsabilităților majore 
ale apropiatului sezon, o importanță de
osebită. Se simte nevoia ridicării calitative 
a nivelului general al campionatului divizio
nar și cu deosebire al primului eșalon. Așa 
cum s-a subliniat la recenta consfătuire or
ganizată de federația de specialitate cu an
trenorii și conducătorii echipelor divizionare 
,.A“, pe fondul îmbunătățirii pregătirii fizi
ce și combativității — constatate în prece
denta ediție — ESTE NEVOIE ACUM DE 
ÎMBUNĂTĂȚIREA STRUCTURII DE JOC 
SI DE MĂRIREA CAPACITĂȚII OFEN-

SIVE. Pe bună dreptate s-a subliniat că 
printr-o exagerată defensivă în meciurile 
disputate în deplasare, ca și prin retragerea 
în apărare și renunțarea la inițiativă cînd 
s-a obținut un avantaj minim pe terenul 
propriu, nu vom putea atinge parametrii 
marilor performanțe internaționale, care de
finesc atît calitatea jocului, concepția pozi
tivă, constructivă și ofensivă, cit și rezul
tatele concretizate în obținerea calificărilor 
în competițiile europene și mondiale.

Iată de ce, finind cont de responsabilită
țile cluburilor, antrenorilor, tehnicienilor și 
jucătorilor din prima divizie, privind mo
mentul actual dar și perspectiva fotbalului 
românesc, ziarul nostru lansează în coloanele 
sale o amplă anchetă privind ÎMBUNĂTĂ
ȚIREA STRUCTURII DE JOC ȘI MĂRIREA 
CAPACITĂȚII OFENSIVE, căile și mijloa
cele prin care se poate ridica nivelul cali
tății campionatului nostru prin pregătire 
și joc.

Așteptăm cu interes contribuțiile iubitori
lor fotbalului nostru, cei din teren, dar și 
cei din tribune.

Antrenorii și eficacitatea echipelor

OBLEMENCO 72
LUCESCU 72

lor

• Implicațiile acestei „remize de luptă“
• „Miraculoasa * apariție a lui Pelcu« Frica

nu păzește pepenii

Camplonatul recent încheiat al primei divizii oferă un 
numitor comun deloc previzibil : Universitatea Craiova 
șl Corvinul au marcat același număr de goluri (72).

Dacă în cazul echipei campioane cifra ni se pare fi
rească, deși superioară celei de anul trecut, cînd craio- 
venii nu au luptat ,,pe trei fronturi11, totalul Corvinului 
reprezintă o performantă demnă de luat în scamă, chiar 
șl cu sprintul neobișnuit din meciul cu ieșenii.

menționăm, ’ din ca- 
pul locului, că eficaci- 

***■ oatea remarcabilă a a- 
cestor două echipe (iii cazul 
Cnaiovei nu trebuie omis specta
colul oferit în finala Cupei) e 
legată direct de tinerețea celor 
doi antrenori, Ion Oblemenco și 
Mircea Lucescu, ambii în vîrstă 
de numai 36 de ani. Această ti
nerețe CARE -PRIVEȘTE ÎNAIN
TE și care știe — de ce s-o as
cundem ? — că fotbalul mare 
își trece adevăratul examen în 
jumătatea din față a terenul uri, 
acolo unde gazonul are o cu to
tul altă temperatură. Nu întîm- 
plător, cei doi tineri 
sînt înaintași, 
și executanți

diferit, se reflectă, așa cum vom 
vedea, și in profilul general al 
echipei. (S-a spus nu o dată că 
o echipă este oglinda antrenoru
lui ei ; acolo unde acest lucru 
nu este repetabil, calitățile an-

2. Dinamo 34 18 7 9 57-34 43
• Puncte realizate 

sare : 15.
• Golgeterii echipei 

Dragnea 9, Țălnar și

acasă : 28; puncte realizate în de,pla-
: D. Georgescu 13

____  ____ Iordache — cite 6, 
D. Zamfir — cîte 2, Mulțescu, Vrînceanu 
Nicolae (F.C. Olt> — autogol.
• Jucători folosiți : 21 — Țălnar 33 meciuri, 1. Marin 32. Dinu 

și Stredie — cîte 31, Custov și Augustin — cîte 30, Speriatu 23, 
Iordache 27, Dragnea 24, D. Georgescu 22, Stănescu 20, Ghiță 
17, Mărginean 16, D. Zamfir 15, Mulțescu și Bumbescu — cîte 
13, Pană 12, Eftimescu 9, Gh. Dumitrescu 8, Vrînceanu 7. săn- 
doi 1.
• Cartonașe roșii : nici unul.
• Cartonașe galbene S 15 — 8 jucători. Cele mai multe : 

gustin 3.
• A beneficiat de 6 lovituri de la 11 m : 5 transformate 

Georgescu 4, Dragnea), una ratată (D. Georgescu). A 
Sancționată cu 2 penalty-uri, transformate.

goluri, Augustin 12, 
Stredie 3, 1. Marin și 
și Dinu — cîte 1, A.
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echipe 2 km (2:31,08), N. Mano- 
lache (ȘTIR OM) — urmărire in
dividuală 2 km (2:40,1), Al. Moi- 
sescu (C.S.S. 1) — adițiune de 
puncte.
POLO
ÎN SERIA A Il-a a Diviziei 

s-au desfășurat noi par- 
ie : Mureșul Tg. Mureș — Ra

pid Arad 6—11 (1—1, 2—3, 1—2.
2—5). Au marcat : Mar, Brânzei 
3, Turcan 2, Segheres 2, Suha- 
nek, Miclea 2 (Rapid), respectiv 
Labosi, Szabo, Ganea, Sas, Szent- 
martoni 2 ; Mureșul — Triumf 
București 12—11 (4—3, 4—3, 0—3,

