
MA ce Li STU RA

tatim LUCRĂRILOR SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAJIONAIE

Marea Adunare Națională și-a 
Încheiat miercuri, 1 iulie, lu
crările sesiunii a treia a celei 
de-a opta legislaturi.

Sosirea in sală a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, a ce
lorlalți tovarăși din conduce
rea partidului și statului este 
intimpinată cu vii și entuziaste 
aplauze.

Lucrările ședinței au fost des
chise de tovarășul Nicolae 
Giosan, președintele Marii A- 
dunări Naționale.

Marea Adunare Națională 
a votat, în unanimitate, Le
gea pentru adoptarea Pla
nului național unic de dez
voltare economico-socială a 
României în perioada 1981—1985 
și Legea pentru adoptarea Pla
nului de dezvoltare a agricul
turii și industriei alimentare în 
perioada 1981—1985.

în continuarea lucrărilor au 
fost adoptate în unanimitate 
Legea gospodăriei comunale și 
legile pentru aprobarea decrete
lor cu putere de lege emise de 
Consiliul de Stat.

A luat apoi cuvîntul tovară
șul Nicolae Giosan, care a spus: 

lumina magistralei expu
neri recent prezentată de ex
ponentul cel mai fidel al aspi
rațiilor poporului nostru, se
cretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
Congresul al II-lea al consi
liilor oamenilor muncii, înalt 
forum al democrației muncito
rești din țara noastră, expune
re în cadrul căreia a fost fă
cută o strălucită analiză știin
țifică, de o inestimabilă valoa
re teoretică și practică cu pri

vire Ia problemele internațio
nale, Ia politica externă de 
prietenie, colaborare și pace a 
României socialiste. Biroul Ma
rii Adunări Naționale propune 
completarea ordinii de zi a se
siunii cu următorul punct :

— Apelul adresat de Marea 
Adunare Națională a Republi
cii Socialiste România parla
mentelor țărilor semnatare ale 
Actului final al Conferinței de 
Ia Helsinki.

Marea Adunare Națională a 
aprobat in unanimitate propu
nerea de completare a ordinii 
de zi.

Președintele Marii Adunări 
Naționale, tovarășul Nicolae 
Giosan, a dat apoi citire tex
tului Apelului, care a fost pri
mit cu vii și îndelungi aplau
ze. fiind adoptat cu unanimi
tate de voturi.

Președintele Marii Adunări 
Naționale a informat apoi că la 
Biroul Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România 
a fost primit Apelul Sovietului 
Suprem al Uniunii Sovietice a- 
dresat parlamentelor și popoa
relor lumii, apel despre al că
rui înalt conținut deputății au 
luat cunoștință din presă.

în legătură cu acest docu
ment, s-a propus ca Marca A- 
dunare Națională să trimită So
vietului Suprem al Uniunii So
vietice o scrisoare de răspuns.

S-a dat apoi citire textului 
scrisorii, care a fost aprobată în 
unanimitate de Marea Adu
nare Națională.

Ordinea de zi a actualei se
siuni fiind epuizată, președin
tele Marii Adunări Naționale, 
tovarășul Nicolae Giosan, a de
clarat închise lucrările.

PROLETARI DIN TOATE TARILE. UNITIVA I

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XXXVII - Nr. 9821 | 4 PAGINI - 30 BANI | Joi 2 iulie 1981

PAGINI APLAUDATE DE ÎNALTĂ MĂIESTRIE
ÎN FINALELE „DACIADEI" LA GIMNASTICĂ

Nadia Comăneci, Cristina Gri- 
goraț, Rodica Dunca, Emilian 
Nicula — învingători merituoși 

la exercițiile pe aparate

Mai mult clecît oricind. fina
lele pe aparate, desfășurate ieri 
după-amiază î-u cadrul ultimei 
reuniuni a întrecerilor „Dacia- 
dei“ la gimnastică, și-au meri
tat titulatura de spectacol de 
gală. într-adevăr. sintem pe 
deplin convinși că toți specta
torii prezenți la Palatul spor
turilor si culturii din Capitală 
au plecat pe deplin sătisfăcuți 
de nivelul deosebit de ridicat 
la care s-au prezentat, finaliștii, 
și în primul rînd minunatele 
noastre fete. Timp de trei ore, 
la sărituri, paralele, bîrnă. sol. 
inele, cal cu minere sau bară

Cu 3 săptămini înaintea startului

fixă gimnastele și 
gimnaștii prezenți 
în finale au făcut 
din plin dovada 
măiestriei și virtu
ozității lor, au pre
zentat exerciții re
almente de valoare 
mondială, smulgînd 
— firesc — bineme
ritatele aplauze ale 
unei săli entuziaste 
și conectate total la 
înalta tensiune a 
spectacolului spor
tiv' de neuitat ofe
rit de Nadia Co
maneci, Cristina 
Grigoraș, Emilian 
Nicula, Dan Odor- 
hcan, Ecaterina 
Szabo. Rodica Dun- 
ca, Lavinia Agache, 
Kurt Szilicr și de 
multi alții dintre 
gimnastele și gim- 
nastii calificați în Nadia Comăncci — de 2X10 la .birnă !

93 DE ȚĂRI SI 4900 DE SPORTIVIJ *

SI-AU ANUNTAT
PARTICIPAREA

Pe măsura apropierii Jocu
rilor Mondiale Universitare, 
cota pregătirilor și a interesu
lui față de acest eveniment 
polisportiv de excepție este în 
continuă creștere. Sosesc ulti
mele înscrieri numerice din 
partea oaspeților. E un bun 
prilej pentru un prim bilanț : 
în momentul de față, circa 4900 
de participanți reprezentînd 82 
de țări ale lumii figurează pe 
listele de întreceri. Trebuie a- 
dăugat și faptul că alte 11 țări 
și-au anunțat participarea, fără 
a specifica însă pînă acum, nu
mărul și componența delegați1- 
ilor lor. Participarea numerică 
fără precedent la Universiada 
de la București, care depășește 
substanțial încă de pe acum re
centele recorduri de la Ciudad 
de Mexico (4381 participant! 
in 1979) și de la Sofia (4367, în 
1977), ilustrează imensul inte
res și prestigiul de care se 
bucură cel mai important eve
niment sportiv mondial al anu
lui 1981, atît în rîndul perfor
merilor și al organismelor de 
resort din țările lumii, cit și al 
iubitorilor de sport de pretutin
deni și al ziariștilor, ale că
ror cereri 
depășit de 
de 200.

de acreditare au 
pe acum cifra

Concomitent,
- înregistrează și în- 
tiile înscrieri nomi
nale.
mele
Bulgaria, U.R.S.S., 
Italia, 
prind un mare nu
măr de stele ale 
sportului mondial. 
Această 
de elită 
întreceri 
nivel, 
sportive 
ploare, ce se 
solda, desigur, 
performanțe deose
bite, cu noi recor
duri ale Jocurilor, 
mondiale și conti
nentale. Din dele
gația sportivă a 
studenților sovie
tici fac parte cam
pioni olimpici și 
europeni ; forurile 
studențești ameri
cane anunță gar
nituri de 
mînă la 
atletism, 
rituri în 
Canada, 
Japonia.

Chiar pri- 
liste _ jdm

S.U.A.) cu-

participare 
garantează 
de înalt 
spectacole 
de

arde flacăra Universiadei..,.

primă 
baschet, 

înot, să- 
apă ; 9 țări 
Cuba, R. P. 
Mexic. Statele

(Bulgaria, 
Chineză, 

Unite

ATLEȚI DE VALOARE MONDIALĂ

ale Americii, U.R.S.S. și Româ
nia) au înscris sportivi in toate 
cele 10 discipline din progra
mul Universiadei ’81. Iar un

ÎN DELEGAȚIA U.R.S.S.
Ca și la Jocurile Olimpice, 

at’etismul este, la fiecare edi
ție a Universiadei, punctul de 
maximă atracție. La fel va 
fi, neîndoios, și la București, 
unde stadionul „23 August", 
care va intra cu acest prilej in 
circuitul marilor concursuri 
atletice, va fi gazda unor per
formeri de mare valoare.

Tăria unui concurs atletic 
este dată de valoarea rezultate
lor, iar listele participanților 
constituie primul indiciu al 
nivelului competiției. Par- 
curgînd listele de înscrieri a- 
flăm mai în amănunt Ia ceea 
ce ne putem aștepta. Iată, de 
pildă, ce remarcăm cu delega
ția U.R.S.S. ; cu foarte pu

ține excepții — determinate, 
evident, de necesitatea ca per
formerul să fie și student — 
se poate vorbi de adevărate e- 
chipe naționale I

La bărbați, în sprintul scurt, 
se remarcă Aleksandr Aksinin, 
clasat pe locul patru în finala 
olimpică la 100 m (10,19 cel 
mai bun rezultat în 1980) și 
component al ștafetei de 4 x 
100 m. campioană olimpică 
(38,26). Alături de el alți doi 
componenți ai ștafetei vor a- 
lerga la București — Vladimir 
Muraviev și Nikolai Sidorov.

Vladimir MORARU

clasament alcătuit ț>e baza nu
mărului de componenți ai dele
gațiilor ar arăta astfel : Uniu
nea Sovietică, S.U.A., și Româ
nia — peste 300 Cuba — 247, 
Canada — 229, R. P. Chineză
— 205, Mexic — 200, Japonia
— 170, Bulgaria — 163, Polo
nia — 158 etc.

Radu TiMOFTE

„UNIVERSIADA" LA ZI :

• Totul despre... scri
mă (pag. 2—3)

O Luptătorii români se 
pregătesc pentru îm
bogățirea palmaresului

O Delegațiile Braziliei ți 
Austriei (pag. a 4-a)

(Continuare in pag. 2-3)

finale.
Au perfectă dreptate cei care 

afirmă că finalele concursului 
feminin pot fi calificate ca cel 
mai puternic concurs găzduit 
vreodată de capitala patriei 
noastre. Și ne bucură să con
semnăm această constatare, 
mai ales. în perspectiva apro
piatului examen competițional 
internațional, Jocurile Mondiale

Universitare, concurs în care 
Nadia Comâneci, Emilia Eberle, 
Dumitrita Turner, Rodica Dun
ca si Marilena Vlădărău vor fi

Constantin MACOVEi 
Paul IOVAN

Foto : D. NEAGU
(Continuare in pag 2-3)

Tezaurul de
al gimnasticii

speranțe
românești

» u fost ieri la Palatul sporturilor peste 4 000 de spec- 
tatori atrași de ecourile reuniunii gimnasticii femi- 

* 1 nine de mărfi scara. Aceștia au fost răsplătiți de 
un adevărat recital al gimnasticii românești, avind ca pri
mă vioară pe fete, secundate de băieți. In arena multico
loră orchestra aparatelor aștepta instrumentiștii, adolescente 
și tineri crescuți la școala frumoasă, dar dură, a exer- 
cițiilor de gimnastică, repetate de mii și mii de ori.

Aseară, spectacolul a fost mai aproape de noi, mai gus
tat, pentru că s-a lucrat in paralel, numai la două aparate, 
la unul fetele, la altul băieții, astfel că protagoniștii și mă
iestri lor ne-au apărut in toată splendoarea lor. A fost 
un recital pentru că au fost prezentate elemente dificile, 
unele in premieră, chiar mondială, cum a fost cazul Cris- 
tinei Grigoraș la birnă și sol, al Gabrielei Vlădărău la sol. 
Adăugind unele legări și combinații extrem de dificile și 
îndrăznețe la paralele și bîrnă, reușite aseară de Nadia Co- 
măneci, ca și uimitoarea dexteritate a unor foarte tinere 
gimnaste, se poate afirma că gimnastica românească se află 
in plin progres. Înaltul nivel la care a aiuns Cristi
na Grigoraș. care se arată a 
fi cea mai apropiată de mă
iestria Nadiei Comăncci, ca 
și exercițiile dificile pre
zentate de noile aspirante la 
certificatele europene și 
mondiale, atestă marea va
loare a antrenorilor și pro
fesorilor noștri de gimnas
tică. Dintre aceștia, Maria 
Florescu-Cosma și Mihai 
Agoston, care au format și 
perfecționat la C.S. Onești, 
pină acum an an, pe Cris
tina Grigoraș, se impun li
nei remarcări cu totul .de
osebite. Alți profesori vor 
trebui evidențiați pentru că 
explozia gimnasticii româ
nești și continua ei afir
mare nu se pot opri la unul 
sau doi antrenori.

Galele de gimnastică ale 
fetelor de marți și miercuri 
ne-au demonstrat că gim
nastica românească se pre
zintă acum cel puțin cu a- 
celeași veleități ca in ulti
mii ani, iar schimbul de 
miine, îndeosebi cel pentru 
Jocurile Olimpice din 1984, 
crește sub ochii noștri, ne 
oferă satisfacții in prezent și 
încredere pentru viitor.

Aurel NEAGU

Cristina Grigoraș — nota 10 
la paralele !

Foto : I. MIHĂICĂ
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TOTUL DESPRE... SCRIMA
(Urmare

FINALELE „DACIADEI

LA GIMNASTICA

Concursul de scrimă din ca
drul Universiadei este consi
derat, pe bună dreptate, un 
„mini-campionat“ mondial, în- 
trucit la puțin timp după edi
ția 1981 a Campionatelor mon
dial din iulie, de la Cler
mont-Ferrand, multi dintre
protagoniștii disputei pentru
medalii se vor afla Ia Bucu
rești, pe planșele Universiadei. 
După listele de înscrieri primi
te la Comitetul de organizare 
se estimează că vor participa 
la 
200 de scrimeri și scrimere din 
23 de țări, din Europa, Asia, 
Africa, America de Nord și A- 
merica de Sud.

Universiadă aproximativ

GAZDELE ÎNTRECERILOR

© întrecerile de scrimă din 
cadrul Universiadei vor fi găz
duite de sala de atletism din 
cadrul complexului sportiv 
bucureștean „23 August", sală 
special amenajată și dotată în 
vederea, acestei importante 
competiții internaționale. Aci 
vor fi instalate 12 piste care 
vor găzdui întrecerile pînă la 
finală, ultimul act al fiecărei 
probe — finala — urmînd să se 
desfășoare pe un alt podium, 
instalat în mijlocul sălii. în 
tribunele sălii vor putea lua 
loc circa 8»0 de spectatori. 
Snații speciale au fost amena
jate pentru subcomisia tehnică, 
secretariat, oficiăli, cabinet 
medical, atelier pentru repara
tul și controlul armamentului, 
pentru presă, radio și televi
ziune, vestiare pentru sportivi 
și arbitri, 
poate face 
Muncii cit 
Coravu.

© Locul 
concurenților a fost amenajat 
la sala de jocuri a Clubului 
snortiv al armatei, Steaua 
(Calea Plevnei 114).

lin individual, continuare și fi
nala ; floretă feminin indivi
dual, grupe eliminatorii ; 22
iulie — floretă feminin indivi
dual, continuare și finala ; sa
bie individual, grupe elimina
torii ; 23 iulie — sabie indivi
dual, continuare și finala ; flo
retă masculin echipe, grupe 
eliminatorii ; 24 iulie — floretă 
masculin echipe, continuare și 
finala ; floretă feminin echipe, 
grupe eliminatorii ; 25 iulie
— floretă feminin echipe, con
tinuare și finala ; spadă indivi
dual, grupe eliminatorii ; 26 iu
lie — spadă individual, conti
nuare și finala ; sabie echipe, 
grupe eliminatorii ; 27 iulie — 
sabie echipe, continuare și fi
nala ; - 28 iulie — spadă echipe, 
grupe eliminatorii ; miercuri 29 
Iulie — spadă echipe, continua
re si finala

• Concursul 
după 
torii, 
rectă 
renți) 
renți 
probele individuale ;
— grupe eliminatorii și tablou 
de eliminare directă cu 8 e- 
chine