‘ 4—2). Au marcat : Meder 3, Sas 
2, Kiss 2, Ganea 2, Szabo 3 (Mu
reșul), respectiv Ghizdăveanu 4, 
Sorescu 2, Bădeanu 2, Pițigoi 3; 
Progresul Oradea — Politehnica 
CIuj-Napoca 6—8 (2—1, 2—3, 0—3, 
2—1). Realizatori : Vidican, Băje- 
naru, Hegyessi, Harabula, 7 

. zaros, Kiss (Pr.), respectiv 
roși 2, Moldovan 2, Pocol 
Crăciuneanu, Ilea. (C. Albu 
I. Ghișa — coresp.).
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Tragerea obișnuită Pronoexpres 
de astăzi, 1 iulie 1981, se tele
vizează în direct într-una din 
pauzele transmisiei de tenis de 
la Wimbledon.

CÂȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 

1981

Categoria 1
85.25 variante a

Categoria 2
1.353.25 variante

(13
1.307

28 IUNIE

ref.ultate) 
lei.

(12 
a 178 lei.

rezultate)

categoria 3-aCîștigurile de
(11 rezultate) fiind sub plafo
nul minim de 40 lei conform 
regulamentului fondul acestei 
categorii a fost atribuit celor
lalte două categorii.

trenorului pot fi puse la îndo
ială).

Și-acum, să urmărim în deta
liu cum au atacat și cum au 
marcat cele două echipe. Iată 
echipele și marcatorii ;

UNIV. CRAIOVA
Boldici (Lung)

CORVINUL
Alexa (L Gabriel)

Negrilă 1 0 Rednic
Tilihoi 0 0 Gălan
Ștefănescu 2 2 Dubinciuc
Un.gureanu 1 0 Bogdan

1 (Andone)

Țicleanu 2 5 Nicșa
Do nose 6 17 Petcu
Bălăci 12 5 Klein
(Irimescu) 4 2 (Dumitri u IV)
(Beldeanu) 1

Crișan 10 7 Lucescu
Cămătaru 23 12 Dumitrache
Cîrțu 7 12 Văetuș

(Geolgău) 3 6 (Ga bor)
3 (Ghiță)

rubriciCe ne sugerează aceste 
paralele ?

în primul rînd, faptul 
ambele echipe marchează 
pe toți jucătorii (12 la Craâova, 
11 la Corvinul).

Dacă confruntăm cele două 
sextete de atac* constatăm, la 
prima vedere, că linia în.tîi a 
Graiovei ar fi mai productivă 
(cu 40 de goluri) față de cea a 
Corvinu-lui (31 de goluri pentru 
,,trio"-ul de atac). Dar dacă fa
cem observația că Gabor nu e 
o rezervă, el împărțind jocurile 
cu Lucescu, iar Ghiță este se
cundul lui Dunfitrache (Cămăta
rii nu are contracandidat la 
Craiova pe postul de vîrf), efica
citatea compartimentului se echi
librează.

Linia de mijloc a Corvinului 
este, în schimb, mai productivă, 
iar cheia acestei productivități 
este Petcu, mijlocașul care a 
înscris nu mai puțin de 17 go
luri din acțiune și care este (îna
inte de toate), opera jocului co
lectiv al echipei, al unei echipe 
care se mișcă permanent, potri
vit unor principii bine enunțate 
și trecute prin focul practicii, 
rod al exercițiului pe teren. Din 
acest punct de vedere, mișcarea 
Corvinului este o etapă în plus 
față de mișcarea lui Mateianu 
’79, care a operat în primul rînd 
cu scheme, ceea ce a determi
nat, finalmente, impasul 
zici jucătorului.

Elementul comun — Ia 
și la Corvinul — este 
DE JOC SUPERIOARA 
LALTE ECHIPE (Sportul și Di
namo joacă mai metodic, iar 
Argeșul cultivă temp oul alterna
tiv, perioadele de acalmie fiind 
preponderente, 
contraatacului).

Intre Craiova și 
campionii au utn plus

în

rezolva
că în 
aproa-

fante-

Craiova 
VITEZA 
CELOR-

așteptarea

Corvinul, 
la capito

lul valoarea jucătorilor, în timp 
ce Corvinul are un plus de ca
litate la capitolul jocului colec
tiv, hu-nedorenii excelînd prin 
demarcări insistente, care îi a- 
due pe jucători în situațiile ..teh
nicii simple", în afara virtuozi
tății, dar, duipă cum se vede, cu 
o productivitate egală.

Craiova are jucători care pot

,.pc cont propriu" (Cri- 
șan, Bălăci, Cămătaru), în cuplu 
(Crișan -J- Bălăci) și, bineînțeles, 
în lanț (vezi golul lui Do nose în 
finală), în timp ce Corvinul re
zolvă, de cele mai multe ori, 
prin efortul colectiv (conjugat) a 
cel puțin cinci jucători, pentru... 
eliberarea celui de-al șaselea, 
exemplul cel mai sugestiv fiind 
Petcu.