PERFORMANȚE ROMANEȘTI 
Șl PALMARESUL COMPETIȚIEI

din pag. I)

Accesul la sală se 
atît prin B-dul 

și prin Str. Maior

de antrenament al

PROGRAMUL COMPETIȚIEI

• în programul celei de a 
Xl-a Universiade figurează ur
mătoarele arme și probe : luni 
20 iulie 1981 — floretă mas
culin individual, grupe elimina
torii ; 21 iulie — floretă maseu-

se desfășoară 
sistemul : grupe elimina- 
tablou de eliminare di- 
cu recalificări (16 concu- 
și finală de 8 concu- 

cu eliminare directă, în 
la echipe

COMISII TEHNICE
• Delegați ai forurilor in

ternaționale sînt Josas Udras 
(U.R.S.S.) din partea F.I.S.U. și 
F.doardo Mangiarotti (Italia), 
secretar generai al Federației 
Internaționale de Scrimă. Din 
subcomisia tehnică, care va asi
gura buna desfășurare a con
cursului de scrimă, conform 
regulamentelor internaționale 
în vigoare, vor mal face parte 
Dionisie Tepșan, reprezentant 
al Federației Române de Scri
mă. loan Halmaghi, reprezen
tant al Comitetului național de 
organizare, precum și trei 
membri aleși în prima ședință 
a respectivei subcomisii. Di
rector de concurs : Zoltan Ge- 
red. Secretar general de con
curs : Cornel Georgescu (ambii 
din România).

• Aparatura electrică de 
semnalizare este pusă la dispo
ziția organizatorilor de între
prinderea „Visti", din Uniunea 
Sovietică.

• De-a lungul celor 10 edi
ții ale Universiadei de vară, 
scrimerii ștudenți români s-au 
numărat printre protagoniști. 
In palmaresul me rtliaților la 
marea întrecere studențească 
internațională figurează și re
prezentanți ai scrimei româ
nești. Astfel, echipa feminină 
de floretă a României a do 
bîndit medaliile de aur in anii 
1961 și 1973, aceleași medalii de 
onoare obținindu-le și echipele 
de sabie și spadă la ediția 
1977. Și tot la Sofia, în 1977, 
sabrerii Cornel Marin și Dan 
Irimiciuc au cucerit medalia de 
aur și, respectiv, cea de bronz. 
Și dacă adăugăm și locul 2 
obținut de echipa feminină de 
floretă la această ediție, rezul
tă că Ia Sofia scrimerii stu- 
denți români au obținut cele 
mai bune rezultate din istoria 
participării lor Ia Universiadă. 
La precedenta ediție, de la 
Ciudad de Mexico ’79. sabrerul 
Marin Mustață și echipa de 
spadă (I. și M. Popa, O. Zida- 
ru, L. Angelescu) s-au clasat 
pe locul 3, iar floretistul Petru 
Kuki s-a calificat în finala in
dividuală, clasîndu-se pe locui 
5. înaintea vicecampionului 
mondial ți olimpic Pascal 
Jolyot (Franța).

Pe planșele Universiadei vor evalua mulți medaliați olimpici și 
mondiali, așa cum s-a mai iniîmplat la ediția '81 a „Memorialu
lui Mihai Savu", cind la București s-a aflat campionul mondial 

de spadă Philippe Riboud.

© Iată învingătorii între
cerilor de scrimă din cadrul e- 
dițiilor precedente ale Univer
siadei : 
individual 
1959, 1961, 
(Italia) 
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.) 
U.R.S.S. 1959, Ungaria 1961, Po
lonia 1963, Franța 1965, Japonia 
1967, U.R.S.S. 1970, 1973, 1977, 
1979 ; floretă feminin, indi
vidual — Weiss (R.F.G.) 1959, 
Schmidț (R.F.G.) 1961, Sako-
wiez (Ungaria) 1963, Gapais 
(Franța) 1965, Palm (Suedia) 
1967, Simonffy (Ungaria) 1970, 
Burocikina (U.R.S.S.) 1973, Rac- 
zova (Cehoslovacia) 1977, Trin- 
quet P. (Franța) 1979 : echipe 
— U.R.S.S. 1959, Ungaria 1961, 
Polonia 1963, Franța 1965, Ja
ponia 1967, U.R.S.S. 1970, 1973, 
1977, R. D. G. 1979 ; spadă — 
Kausz (Ungaria) 1959, Goncior 
(Polonia) 1961, Jacobs (Marea 
Britanie) 1963, Nemere (Unga
ria) 1965, Chamay (Elveția) 
1967, Paramonov (U.R.S.S.) 
1970, Osztrics (Ungaria) 1973, 
Riboud (Franța) 1977, Kolczo- 
nay (Ungaria) 1979 ; echipe — 
Italia 1959, 1961, Polonia
1963, Ungaria 1965, Elveția 1967, 
R.F.G. 1970, U.R.S.S. 1973, 
România 1977. Ungaria 1979 ; 
sabie individual —- Calarese 
(Italia) 1959, Bakony (Unga
ria) 1961, Pesza (Ungaria) 1963, 
Meszena (Ungaria) 1965, Valee 
(Franța) 1967, Sidiak (U.R.S.S.) 
1970, Nazlimov (U.R.S.S.) 1973, 
Marin (România) 1977, Gedo- 
vari (Ungaria) 1979 ; echipe — 
Ungaria 1959, 1961, 1963, 1965, 
Italia 1967, U.R.S.S. 1970, 1973, 
România 1977, U.R.S.S. 1979.

chemate din nou în fata pu
blicului. de data aceasta, intr-o 
confruntare cu o miză deose
bit de mare. Universiada fiind, 
după cum bine se știe, o com
petiție cu puternică rezonanță 
internațională.

Animată de o dorință sinceră 
de a-si etala întreaga măies
trie si în fata publicului care 
o îndrăgește cel mai mult, Na
dia Comăneci a evoluat ieri la 
adevăratul 
du-ne că 
mină încă 
nastă din 
toate cele 
Comăneci _ ______  __ ____
ori nota maximă (la paralele 
si bîrnă). iar în două probe a 
fost foarte aproape de perfec
țiune. fiind notată cu 9,90 (să
rituri și sol). în felul acesta, 
multipla noastră campioană a 
fost o autentică eroină a con
cursului și ne-a făcut plăcere 
s-o vedem bucurîndu-se din 
tot sufletul pentru reușitele ei. 
pentru aplauzele nestăvilite cu 
care publicul spectator o răsplă
tea de fiecare dată. Reușita de 
la paralele merită, cu siguran
ță consemnată pentru că — 
după ratarea de marți — multi 
ar fi dorit ca Nadia să scoată 
elementul nereușit. Nadia n-a 
dorit însă să ia cea mai simplă 
hotărîre posibilă și a vrut să 
dovedească tuturor că poate 
trece cu succes de un obstacol 
ce părea insurmontabil. Si a 
reușit ! La bîrnă și sol — a-

său renume, arăți n- 
este hotărîtă să ră
cea mai bună gim- 
lume. Prezentă în 
patru finale. Nadia 
a obtinut de două

celeasi exerciții noi, executata 
parcă cu o și mai mare vir
tuozitate și cu o mai înaltă 
măiestrie. In felul acesta. Na
dia Comăneci ciștigă 4 din titlu
rile „Daciadei" la individual 

compus, sărituri, 
sol), si ni se pare fi- 
mentionăm faptul că 
bună formă sportivă 
asigurată de antre

norii Gheorghe Gorgoi și Anca 
Grigoraș.

Meritate laude se cuvin si 
Cristinei Grigoraș care. în ciu
da tinereții sale (15 ani), .s-a 
prezentat in acest concurs ca 
o mare gimnastă, cu evoluții 
excelente la toate aparatele. Ea 
este, de fapt, singura gimnastă 
medaliată de cinci ori la indi
vidual. de trei ori situîndu-se 
pe locul I (individual compus, 
paralele si sol), iar la trei pro
be ea a obținut ieri nota 10 
(paralele, bîrnă Si sol). Dintre 
gimnastele de la Deva (antre
nori Atanasia AIbu si Octavian 
Belii) Cristina Grigoraș a fost 
evident cea mai în formă. Ro- 
dica Dunca (locul I la sol, la 
egalitate cu Nadia si Cristina). 
Dumitrita Turner (locul 

bîrnă), Ecaterina Szabo
II la sărituri și paralele) 
vinia Agache (locul III 
ralele) sînt celelalte 
mere ale finalelor pe aparate.