Corvinul este Lucescu, extrema 
de pe tot' terenul de acum 10 
ani, care a reușit „să-i învețe" 
pe tinerii hunedoreni arta teh
nicii simple pe tot terenul (ma
joritatea hunedorenilor pot juca 
în orice compartiment. — Nicșa, 
Văetuș, Gabor, Rednic etc.), în 
timp ce Craiova ’81 estțj Oble
menco, care a asmuțit, prin se
tea lui de eficacitate, spiritul o- 
fensiv al întregii echipe, o echi
pă formată, s-a spus, dar în care 
„incendierea" liniei de mijloc 
(prin sacrificarea piesei’ lente, 
Beldeanu) reprezintă mai mult 
decît un moment de maturitate 
tehnico-tactică.

Ne oprim aici, deși „remiza 
de luptă" Oblemenco — Ducescu 
oferă un vast cîmp de investi
gații, mai ales pentru antrenorii 
care continuă să creadă că „fri
ca păzește pepenii".

DINAMO a terminat campiona
tul pe locul 2. Un loc fruntaș, 
așa cum ne-a obișnuit de ani și 
ani. De fapt, repetă un ciclu al 
ei, după „accidentul" din ediția 
1971—1972, cînd s-a clasat pe un 
loc nepotrivit acestui club, locul 
7. De atunci, „graficul" rezulta
telor sale a fost următorul : lo
cul 1 (1972—73), locul 2 (1973—
74), locul 1 (1974—75), locul 2
(1975—76), locul 1 (1976—77), după 
care a început un nou ciclu, dar 
la cote mai joase, locul 5 (1977— 
78), locul 2 (1978—79). locul 5
(1979—80) și, acum, locul 2. Ur
cușuri și coborîșuri (desigur în 
partea superioară a clasamentu
lui), ascensiuni pînă la locul 2, 
în acest ultim campionat, poate 
mai mult ca oricînd, Dinamo a 
încercat, prin toate forțele, să 
recîștige titlul de campioană pe 
care l-a cucerit ultima oară în 
vara lui 1977.

Dar de atunci, din mers, pen
tru că Dinamo nu are alt obiec
tiv decît locul 1, echipa 
schimbat antrenorii și, mai 
efectivul, iar în buletinele 
identitate ale lui Dinu și 
Georgescu (aproape că am 
cînd cîștiga „ghetele de 
s-au adăugat alte și alte... toam
ne, deși ci fac eforturi serioase 
să țină pasul cu tineretul. Și, pe 
rînd, la Dinamo au venit (nu 
contează ordinea exactă) Țălnar, — _ .. . , - • - Stredie,

Speriatu, 
carieră), 

Bumbescu. 
__ - - - - - . , aflați sub 
bagheta unui nou antrenor (Va
lentin Stănescu), Dinamo s-a bă
tut pentru titlu în acest an. Nu 
și-a văzut visul împlinit.

Privind din nou lotul său de 
jucători din caseta alăturată, 
jungem la aceeași discutată di
lemă : unii (chiar din apropierea 
echipei) spun că Dinamo putea 
mai mult (deci locul 1), alții — 
că a dat mâi mult decît putea 
și că locul ocupat este superior 
valorii actuale a lotului său. 
Unde să fie, oare, adevărul ? Di
namo a luat jucătorii pe care 
i-a considerat valoroș. și utili, 
iar Țălnar a ajuns internațional 
„A", Speriatu, Ia fel, Mărginean, 
D. Zamfir și Pană, internaționali 
de tineret. Cînd naționala „A" 
a avut-nevoie de încă un portar, 
l-a chemat pe Speriatu ; cînd a 
avut nevoie de un fundaș cen
tral, l-a convocat pe Dinu ; cînd 
a simțit lipsa unui mijlocaș, un 
înlocuitor pentru Bălăci, Iordă- 
nescu, Stoica sau Țicleanu — 
indisponibili, a fost adus Augus
tin. Deci, există valoare ? Un
deva există., chiar dacă poate fi 
invocat și picul de sentimenta
lism — în convocările la lot —- 
al antrenorului echipei naționale, 
care nu e altul decît antrenorul 
lui... Dinamo. „Puteau lua titlul,

D. Zamfir, Iordache, 
Stănescu, Mărginean, 
Mulțescu (în final de 
Gh. Dumitrescu, Pană, 
Cu ei și cu ceilalți,

Ioan CHIRILA

de 
Dudu 
uitat 

aur“)

a-

chiar dacă Universitatea Craiova 
este ceea ce este la ora actuală44, 
ne spunea cineva din apropierea 
formației. Echipa și conducerea 
acuză însă forma precară a lui 
Speriatu, gafele sale copilărești 
din anumite partide. E un ade
văr. Dar Speriatu a fost la lotul 
national 1 ? Ceilalți 20 de jucători 
folosiți ce au făcut ? Adevărul e 
că la „meciurile-cheie" n-au tre
cut examenul. Din dorința afir
mării, au început acest campio
nat în forță și nouă etape au 
fost pe primul loc. Aceasta se 
întîmpla în toamnă. în retur, 
s-au postat pe locul 2 și au ră
mas acolo tot timpul. La meciu
rile decisive, Dinamo nu numai 
că nu a obținut un plus, dar a 
ieșit în minus. Cu Craiova a cîș- 
tigat doar un _ ”
cu Argeșul a împărțit 
(la București, ’ ' 
bilă), iar la . _
reștene n-a realizat decît procen
tul de 50 Ia sută din punctaj. 
Deci, aici, ÎN PARTIDELE-CHEIE, 
S-A DECIS POZIȚIA DIN CLA
SAMENT.

Aparent constantă, Dinamo a 
avut destule oscilații. în special 
în retur. După înfrângerea de la 
Petroșani, a avut o serie de pa
tru victorii și două egaluri, dar 
a capotat la Tg. Mureș. A venit 
„dușul rece" cu Sportul studen
țesc, în care nu numai înfrân
gerea, dar și jocul în sine i-au 
arătat posibilității^ reduse de a 
mai ataca titlul. După aceea, e- 
galul de la Timișoara și victo
ria de la Bacău n-au mai fost 
utile decît .pentru... locul 2. Iar 
jocul prestat de multe ori a pur
tat amprenta întîmplării și a 
inconstanței, lecție știută rămî- 
nînd doar plecările solitare și 
centrările Iui Țălnar, zvâcnirile 
lui Dudu (aflat după o lungă 
perioadă de indisponibilitate sau 
refacere), cursele de piston ale 
Iui Augustin, omul de șoc, de 
forță ofensivă și chiar de fina- 
lizator, travaliul, experiența și 
„arțagul" lui Dinu. In lotul său, 
insă, în campionatul acesta, Di
namo a avut destui restanțieri : 
Speriatu, Iordache, Stănescu, Di 
Zamfir (acesta chiar o decepție, 
după promițătorul lui debut în 
Divizia . „A"), Gh. Dumitrescu, 
Vrînceanu — ultimul mereu o 
promisiune, azi doar bun pentru 
echipa de... speranțe. Mulțescu, 
mai mult n-a jucat. Apropo, a- 
colo, la mijlocul terenului (și cu 
un Custov în scădere), Dinamo 
a avut punctul cel mai nevral
gic, eforturile lui Augustin, de 
care am vorbit, rănim înd izolate. 
La mijlocul terenului, ca o con
firmare, Dinamo 
rioară net 
în ultimul 
dealtfel, și

punct din patru, 
' . " punctele
victorie dlscuta- 
formațiile bucu-

Gh.

a fost infe- 
Universității Craiova 
meci al sezonului, ca, 
în întregul campionat.

Constantin ALEXE

O fază din meciul retur dintre Dinamo și Progresul-Vulcan, de 
care iubitorii fotbalului își amintesc cu plăcere pentru spec
tacolul oferit. Foto : Dragoș NEAGU

Ieri, pc stadionul Autobuzul: ROMÂNIA - POLONIA (juniori) 2-0 (0-0)
Căldura sufocantă a influențat 

în mod vizibil desfășurarea me
ciului. S-a jucat lent. îndeosebi 
în prima repriză, fazele de poar
tă au fost rare, apărările reușind 
să stopeze cu ușurință acțiunile 
ofensive inițiate de mijlocași și 
atacanți. 2—1 a fost raportul ma
rilor ocazii în primele 40 de mi
nute. Echipa noastră a ratat prin 
Bălan (min. 10) și Chifu (min. 
18), ambii jucători aflîndu-se fa
tă-n fată doar cu portarul Dygas. 
O foarte bună situație de a mar
ca au avut si oaspeții. în min. 
21, cînd Kemenez scăpat în careul 
de 16 m a șutat puternic, dar 
portarul Cîrlan a apărat. După 
pauză s-a jucat ceva mai iute.

în această parte a meciului, tine
rii noștri tricolori (antrenor Ale
xandru Lazăr) au atacat mai 
mult, cu o mare ambiție si o dir- 
zenie exemplară și, după o imen
să ocazie irosită de Hagi (min. 
44), ei au reușit să deschidă sco
rul (min. 60) : Bondoc a centrat 
de ne partea dreaptă, portarul 
Dygas n-a reușit să retină și. 
aflat pe fază. Cos tin a împins 
balonul în plasă. Oaspeții s-au 
străduit. în continuare, să obțină 
egalarea. dar. la un contraatac 
al echipei noastre, derulat în 
min. 77. Hagi a fost faultat în 
marginea careului. Chifu a trimis 
rapid pînă la același Costin care 
a șutat precis si puternic sub

transversală : 2—0. scor cu care 
se va încheia meciul, consfințind 
o victorie absolut meritata de 
echipa noastră de juniori

Arbitru] R. Stînoan a condus 
foarte bine formațiile : ROMÂ
NIA : Cîrlan — Turcu. Tone,
Gheorghiu. Drăjan — Floareș 
(min. 30 Bondoc). Chifu. Buliga 
(min. 55 Costin) — Soare (min. 
41 Hagi). Bălan, Boghean. POLO
NIA : Dygas — Piotrowicz. Ku- 
nikzuk (min. 75 Nowak). Was- 
niewski, Modrzejewski — Stro- 
inski. Kemenez. Dobrovolski — 
Wieteska (min.. 61 Trawinskî). 
Wraga, Olsenzki (min. 35 Szcze- 
panski).

Laurențiu DUMITRESCU
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CONCURENȚI DIN 10 ȚÂRI
LA STARTUL „REGATEI SNAGOV“

LA CAIAC-CANOE

POLO1ȘT1I ÎNOATĂ MULT PENTRU A AJUNGE
PE... PODIUMUL DE PREMIERE!