în mod cert, toti spectatorii 
prezenti ieri după-amiază la 
Palatul sporturilor si culturii 
vor dori să le revadă cit mai 
curînd si cit mai des pe minu
natele noastre gimnaste.

„Daciadei" 
(individual 
birnă și 
resc să 
această 
i-a fost

Kurt S:

Iată 
aparate 
mâneci 
19.550, 1 
paralele 

19,85, E< 
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ner 19,5 
neci. Ci 
dica Di

S-AU ÎNCHEIAT CAMPIONATELE
NAȚIONALE DE PLANORISM

Campionatele naționale de 
planorism, ediția 1981, s-au în
cheiat la Iași după disputarea 
celei de a treia probe. Clasa
mente generale : clasa Nelimi- 

’ tat — 1. Erwin Rosch 2860 p, 
2. Nicolae Mihăiță 2853 p, 3. 
Marian Simion 2546 p ; clasa 
Standard — 1. Arpad Matta 
2377 p, 2. Doru Vlădescu 2577 
p, 3. Sergiu Sidon 2550 p, 4.

Fernanda Jurcă 2418 p, 5. Ele
na Coțovainu 2034 p, 6. Ștefan 
Togănel 913 p, 7. Dorinela U- 
laru 303 p ; clasa Club- — 1.
Emil Cristofor 2520 p, 2. Mihai 
Rusu 2408 p, 3. Gheorghe Pan- 
țîru 2255 p, 4. Dan Brînzei 1463 
p, 5—6. Emil Pop 1362 p, Va
ier Manoil 1362 p, 7. Marin ’ 
Căpușan 1342 p. 8. Gheorghe 
Băîțatu 992 p.
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PRIMUL CAMPION AL „DACIADEI " CU MUTORETA „MOBRA>>
u

Pe tradiționalul traseu de în
treceri motocicliste în circuit 
din cartierul reșitean Lunca 
Pomostului s-au aliniat la star
tul finalei pe țară a „Daciadei" 
cîștigătorii etapelor de masă din 
întrecerile motoretelor „Mobra", 
clasa 50 cmc. De-a lungul tra
seului au fost prezenti aproa
pe 12 000 de spectatori iubitori 
ai acestui sport, cu o bogată 
Si frumoasă tradiție în muni
cipiul de pe Bîrzava. Organi
zatorii s-au străduit și au reu
șit să asigure un cadru priel
nic acestei competiții care ur
ma să desemneze campionul 
..Daciadei" pe motoreta de fa
bricație românească „Mobra". 
La chemarea starterului au răs
puns prezent peste 25 de con- 
curenți, care au parcurs traseul 
(lung de 1 785 m) timp de 15 
minute, după care au efectuat 
ultimele două ture. De la în
ceput s-a instalat în fruntea 
candidatilor la podiumul de 
premiere Tănase Drăghici, re
prezentantul municipiului Bucu
rești. necedînd întîietatea pe

tot parcursul probei. După tu
rul de onoare, tînărul campion, 
lăcătuș Ia întreprinderea „Ser- 
vis. automatizări, telecomunica
ții". ne-a declarat : „Doar do 
un an de zile practic acest 
sport pe care-1 îndrăgesc însă 
de mai mult timp, fiind un pa
sionat suporter al colegilor mei 
ie la asociația sportivă TUMAG. 
Acest succes mă determină să 
abordez cu mai multă încrede
re practicarea motocicîismului 
și cred că voi deveni un con
curent tenace pe circuitele de 
viteză". Pe podiumul de pre
miere au mai urcat Albert 
Szilagy (Mureș) și Ion Olaru 
(Prahova), fiind urmați în cla
sament de D.
nedoara). Gh. Andri ca (Caraș- 
Severin) și I. Feldrihan (Bis- 
trița-Năsăud). Prezent Ia com
petiție. secretarul responsabil 
al federației de specialitate. 
Gh. Mormocea. spunea : „Este 
pentru prima dată cînd orga
nizăm, cu finală pe țară, o a- 
semenea întrecere sportivă de 
masă. Pasiunea și adeziunea ti-
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Invitate la Turneul
feminin de volei al României
Echipa feminină de volei a ță

rii noasire se află de ieri la 
Bistrița, unde efectuează antre
namente de acomodare cu Sala 
sporturilor, gazdă, lncepînd de 
duminică, a Turneului internațio-

CAMPIONATE - COM PE TIT11
BOX Dănuț Neagu

PRETENDENTE SERIOASE r „1

COMISIA MUNICIPALA șl fo
rul de specialitate continuă or
ganizarea galelor de box la „A- 
renele Romane", din Parcul Li
bertății, din Capitală. Astfel, 
această seară, de la ora 18, 
avea loc o reuniune din care 
remarcă partidele de la categ. 
șoară : Carol Hajnal (URBIS) 
Gelu Hudișteanu (Metalul) — 
la mijlocie mică “ 
nașe (Voința) - _ ___ _________
(Metalul)) -r- și mijlocie : Marian

în 
va 
se 
u-
de 

Constantin Tă
iau cu Zaharia

Ifrim (URBIS)
(Voința).
MOTOCICLISM
• IN URMA CITQRVA CON

CURSURI DE VERIFICARE, aler
gătorii de dirt-track Gheorghe 
Marian și Anton Hak vor repre
zenta țara la „Cupa Prietenia“ 
care va avea loc în zilele de 4 
și 5 iulie în orașele Nylregyhaza 
și Szeged din Ungaria. Tinerii 

de

irCEPE TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI DE CALIFICARE LA POPICE
Campionatul de calificare pen

tru Divizia „A" de popice a a- 
j..ns în faza finală : cele mai 
tune 24 de formații, feminine și 
m ... uline, se întrec, începlnd de 

18 Ploiești Și Brașov, pentru 
ocuparea celor 8 locuri „va- 

. cant.'" în divizie. Competiția a 
cuprins. în prima fază, pe locali
tăți, peste 1800 de echipe, apoi 
au urmat fazele județeană și in
terjudețeană, în ultima întreeîn- 
du-se 92 de formații. Este intere- 

.sant de amintit că anul acesta 
campionatul de calificare s-a or

ganizat în toate județele țării, 
ceea ce- demonstrează popularita
tea de care se bucură, peste tot, 
sportul popicelor.

Ia ă și echipele care se întrec 
în turneul final : la Ploiești — 
seria Sud (arena Voința) — te 
minin : Confecția Focșani, Bra
dul Vama, Voința Roman, Vo
ința Constanța. Rapid București 
și Dacia Ploiești ; masculin : Au- 
totransport Pitești, Gaz metan 
Mediaș, T.arome. București, Pe
trolul Băicol, Metalul Roman și 
Olimpia Iași ; La Brașov — seria

Nord (arena Hidromecanica) — 
feminin : Progresul Timișoara, 
Record Cluj-Napoca, Voința O- 
dorhei, Dermagant Tg. Mureș, 
Carpați Brașov șl Comerțul Satu 
Mare ; masculin : Olimpia Reșița, 
Constructorul Tg. Mureș, Voința 
Cluj-Napoca, Unio Satu Mare, 
Industria sîrmel Cîmpia Turzli 
și U.J.C.C. Miercurea Ciuc. Se 
joacă două tururi, contra-scor și 
puncte, iar primele două echipe 
din seriile respective, femei și 
bărbați, vor promova în Divizia 
„A“.