Seria concursurilor de tradi
ție din calendarul european 
la caiac-canoe continuă, la sfîr- 
Situl acestei săptămîni. cu „Re
gata Snagov". întrecerile ac
tualei ediții a popularei com
petiții se vor desfășura timp 
de trei zile — joi, vineri și sîm- 
bătă -v pe lacul care a dat nu
mele regatei, cu participarea 
caiaciștilor și canoiștilor din 
10 țări : Australia, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Republica De
mocrată Germană, Italia, Ja
ponia, Olanda, Ungaria, U.R.S.S. 
și România.

în programul concursului fi
gurează 13 probe pe distanțele 
de 500 și 1 000 m, cele 11 probe 
olimpice, precum și cele două 
întreceri de caiac 4 — 500 m 
(masculin și feminin). Ele se 
vor desfășura după următorul 
program : JOI, de la ora 15 : 
serii- de 1 000 m și apoi reca
lificări pe aceeași distanță ; 
VINERI, de la ora 9 — serii

TURNEUL DE TENIS
LONDRA, 30 (Agerpres). — 

în turneul internațional de te
nis de la Wimbledon, la dublu 
femei perechea Virginia Ruzici 
(Român :a) — Jo Russell
(S.U.A.) a învins cu 2—6, 6—4, 

7—5 pe Anne Hobbs (Anglia) 
— Mima Jausovec (Iugoslavia), 
în primul tur al probei de du
blu mixt J. Austin și Tracy 
Austin (S.U.A.) au întrecut cu 
6—7. 6-1-2. 6—2 pe S. Krulevitz 
(S.U.A.), Lucia Romanov (Ro
mânia).

în sferturile de finală ale 
probei de simplu bărbați sue
dezul Bjorn Borg l-a învins în 
trei seturi cu 7—6. 6—2, 6—3 pe 
australianul Peter McNamara, 
în semifinale, Borg îl va în- 
tîlni pe americanul Jimmy 
Connors, care l-a eliminat în 
5 seturi cu 2—6, 5—7, G—4. 6—2, 
6—2 pe Vijay Amritraj (India).

în proba de dublu bărbați pe-

TURUL CICLIST 
AL FRANȚEI

PARIS 30 (Agerpres). — E- 
tapa a 6-a a Turului ciclist al 
Franței desfășurată pe distan
ta de 117,500 km între localită
țile St. Oaudens și Soulan 
(comportînd escaladarea vîrfului 
Peyresourde din munții Piri- 
nei) a fost cîștigată de bel
gianul Lucien van Impe în 
3h 39:32. Tricoul galben a fost 
preluat de rutierul australian 
Philip Anderson, urmat în cla
samentul general de francezul 
Hinault la 17 sec., norvegianul 
Willmann la 3:08 și olandezul 
.Winnen la 3:24.

CASSIUS CLAY 
NU RENUNȚĂ!

NEW YORK. 30 (Agerpres). — 
Fostul campion mondial de 
box lâ categoria „grea", Cassius 
Clay, se află de cîteva zile in
ternat intr-un spital din Chi
cago suferind de bronșită. Clay, 
în vlrstă de 39 de ani. a decla
rat ziariștilor că va solicita o 
nouă licență deoarece nu re
nunță la activitatea competițio- 
nală. în cazul că va primi li
cența respectivă atunci în toam
nă pe ringul celebrei arene 
.Madison Square Garden" din 
New York va susține două me
ciuri demonstrative.

ATLETISM • La Kiev a avut 
loc meciul de probe combinate 
dintre echipele U.R.S.S. și R.D. 
Germane. Oaspeții au ciștigat cu 
56 173—55 173 p la decatlon și 
25 269—24 524 p la heptatlon. La 
decatlon a ciștigat Iuri Kutenko 
(U.R.S.S.) cu 8 302 p, iar la hep
tatlon, Ramona Neubert (R.D.G.) 
cu 6 717 p a realizat un nou re
cord mondial.

BOX • La Las Vegas, campio
nul mondial profesionist la su- 
per-ușoară americanul Aaron 
Pryor si-a păstrat centura. învln- 
gîndu-1 prin k.o. rep. 2 pe gu- 
yanezul Lennox Blackmoore • 
La Caracas, în Venezuela, porto- 
ricanul Samuel Serrano și-a apă
rat titlul mondial profesionist la 
cat. ușoară — clasa juniori — 

în cursele de 500 m ; de la ora 
17 — finalele probelor de
I 000 m ; SÎMBĂTĂ, de la ora
II — finalele probelor de 
500 m.

Practic, „Regata Snagov" este 
ultimul mare concurs dinain
tea campionatelor mondiale 
care vor avea loc peste exact 
patru săptămîni pe apele ca
nalului Holome Pierrpoint de 
la Nottingham. Pentru tehni
cienii care se ocupă de pregă
tirea sportivilor noștri frun
tași cele trei zile ale „Regatei 
Snagov" reprezintă un ultim 
prilej de verificare a posibili
tăților componenților lotului în 
condiții de întrecere cu adver
sari străini. întrecerile regatei 
vor da, probabil, contur garni
turii pentru Nottingham, cel 
puțin la nivel global, dacă nu 
chiar în privința definitivării 
unor echipaje. Iată , deci, un 
punct de atracție în plus !

DE LA WIMBLEDON
rechea Taygan, Bunning (S.U.A.) 
a întrecut cu 6—4. 6—7. 3—6, 
8—6. 6—4 cuplul Taroczy (Un
garia). Gunthardt (Elveția), iar 
la dublu mixt Leslie Charles și 
John Feaver din Anglia au eli
minat cu 6—3. 6—2 cuplul ja
ponez Sato. Kamiwazumi.

TURUL IUGOSLAVIEI
BELGRAD 30 (Agerpres). — 

Disputată pe ruta Prijedor— 
Karlovat cea de-a 4-a etapă a 
Turului ciclist al Iugoslaviei a 
revenit concurentului sovietic 
Ivan Niscenko. înregistrat pe 
distanta de 153 km în 3h37:37. 
Primul dintre cicliștii români a 
sosit Mircea Romașeanu, pe 
locul 7, în același timp cu în
vingătorul.

în clasamentul general con
duce Rino Sun (U.R.S.S.). ur
mat de Ugrunov (U.R.S.S.) la 
1:23 și Ropret (Iugoslavia) la 
6:06. Astăzi are loc etapa a 
5-a. Karlovat — Crikvenita 
(140 km).

CU UN All ÎNAINTEA „EL MUNDIAl“-ULUI ’82
MADRID (Agerpres). — Cu un 

an înaintea începerii turneului 
final al campionatului mondial 
de fotbal, orașele spaniole care 
vor găzdui partidele celor 24 de 
formații participante au început 
să capete amprenta marelui e- 
veniment fotbalistic. In vitrinele 
magazinelor sînt expuse, de pe 
acum, suveniruri și diverse ar
ticole purtînd culorile Mondialu
lui spaniol, efigia lui ,,Naran
jito “ — mascota campionatului. 
Pe străduțele din Rastro — ba
zarul Madridului — se vînd în 
fiecare duminică dimineața um
brele șl pălării în culorile na
ționale ale diferitelor țări aștep
tate la turneul final. în Piaza 
Mayor amatorii de filatelie au 
avut prilejul să facă schimburi 
cu primele mărci de 12 și 30 pe
setas dedicate „Cupei Mondiale". 
La începutul lunii iunie au fost 
prezentate autobuzele care vor 
transporta echipele : mașini
prevăzute cu bar, frigider, tele
vizor etc. O mare senzație a 
produs tragerea loteriei campio
natului mondial, care a adus or
ganizatorilor un beneficiu de 
circa 820 milioane pesetas, a- 
ceasta și pentru faptul că bile
tul cîștiigător al premiului prin
cipal nu s-a vîndut, revenind, 
de asemenea, comitetului de or
ganizare.

în ceea ce privește transmite
rea la televiziune în Europa și în 
întreaga lume a meciurilor cam
pionatului mondial, responsabilii

TELEX • TELEX •
lntrecîndu-1 la punc'.e pe vene- 
zuelanul Leonel Hernandez.

CAIAC-CANOE • „Regata 
Duisburg" a fost dominată de 
sportivii sovietici învingători în 
4 din cele 7 probe ale tradițio
nalei competiții.

CICLISM • Cursa internațio
nală pe etape, rezervată amatori
lor, desfășurată în Elveția a fost 
cîștigată de Richard Trinkler (El
veția). urmat la 1:20.0 de austria
cul Rudolf Mittereger.

FOTBAL • In preliminariile 
C.M. (grupa Asia — Oceania), la 
Talpei, echipa Taiwanului a în-

Poloiștii din reprezentativa 
studențească se pregătesc in
tens. Antrenorii Anatolic Grin- 
țescu, Alexandru Szabo și Cor
nel Rusu urmăresc cu atenție 
evoluția fiecărui component al 
lotului. Eforturile depuse sînt 
demne de lăudă. S-a ajuns ca 
fiecare membru al echipei să 
înoate „suta" în mai puțin de 
un minut ! Iată un fapt demn 
de subliniat, care atestă saltul

BREVIAR
• Din delegația studențeas

că a Marii Britanii vor face 
parte 17 atlcți (10 b 4- 7 f),10 
basehetbaliș-i, 3 gimnaști, 8 
înotători ( 4 b + 4 f), 2 să
ritori (1 b -f- i f), 5 scrimerl 
(4 b 4- 1 f), 4 tenismani (2 
b 4- 2 f). Ei vor fi însoțiți 
de un arbitru (la baschet) și 
8 oficiali. Forurile sportive 
studențești din Senegal vor 
trimite la București 24 de 
baschetbaliști (b 4- f), 11 a- 
tleți și 4 ten is mani.
• Oaspeții din Porto Rico 

și-au anunțat sosirea pe aero
portul Otopeni la 16 iulie, la 
ora 16, iar cei din delegația 
Italiei, la 15 iulie, la ora 18,45, 
Pentru a se acomoda mai în
delung cu schimbarea fuselor 
orare, cei 170 de componenți 
ai delegației Japoniei vor sosi 
în capitala țării, noastre la 11 
iulie. Reprezentanții Portuga
liei vor veni miercuri, 15 iu
lie, ora 21,30.
• întrecerile de scrimă se 

numără printre cele mai 
populate din întregul program 
al Universiadei. Concurenți 
din 17 țări vor evolua în con
cursurile masculine și din 12 
țări în cele feminine. Maxi
mum de concurenți (15 băieți 
și 5 fete) vor avea : Franța, 
Polonia, Ungaria, U.R.S.S., 
S.U.A., Italia și România.
• Cîte 3 autosanitare se 

vor afla permanent în Satul 
Universiadei și la Policlinica 
pentru sportivi din strada E- 
forie. De asemenea, fiecare 
bază de antrenament și de 
competiție va avea asigurată 
asistența medicală trebuin
cioasă. Pentru cazuri de ur
gență la toate hotelurile ofi
cialilor, vor funcționa non
stop cabinete medicale. La fel 
la Centrul de presă, la se
diul arbitrilor, la Baza spor
tivă studențească de la Lacul 
Tei etc.