și Szeged din Ungaria. __
noștri sportivi -.sînt însoțiți 
antrenorul Cornel Voiculescu.
• CUNOSCUȚH ALERGĂTORI 

DE DIRT-TRACK Ion Pavel șl 
Gheorghe Sora vor efectua, între
4 șl 16 Iulie, un turneu de patru 
concursuri în R.D. Germană, pro
gramate în cadrul -Cupei Mării 
Baltice".
• REMARCAȚI ÎN CONCURSU

RILE DE MOTOCROS, brașovea
nul Ion Plugaru și cîmpineanul 
Gheorghe Oprolu vor participa la
5 iulie la o mare întrecere inter
națională pe traseul din orașul 
Volgast (R.D.G.). Cei doi motoci- 
cliști vor fi conduși de antreno
rul Gheorghe Dumitru.
SĂRITURI IN APA

ÎNTRECERILE „DACIADEI" și 
ale campionatului țării (pentru 
seniori) vor avea loc între ÎS și 
15 iulie, la Ștrandul tineretului 
din Capitală.

nai al României. Mîine 
bătă sînt așteptate să 
la poalele Rodnel șl 
parjeipante la ediția a 
competiției, echipele 
R. D. Germană, Cehoslovacia, 
Bulgaria și Ungaria. In rîndurile 
care urmează, cîteva detalii în 
legătură cu două dintre forma
țiile oaspete, R. D. Germană și 
Cehoslovacia (despre celelalte 
două, amănunte în numărul de 
mîine al ziarului).

Judecind după masiva întine
rire efectuată imediat după J.O. 
de antrenorii Dieter* Grund și 
Siegfried KShler în echipa R.D. 
Germane, vicecamploana olimpi
că la Moscova, apare clară pre
ocuparea cunoscutului tehnician 
pentru fundamentarea unei gar
nituri care să atingă cota valo
rică maximă la Olimpiada ’84. 
Din lotul prezentat anul trecut 

■la Moscova n-au mai fost reți
nute decît 5 jucătoare, între care 
numai una la apogeul carierei. 
Ele au fost, în turneele acestui 
sezon : Anke Westendorf (27 ani; 
1,78 m), Andrea Heim (20 — 1,75), 
Martina Schmidt (21 — 1,72), Ute > 
Kostrzewa (20 — 1,81) și Heike 
Lehmann (19 — 1,79). Au ieșit 
din lot sportive valoroase, dar 
mal în vîrstă, cum sînt Barbara 
Czekalla (30 ani), Katarina Bul- 
lin (28), Mummhardt Christine 
(30), dar șl unele mai tinere, în
tre care Brigitte Fetzer (25 —
1.96), Karla Roffeis (23 —-1,81), 
Karin Puschel (23 — 1,79). Dar 
nu este exclus ca acestea din 
urmă să fi fost lăsate de-o parte 
pentru scurt timp, în care să 
poată fi încercate și alte jucă
toare în vederea selecției. Fapt 
este că unsprezece au fost nou
tățile prezentate la turneele de 
La Koprivnice (Cupa Eliberării) 
și Rostock : Petra Jeschke (20 
— 1,81), Katrin Cari (21 — 1,79), 
Klostin Radtke (20 — 1.78), Ra
mona Brauding (18 — 1,83), Silke
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„Radiografia** celor 18 divizionare ;,A“

Sublinieri

PIATRA NEAMI „ARUNCA IHANUȘA“ BACĂULUI! • ••

3. F. C. Argeș 34 19 4 11 63-39 42

IN LOC DE LAMENTĂRI,
MUNCĂ RĂSPLĂTITĂ DIN PLIN

argint la cal de la C.E. de la Roma, 
ibsolut al „Daciadei".
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merit titlul de campion absolut, 
dinamovistul Kurt Szilier a e- 
voluat ieri, la finalele ce apa
rate. prea relaxat și din acest 
motiv gimnastul nostru nr. 1 
a urcat o singură dată pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumu
lui. alături de tînărul Octavian 
Ionașiu. la cal cu minere. Cu 
toate acestea, el a fost perma
nent în lupta pentru întîietate 
la fiecare aparat (mai puțin so
lul) si a demonstrat că rămîne 
același gimnast redutabil pe 
care îl știm din competițiile 
anterioare.

La ultimul aparat, bara, am 
urspărit evoluții de bun nivel 
la majoritatea sportivilor, dar 
atentia publicului si a specia
liștilor a fost atrasă de exer
cițiul de foarte bună valoare 
prezentat de tînărul Emilian 
Nieula. exercițiul cuprinzînd e- 
lemente extrem de dificile, 
executate cu mare măiestrie. De 
aceea a fost firească reacția 
spectatorilor, care l-au aplau
dat îndelung si au cerut insis
tent arbitrilor să-i acorde nota 
maximă. Aceștia. însă, s-au 
mulțumit să-1 răsplătească cu 
9,95 (!) consfințind astfel evo
luția de excepție a acestui 
gimnast de viitor.

Cuvinte frumoase și despre 
ceilalți sportivi prezenti la în
trecerea pe aparate, dintre ca
re s-au evidențiat Aurelian 
Georgescu. Dan Odorhean, Ro
mulus Bucuroiu. Valentin Grc- 
cu ș.a.

Iată primii clasați : sol : 1. 
Dan Odorhean (C.S. Bistrița) 
19,35. 2. Aurelian Georgescu 
(Steaua) 19,30. 3. Valentin Gre- 
cu (Dinamo) 118,55 ; cal cu mi
nere : 1—2. Kurt Szilier (Di
namo) și Octavian Ionașiu 
(Steaua) 19,40. 3. Romulus Bucu
roiu (Dinamo) 19,00 ; inele : 1. 
Romulus 
Aurelian 
Oprescu 
turi : 1.

2. Aurelian _
3. Valentin Grecu 18,775 ; pa
ralele : 1. Aurelian Georgescu 
18,95. 2. Emillian Nieula (Triumf 
București) 18,85. 3. Mircea A- 
polzan (Dinamo) 18,80 ; bară : 
1. Emilian Nieula 19,80. 2. Kurt 
Szilier 19,30,3—4. Aurel ian Geor
gescu și Octavian Ionașiu 19,15.

Bucuroiu 19,40. 2—3. 
Georgescu si Nicolae 
(Dinamo) 19,20 ; sări-
Dan Odorhean 18,95. 

Georgescu 18,875,
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FINALE Șl ACȚIUNI
în această săptămînă de 

la începutul lunii, „Daciada" 
și-a programat cîteva finale 
deosebit de importante, ca 
avanpremiere ale marii în
treceri mondiale universi
tare : la polo (3—5 iulie,
București) și la înot (5—8 
iulie, București), își vor dis
puta titlurile de campioni ai 
„Daciadei" seniorii. Fotba
lul, îndrăgit de la vîrste 
fragede, va fi, în această 
săptămînă de— liniște după 
încheierea 
divizionare, 
la Mediaș, unde juniorii II 
luptă pentru același titlu al 
„Daciadei".

Sportul de masă are, în 
această săptămînă, o singu
ră finală : la oină (copii 11 
—14 ani, Mangalia, 30 iunie 
— 8 iulie). în schimb, așa 
cum ne-a obișnuit în ulti
ma vreme, „Daciada" cu
prinde multe acțiuni pe 
plan județean, orășenesc 
sau sătesc. Dintre acestea a- 
mintim „Cupa Progresul 
I.A.S." (volei, tenis de masă, 
de cîmp, șah) la Reșița, 
Campionatul liceelor și șco
lilor profesionale ale Minis
terului Industriei Ușoare, 
la handbal (Baia Mare), 
Festivalul satelor dunăre
ne de Ia Șvinita (Mehedinți) 
și „Cupa Olteniei" la orien
tare turistică, Ia care iau 
parte peste 350 de partici
pant! din 14 județe, și chiar 
invitați de peste hotare.

campionatelor 
pe prim plan

;ANU
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Neamțul, județul și ora
șul său de reședință, Pia
tra, se uită — cu firească 
dorință de a le imita — la 
performanțele fotbalistice 
ale vecinilor din Bacău. S-a 
născut, astfel, o frumoasă 
emulație, pe meleagurile 
nemțene, emulație care nu 
poate fi decît binefăcătoa
re. Pentru că ea se dez
voltă prin dorința de a 
realiza ceea ce au făcut 
deja băcăuanii. Nemțenii 
spun că au și dat și dau 
cîte o mină de ajutor veci
nilor ; și ei amintesc de 
Șoiman ca cea mai proas
pătă consacrare a unui 
produs al lor sub culorile 
lui S. C. Dar n-o spun cu 
răutate, ci cu dorința că 
trebuie să construiască și 
ei nu numai o echipă-fa- 
nion, puternică, dar, mai 
întîi, o bună ți harnică 
școală a performanței fot
balului nemțean. Și, ca 
buni gospodari, au pornit-o, 
deci, nu cu acoperișul, ci, 
firește, cu temelia. Teme
lia aceasta se numește 
Clubul sportiv școlar P. 
Neamț, o inspirație (iată 
dovada aprecierii pentru 
reușitele vecinilor) după 
productivul centru din Ba
cău care a dat atîtea și atî- 
tea talente primei formații 
a S.C.-ului dar și multor 
altor divizionare B și C 
din zonă.