coordonării tehnice au declarat 
că totul va fi gata la timp și 
în primul rînid turnul de 191 m 
înălțat în plin centrul Madridu
lui pentru asigurarea în cele 
mai bune condițiuni a transmi
siilor ; alte relee vor fi montate 
pe vîrful Rocacorba din provin
cia Gerona. în cercurile artisti
ce și sportive a făcut o puter
nică impresie gestul celebrului 
pictor spaniol Joan Miro (năs
cut în 1893) care a desenat unul 
din afișele Mundialului.

Consemnînd acest fapt, revis
ta olimpică scrie între altele : 
„Miro a reușit una dintre ope
rele sale cele mai semnificative, 
și această confruntare a marelui 
pictor cu sportul constituie un 
eveniment artistic deosebit cu 
care organizatorii campionatului 
mondial pe drept cuvînt se pot 
mîndri“. în același timp presa 
comentează primele pronosticuri 
date de celebrități ale gazonului.

Alfredo Di Stefano a declarat 
că pentru titlul mondial au pri
ma șansă Brazilia și Argentina, 
în timp ce fosta extremă stînga 
a echipei R-eșal Madrid, cunoscu
tul Gento, adaugă Ia cele două 
reprezentative și formația Spa
niei. La rîndul său, portughezul 
Eusebio a declarat : „Favorite
sînt Brazilia, Argentina, R.F. 
Germania și Spania. Sper, de a- 
semenea, ca Portugalia să se ca
lifice printre cele 24 de parti
cipante la turneul final".

TELEX • TELEX
vins cu 2—0 (2—0) selecționata
Indoneziei. • Turneul internațio
nal pentru echipe de tineret des
fășurat în Mexic a fost cîștigat 
de reprezentativa tării gazdă, care 
a întrecut în finală, după pre
lungiri, cu 2—1 echipa Argenti
nei. Pentru locul 3, Spania a în
vins Paraguay cu 3—2

ÎNOT • Cîteva rezultate înre
gistrate la Verona : feminin : 
100 m fluture : Mary Meagher 
(S.U.A.) — 1:01,07 ; 100 m liber : 
Agneta Eriksson (Suedia) — 58,03; 
100 m bras : Aișkute Buzelite 
(U.R.S.S.) — 1:12,91 ; 400 m mixt: 
Maria Scott (Anglia) — 4:58,30 ; 

calitativ obținut în ultima vre
me. „Bazinele" sînt parcurse în 
mare viteză, antrenorii și.., 
cronometrele urmăresc depla
sările sportivilor. Doru Spinu. 
Liviu Răducanu și Adrian 
Schervan, ■ adică „veteranii" lo
tului, sînt exemple pentru mai 
tinerii lor coechipieri. Efortul 
lor se conjugă foarte bine cu 
dorința aprigă a celorlalți de 
a-i depăși. Din această între
cere are de ciștigat... ECHIPA. 
E o plăcere să-i vezi despicînd 
apa bazin,ului ca niște delfini. 
Se lucrează pe serii. Nimeni nu 
rămîne în urmă și acesta este 
un fapt demn de subliniat. 
„Statul major" al antrenorilor 
pare mulțumit. Cei patru por
tari D. Spînu, M. Simion, Gh. 
Popescu și B. Crețu suportă și 
resping sutele de șuturi expe
diate cu forță de L. Răducanu. 
A. Schervan, I. Gheorghe, C. 
Gordan, L. Garofeanu, I. Fe- 
jer, D. Costrăș, S. Popescu, E. 
Ionescu, V. Hagiu, C. Moicea- 
nu. Fl. Ardeleanu, D. Cristian 
și D. Ciobăniuc. Obiectivul — 
clasarea pe unul dintre primele 
trei locuri — propus pentru 
J.M.U. trebuie îndeplinit. Pen
tru aceasta se muncește cu sîr- 
guință.

AUREL NEAGU

„CRED CĂ-MI VOI
DE A DEVENI CAMPION

Studentul ieșean Aurel Neagu 
— unul dintre participant^ la 
turneul de lupte libere din ca
drul Universiadei — și-a cîș- 
tigat acest drept, printr-o 
muncă deosebit de conștiincioa
să. dusă de-a lungul anilor, pe 
cele două fronturi : învățătira 
și antrenamentul. Este student 
în anul IV al Facultății de me
canică a Institutului Politehnic, 
din Iași. în sport. Aurel Neagu 
este multiplu campion national, 
cîstigător al „Daciadei" din a- 
cest an si medaliat al cam
pionatelor euroDene de lupte 
libere.

Dar drumul său spre aceste 
realizări n-a fost ușor. Origi
nar din Galati, a început să 
practice luptele în anul 1971, 
sub supravegherea regretatului 
antrenor gălătean Ștefan Ba
bin. Deosebit de talentat, ju
niorul gălătean a cucerit cen
tura de campion după numai 
un an de pregătire. Dîrz și 
ambițios. A. Neagu și-a conti
nuat pregătirile cu și mai ma
re conștiinciozitate. Roadele 
muncii sale n-au întîrziat să 
apară. în anul 1978 îi întîl- 
nim numele pe lista campioni
lor naționali de seniori si de 
atunci îl găsim mereu în rîn- 
dul componentilor lotului re
prezentativ al tării. El a reu
șit să îmbine în mod armonios 
si fericit învățătura cu sportul 
preferat, asa cum o face Si

ALȚI COMPONENȚI Al LOTURILOR DE ATLETISM
SI NATATIE ALE S. U. A.

Din delegația de sportivi stu- 
denți a Statelor Unite ale A- 
mericii, loturile de atletism si 
înot sînt cele mai numeroase.

Iată alte nume care vor con
cura la înot, feminin : 100 metri 
liber : Barbara Major, Annie 
Lett, Carol Borgmann ; 200 m 
liber : Annie Lett, Tracy Spaul
ding, Kim Linehan (fostă re
cordmană mondială la 800 m îi-

masculin : 200 m bras : Oleg
Martinenko (U.R.S.S.) — 2:23,0 ;
200 m liber : Thomas Leidstrom 
(Suedia) — 1:53,16 ; 100 m spate: 
Dirk Richter (R. D. Germană) — 
57:55 : 200 m mixt : Giovanni 
Franceschi (Italia) — 2:00,87 ;
1 500 m liber : Sandor Nagy (Un
garia) — 15:50,44.

ȘAH • Turneul international 
de sah de la Budapesta s-a în
cheiat cu succesul marii maestre 
sovietice Elena Fatalibekova cu 9 
puncte din 11 posibile. Maestrele 
românce Margareta Muresan si 
Ellsabeta Polihroniade s-au cla
sat pe locurile 6—7 cu cîte 5.5 
puncte fiecare. In ultima rundă, 
Muresan a remizat cu Lemaciko, 
în timp ce Polihroniade a pierdut 
la Chonrich.

Rezultatele trecerii normelor 
de control sint bune. Toți spor
tivii din lot le-au depășit...

Antrenorul A. Grințescu fac a 
cîteva precizări : „Echipa a sus
ținut zilele trecute, la Brăila, 
un meci cu reprezentativa 
U.R.S.S.. multiplă campioană o- 
limpică, mondială și europea
nă. Scorul egal (5—5) ne-a a- 
rătat că echipa merge pe un 
drum bun, ascendent. Pregă
tirea fizică și dorința de afir
mare a tinerilor au constituit 
punctele forte. Pină la „Uni
versiadă" sperăm să înlăturăm 
și unele dintre deficiențele con
statate cu acest prilej. Mă re
fer la situațiile de „superiori
tate numerică" pe care nu le 
rezolvăm întotdeauna așa citm 
trebuie, la precizia aruncărilor 
la poartă etc.“.

Poloiștii își continuă antre
namentele. în zilele urmă
toare el vor participa la fina
lele „Daciadei" (3—5 iulie), a- 
poi, între 9 și 14 iulie, vor sus
ține mai multe meciuri cu o 
puternică formație gruzină, de 
fapt ultimele teste înaintea sfer
tului la Universiadă.

Paul IOVAN

(lupte libere):

ÎNDEPLINI VISUL
MONDIAL UNIVERSITAR"

acum, cu puțin timp înaintea 
celei mai mari competiții a 
studenților din întreaga lume.

Pe viitorul inginer mecanic, 
l-am întîlnit la puțin timp du
pă ce îmbrăcase tricoul de cam
pion al „Daciadei" la catego
ria 57 kg. Iată cu ce gînduri 
așteaptă Aurel Neagu întrece
rile Universiadei : „Aceasta va 
fi prima mea participare la U- 
niversiadă. Nu-mi cunosc vi
itorii adversari, dar mă stră
duiesc să ating forma sportivă 
maximă, exact în zilele con
cursului. Atunci cred că-mi voi 
îndeplini și visul de a deveni 
campion mondial university

ber) ; 400 m liber : Sherri Han-- 
na, Mayumi Yokoyama, Hune 
Tweedy ; 100 m fluture : Carol 
Borgmann, Mayumi Yokoyama; 
masculin : 100 m liber ; Cris 
Kirchner, Jerry Spencer, Paul 
Goodridge, Andy Schmidt ; 200 
m liber : Cris Kirchum, Andy 
Schmidt, Brendan Me Carty, 
Brian Rooney ; 400 m liber :
James Lee, Brian Rooney, Mon
te Brown ; 1500 m liber : Brian 
Rooney, Monte Brown ; 100 și 
200 m spate : Clay Britt, David 
Wilson, James Fowler ; 100 și 
200 m bras : Bob Jackson, Nick 
Nevid, Glen Morgan.

Din. loturile de atletism, prin
tre alții : 100 m : Rod Brown, 
Mike Miller, Calvin Smith ; 
200 m : Jeff Philips, Terrence 
Grifith, Terron Wright ; 400 m: 
Anthony Ketcum, Walter Mo 
Coy, Cliff Willey ; triplu salt : 
Willie Banks, Robert Cannon ; 
feminin : 100 m : Jeanette Bol
den, Alice Brown ; 200 m : Ko
lia Bolton ; 800 m : Robin
Campbell ; înălțime : Pam Spen
cer, Jolanda Gibson ; lungime: 
Carol Lewis ; suliță : Karin
Smith, Lynda Hughes.
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