„Inima fotbalului" nem
țean se află chiar la sta
dionul orașului. Dispune, 
momentan (planurile prevă- 
zînd o augmentare a ba
zei), de un teren gâzonat și 
de un altul cu zgură, are 
8 profesori (absolvenți 
I.E.F.S. — cu specializarea 
fotbal) conduși de un ini-

mos director, Radu Toma. 
Numărul total al elevi
lor aflați in pregătire trece 
de 600. Numai numărul gru
pelor de începători se ridi
că la 23. „Grupul perfor
manței" totalizează 100 de 
tineri fotbaliști. învățarea 
primează în fața fotbalului, 
catalogul cu note fiind săp- 
tăminal verificat de cei opt 
antrenori. Un comitet de 
părinți (avînd ca președin
te pe confratele D. Croito- 
ru de la ziarul „Ceahlăul") 
are grijă ca totul să se 
desfășoare bine, acasă și la 
școală. Se conlucrează cu 
toate cluburile și asociațiile 
din Piatra 
Roman.

Înțelegem 
club școlar

Neamț sau din

că harnicul 
___  T____ nemțeau stră
bate perioada acumulărilor 
de cantitate. Dar s-au 
ivit, totuși, primele „spe
ranțe", îl întrebăm pe di
rectorul Toma ? Putem a- 
vea un clasament al prime
lor lansări de talente ? 
„Da, ni se răspunde. Pri
mele noastre trei mari 
„speranțe" se numesc: Idi- 
ceanu (17 ani), „libero", 
propus „Luceafărului", Șoi- 
marin, 16 ani, virf de atac, 
M. Gheorghe, 15 ani, mijlo
caș de atac".

C.S.Șc. P. Neamț se mai 
laudă cu ceva : — recent, 
echipa de juniori antrenată 
de D. Varodin a învins, la 
Bacău, formația similară a 
reputatului centru. Un prim 
semn că Piatra Neamț „a- 
runcă mănușa" Bacăului, 
intr-un duel creator al lan
sării de veritabile talente 
fotbalistice. Vom urmări, 
curioși, duelul.

Eftimie IONESCU

PE UȘA DIN FAȚA A FOTBALULUI
Am asistat săptămîna tre

cută la o festivitate organi- 
' zată de clubul Petrolul Plo

iești, cu ocazia plecării de 
la conducerea tehnică a e- 
chipei de fotbal, a antre
norului emerit Traian Io- 
nescu. Evenimentul în sine 
— și nu festivitatea, bine
înțeles — l-am putea con
sidera ca ceva aproape ba
nal, pentru că in practica 
activității fotbalistice, an
trenorii, fie că vin sau nu 
cu pompă mare, pleacă, de 
regulă neobservați, chiar și 
atunci cind au obținut per
formante notabile... Traian 
Ionescu nu a stat decît un 
singur an la Petrolul, an 
în care, cu toate eforturile 
pe planul instruirii, echipa 
ploieșteană nu a reușit, 
așa cum ar fi dorit, să pro
moveze în primul eșalon di
vizionar. Și totuși, la des
părțirea de clubul Petrolul 
nimeni nu a reproșat acest 
lucru antrenorului, așa 
cum se obișnuiește în ase
menea împrejurări. Dimpo-

trivă, munca sa a fost a- 
preciată cum se cuvine, 
s-au spus cuvinte de (me
ritată) laudă pentru tot 
ceea ce a realizat în con
strucția unei . noi echipe, 
despre strădaniile sale pen
tru reconsiderarea fotbalu
lui ploieștean, pe calea va
lorificării depline a resur
selor locale, a talentelor fi 
speranțelor de pe întregul 
cuprins al județului Pra
hova.

Remarcînd o astfel de 
frumoasă inițiativă a clu
bului Petrolul, sprijinită cu 
căldură de organele de par
tid, am vrea ca ea să con
stituie un exemplu pe care 
să-1 urmeze și alte colecti
ve, chiar toate colectivele, 
atunci cînd se despart de 
antrenorii lor.

Așa este frumos, așa este 
sportiv. Să nu existe de
cît o singură ușă de acces, 
in ambele sensuri. Ușa din 
față, nu fi ușa din spate 
a fotbalului.

Mihai lOhIESCU

S-AU STABILIT MECIURILE DE BARAJ 
PENTRU PROMOVAREA ÎN DIVIZIA
Ieri la sediul Federației de fot

bal a avut loc stabilirea partide
lor barajului pentru promovarea 
în Divizia „C“. Au fost promo
vate direct în Divizia „C“ ur
mătoarele campioane județene : 
Autobuzul Făurel (județul Brăi
la), Chimia Buzău (Buzău), Me
talul Sf. Gheorghe (Covasna), 
Petrolul Roata de Jos (Giurgiu), 
Chimia Tășnad (Saitu Mare), Sil- 
vania Cehul Silvanled (Sălaj), și 
Metalul Huși (Vaslui). Iată par
tidele din turul barajului, care 
se vor disputa duminică 5 iulie, 
de la ora 18 : Inter Sibiu — Me
canica Alba Iulia (jud. Alba), 
I.C.M. Caransebeș (Caraș-Seve- 
rln) — Chimia Arad, Victoria 
Caracal (Olt) — Constructorul 
Pitești (Argeș), Integrata Pașcani 
(Iași) — Barajul TCH Bacău, Bi
horul Beiuș (Bihor) — Olimpia 
Gherla (Cluj), Constructorul 
Boolean (Blstrița-Năsăud) — 
Unirea Cristuru Secuiesc (Har
ghita), Unirea Săveni (Botoșani)
— Bradul Vișeul de Sus (Mara
mureș), Utilajul Făgăraș (Bra
șov) — Cauciucul Drăgășani (Vîl- 
cea), Victoria Lehliu (Călărași)
— Dunărea Venus Zlmnicea (Te
leorman), C.F.R. Constanța — 
Dinamo Victoria București, Chi
mia Găești (Dîmbovița) — Uni
rea Tricolor Dăbulenl (Dolj), 
Granitul Babadag (Tuleea) — 
Gloria I.M.N. Galați, Unirea Li
vezile (Mehedinți) — Parîngul 
Novaci (Gorj), Constructorul Ti
mișoara — Minerul Aninoasa 
(Hunedoara), Metalotehnica Tg. 
Mureș — C.F.R. Suceava, Voința 
Roznov (Neamț) — Rapid Pan- 
clu (Vrancea).

Returul se va disputa în ziua 
de 12 iuiie, de la ora 17.

Primul meci dintre Minerul 
Filipaștii de Pădure (Prahova) și 
Unirea Muntenii Buzău *T~J
rea Gîrbovi (Ialomița) 
loc în ziua de 12 iulie, 
rul la 15 iulie.
• TURNEU FINAL 

NIORI LA MEDIAȘ. In
3, 4 și 5 iulie sînt programate, 
la Mediaș, partidele ultimei faze 
a campionatului republican de 
juniori II. Trei echipe își vor 
disputa titlul : Victoria Craiova, 
Torpedo Zărnești și Letca Bacău. 
Sîn.t câștigătoarele grupetor zo
nale de la Drobeta Tr. Severin, 
Sighet și Piatra Neamț. La Me
diaș se va juca sistem turneu 
simplu, numai tur, echipa cla
sată pe primul loc devenind 
camipioană la juniori XL

• Puncte realizate acasă: 31; puncte realizate în deplasare- 
11.
• Gdgeterii echipei: Radu n 28 goluri, Moiceanu ți Ignat — 

cîte 7, Kallo 5, Bărbulescu 4, Băluță și Turcu — cîte 3. M. 
Zamfir 2, Ralea, Nica, Sigmirean și Cirstea — cîte 1.
• Jucători folosiți: 24 — Kallo și Radu H — cîte 34 de me

ciuri, Cîrstea, Stancu și Moiceanu — cîte 33, M. Zamfir și 
Ignat — cîte 32, Bărbulescu 30, Băluță 26, Tulpan 25, Ariclu 20,— — - ■ — • -■ 13j chivescu

și Balaur —
Nica 17, Cristian 16, Badea și Sigmirean — ’cite 
și Turcu — cîte 12, Toma șl Pană — cîte 7, Nițu 
cite 3, Dobrin, Eduard și Ralea — cîte 1.
• Cartonașe roșii: Bărbulescu (etapa a 10-a).
• Cartonașe galbene; 21 — u jucători. Cele mai 

șl Băluță — cîte 3.
• A beneficiat de 8 lovituri de la 11 m, toate ___________

de Radu II. A fost sancționată cu 9 penalty-uri, toate transfor
mate.

. Cînd, după cele 69 de minute 
ale meciului cu Universitatea 
Craiova, în etapa I, Dobrin și-a 
luat adio de la echipa în care 
jucase 18 ani, neîntrerupt, supor
terii piteștenl ai clubului F.C. 
Argeș i-au prezis forma
ției de inimă o viață grea 
în Divizia „A". „Odată și 
odată, despărțirea de Dobrin 
tot trebuia să se producă", gîn- 
dea, cu voce tare, la ora aceea, 
Halagian, oarecum resemnat. Nu
mai că pierderea lui Dobrin n-a- 
vea să fie și singura, la startul 
întrecerii, în afara Iul Ieșind din 
echipă șl Doru Nlcolae, și Iovă- 
nescu, șl Speriatu. Patru piese 
grele, între care doi jucători ce
rebrali și o aripă — săgeată, 
dintr-un angrenaj reglat ani în 
șir...

...De lamentări însă nu era 
timp (Ia ce ar fi servit ele ?), 
astfel îneît Halagian șl renovata 
lui trupă, cu Kallo, Ignat, Tul
pan, Sigmirean, Băluță, Turcu 
ș.a., s-a pus în mișcare. Nume 
abia cunoscute, în genere, dar 
toate dornice de afirmare sub 
bagheta competentului și inimo
sului antrenor.

Se lucra „din mers" și, în po
fida dificultăților de moment, 
provenind din decalajul, vizibil, 
de valoare individuală și expe
riență competițlonală, echipa 
progresa săptămînă de săptămî- 
nă. „Nimeni din conducerea clu
bului, ni se confesa, zilele tre
cute, Halagian, nu mai emitea 
acum nici' un fel de pretenții, 
nimeni nu mai cerea victorii ime
diate, cu orice preț, șl această 
înțelegere față de noua situație 
ml-a dat mie, și colegului meu, 
Dinuț, liniștea sufletească atlt de 
necesară muncii de reconstruire 
a echipei . A existat insă, in 
prima parte a Întrecerii și, cu 
precădere, după Jocul pierdut, tn 
etapa a 5-a, la Tg. Mureș, un 
moment de răscruce In viața e- 
chipel, își reamintește Halagian.. 
O bună parte din public, n-am 
să uit asta multă vreme, ne-a 
intîmpinat cu fluierături în sîm- 
bita imediat următoare, la intra
rea in teren pentru meciul cu 
F.C. Baia Mare".

Au intervenit salvator — ne 
reamintim noi, prezențl la acel 
joc — șansa șl ambiția jucăto
rilor, care, în final de partidă, 
la soorul de 5—0 în favoarea lor, 
primeau, din partea... aceluiași 
public, ropote de aplauze. Nece
sarul liant cu masa suporterilor 
se refăcuse, noii venlți, cîștigînd 
mal multă încredere în posibili
tățile lor. și-au dat drumul la 
joc. Pe Ignat îl „asculta" min
gea ca în perioada lui constăn- 
țeană, pe Kallo, „argintul vlu“ 
din mijlocul echipei, nu-1 mai 
putea opri nimeni. Urmarea 7

multe: ignat

transformate

După alte două etape, un 6—0, 
acasă, cu Corvinul Hunedoara, 
iar in finalul stagiunii de toamnă 
un merituos loc 4, în imediata 
vecinătate a „podiumului"... 
„ll“-le lui Halagian realizase, în 
mod fericit, coeziunea la toate 
capitolele, arătînd, la jumătatea 
întrecerii, astfel :_Ariciu (Cristian) 

Stancu, 
Ignat, 
Moi- 
cînd 
Chl 
Sig- 
F.C.

— M. Zamfir, Cinstea, 
Tulpan — Bărbulescu, 
Kallo — Băluță, Radu II 
ceanu. Apelînd, din cînd 
șl la „piese de schimb",_
vescu, Badea, Nica, Turcu, 
mirean ș.a„ angrenajul lui 
Argeș începuse să funcționeze cu 
toate motoarele în plin.

După acumulările iernii, com
portarea pite.ștenilor în retur a 
fost și mai bună ! Exceptând me
ciurile cu Universitatea Craiova, 
din campionat șl Cupă, ambele 
pierdute la mare luptă, F.C. Ar
geș a avut, în genere, un mers 
regulat. Echipa ajunsese foarte 
aproape de echilibrul dorit, apă- 
rîndu-se organizat (cînd n-a exa
gerat în aplicarea jocului la of
said) și reallzînd o rapidă și 
cursivă trecere în ofensivă. Con
secința... concretă 7 Puncte mai 
multe în clasamentul primăverii 
(23, față de 19 — în toamnă) și 
un golaveraj de asemenea su
perior: 33—19, în retur; 30—20, în 
prima parte a întrecerii. Era 
limpede pentru toți faptul că e- 
chipa și-a însușit în bună mă
sură o dinamică mulțumitoare, cu 
mijloace tehnico-tactiee adecvate, 
aslgurînd astfel ambele momente 
fundamentale ale jocului. Grație, 
în primul rînd, ' ' '
mijloc, omogen, 
Ignat (7), Kallo 
cu (4), înscriind 
totalul celor 63 „
locul, aprecia antrenorul 
gian, a fost cel mai bun com
partiment al echipei, avînd con
tribuția principală in reclădirea 
el atît de rapidă". De alei, din li
nia mediană, au ajuns în linia 
I numeroase mingi de finalizat, 
acestui trio datorindu-i mult Ra
du n, golgeterul campionatului 
Diviziei „A". Doar un gol i-a 
lipsit, finalmente, virfului de a- 
tac piteștean pentru a obține 
„gheata ,de bre; z“ și pentru a 
urca pe „podiumul" celor mai 
buni oameni de gol din Europă. 
Ca o frumoasă și reconfortantă 
satisfacție compensatorie. Radu 
H urcă, împreună cu coechipierii, 
pe podiumul campionatului nos
tru, F.C. Argeș obținînd iarăși 
drept de participare într-o c'.mă 
europeană. Iat-o deci, din nou, 
în elita fotbalului românesc pe 
această echipă, căreia, în minu
tul 69 al.. ediției recent înche
iate, i se prevedea o viață foar
te grea...

Gheorghe NICOLAESCU

si 
în 
la

trio-ului de la 
laborios, eficace 
(5) și Bărbulcs- 
împreună 18 din 
de goluri. „Mij- 

Hala-

sau Uni- 
va avea 
iar retu-

■MODE JU- 
zilele de

'..i

Duel spectaculos, Turcu — Ștefănescu, ca și meciul dintre echi
pele lor, F.C. Argeș și Universitatea Craiova

Foto : Dragoș NEAGU
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• START IN NOUA EDIȚIE A 

„CUPEI DE VARA". Duminică 5 
iulie 1981 se dă startul în noua 
ediție a competiției „Cupa de 
vară". Pentru primul concurs 
Pronosport organizat pe baza a- 
cestei tradiționale întreceri fotba
listice estivale, secretarul Asocia
ției sportive „Aurul" Brad. A- 
lexandru Jurcă, a dat următoa
rele pronosticuri: I. Unirea Alba 
Iulia — Aurul Brad 2; II. Victo
ria Călan — Min. Lupeni 1, X; 
III. oțelul Galați — C.S.U. Ga
lați 1; IV. F.C.M. Brăila — Ș.N 
Brăila 1, X; V. Cristalul — C.S. 
Botoșani 1, 2; VI. Laminorul Ro-

man — Ceahlăul 1; vn. Cetatea 
Tg. N. — Relonul 1, X, 2; VIII. 
Vict. Tecuci — Luceafărul Adjud 
1; IX. Constr. Călărași — Amo
nit 1; X. Min. Rm. V. — C.F.R.

'Craiova X, 2; XI. Electroputere 
— Lotru Brezoi 1; XII. C.P.L. 
Sebeș — Dacia Orăștie 1; XHt. 
C.I.L. Blaj — Explormin Deva 1.
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
1 IULIE 1981. Extragerea I : 31 
B .35 5 22 29 ; extragerea a U-a : 
37 10 3 32 2 25. Fond total de 
cîștiguri ; 957,189 lei din care 
67.740 lei report la categoria 1.

O CIȘTIGURILE TRAGERII
EXCEPȚIONALE PRONOEXPRES 
DIN 21 IUNIE 1981. Cat. 2 : 3 va
riante 100% a 24.839 lei, sau la 
alegere, 1 excursie de 2 locuri 
în R.D. Germană sau în R.P. Un
gară și diferența în numerar și 
4 variante 25% a 6.222 lei ; Cai. 
3 : 20,50 a 4.856 lei ; Cat. 4 ■ 84 
a 1.185 lei ; Cat. 5 : 175,25 a 5S3 
lei ; Cat. 6 : 6.682,75 a 49 lei ; 
Cat. 
cat.
D :

105 13; î Gât. 5 : 
Cat. 6 : 6.682,75
B : 24 variante a 5.0C2 lei
C î 101,50 a 
4.075,50 a 60 

de cat. 2 (100%),
gate de : ION N. 
Brăila. VASILE 
din 
CHIV din Lași.

Cat. 
Cișt’gurile 
fost ciț-l-

1.183 lei 
lei. 
au
TRUFASU din 

UNGUREANU 
Galați și EUGEN PARAS-



PENTRU ÎMBOGĂȚIREA PALMARESULUI
La sfirșitul săptămînii trecute, 

la Patinoarul artificial „23 Au
gust?* din Canitală, s-a desfășu
rat ultimul mare concurs intern 
de lupte greco-romane programat 
înaintea Campionatelor Mondiale 
Universitare prilej de verificare 
pentru cel mai valoroși luptători 
a’ firii noastre.

Programat în numai două zile 
de concurs, turneul de lupte 
greco-romane a constituit un test 
dificil pentru partlcipanți, mulți 
«intre ei fiind puși în situația de 
a susține cîte 6—7 meciuri în 
ntim.si ;4 de ore... In aceste con
diții, firește, s-au impus sporti
vii care au avut o pregătire fără 
cusur, atît din punct de vedere 
tehnic, cît mai cu seamă din 
punct de vedere fizic. Spre sa
tisfacția tehnicienilor noștri, cel 
■nai mulți dintre luptătorii sus
ceptibili să facă parte din for
mația care va reprezenta Româ
nia la Universiadă s-au compor
tat bine, dindu-le speranțe pen
tru marea întrecere programată 
începînd de la 20 iulie, ' 
tinoarul artificial ,,23 
din Capitală. Constantin 
dru, Ion Păun, Ștefan 
Gheorghe Ciobotaru, Ion 
Vasîle Andrei șl Victor Dolipschi 
au. manifestat o bună formă de 
concurs și poftă de luptă.

O surpriză -'plăcută a consti
tuit. pentru toți cei prezenți, e- 
voluțla studentului constănțcan

la Pa- 
August" 
Alexan-

Rusu, 
Draica,

ATLEJ! DE VALOARE MONDIALA IN DELEGAȚIA U.R.S.S.
(Urmare din pag. 1)

La 400 m va fi prezent Viktor 
Markin, surprinzătorul cam
pion olimpic și recordman eu
ropean (44.60), și alături de el 
Viktor Burakov, semifinalist la 
J.O. (45,57). Nikolai Cernețki a 
făcut parte din echipa de 4 x 
400 m, campioană olimpică. 
Dintre alergătorii de fond se 
detașează Enn Sellik (27:55,41 
la 10 000 m). unul dintre renu- 
mitii specialiști europeni ai ul
timilor ani, și Turb Tooms, cîș- 
tigătorul probei de 10 000 m la 
recentul meci U.R.S.S. — R. D. 
Germană. Foarte puternici 
sînt alergătorii de garduri : 
Aleksandr Pucikov medaliat cu 
bronz la J.O. la 110 mg (13,44), 
și Iuri Cervanev, finalist olim
pic la aceeași probă (și fost 
campion european de sală), 
respectiv Vasili Arhipenko, 
vicecampion olimpic la 400 
mg (48,86) și Nikolai Vasiliev 
(49,00), al 4-lea la J.O. La înăl
țime vor concura, probabil, 
Aleksandr Demianuk (2,28 m 
în 1979) și Olcg Azizrauradov 
(2,24 m în 1980, al doilea ju
nior european după Sorin Ma
tei). La lungime și triplusalt

ASTAZI, START ÎN „REGATA SNAGOV“, FESTIVALUL
ANUAL AL CAIACULUI Șl CANOEI

în decorul familiar dar me
reu fermecător al lacului Sna- 
gov. caiaciștii și canoiștii ^.din 
10 tari se vor întrece incepîr.d 
de azi după-amiază în cadrul 
tradiționalei regate internațio
nale care poartă numele bătrî- 
nului lac. Este una din cele 
mai statornice competiții in
ternaționale pe care o găzdu
iește sportul nostru, este anua
lul festival al caiacului și ca
noe! noastre, această discipli
nă discretă. în cea mai mare 
parte a anului, care răzbate în 
prim-planul atenției iubitorilor 
de sport îndeobște cu prilejul 
unor mari competiții mondiale 
—' Jocuri Olimpice sau campio
natele lumii. Si acum, ca de obi
cei. ..Regata Snagov" este pen
tru maeștrii padelei și pagaei 
un ultim test înaintea campio
natelor mondiale programate la

PASCHET • în turneul inter
național masculin de 
Paulo dotat cu „Cupa 
Jones'* s-au înregistrat 
țațele : Universitatea 
(S.U.A.) — Guriquerries _____
zuela) 114—85 ; Saint Kilda (Aus
tralia) — A.S.F.A. Dakar (Sene
gal) 112—65 ; Ferrocarril Oeste 
(Argentina) — Maccabi Tel Aviv 
98—97 ; Real Madrid — Sirio 
(Brazilia) 92—88.

CICLISM • Pe șoselele din Co
lorado are loc o competiție In
ternațională rutieră rezervată a- 
matorilor Etapa a 6-a a cursei, 
desfășurată la Va 11 (Colorado), a 
fost cîștigată de american ud Da
vis Phinney, urmat de colegul 

la Sao 
William 

rezul- 
Clenson 

(Vene-

ion Draica. Criticat în ultima 
vreme pentru lipsă de combati
vitate, constănțeanul a demon
strat că poate lupta și mult 
mai ofensiv, că reușește proce
dee de atac spectaculoase și bine 
apreciate de arbitri, chiar și în 
confruntările cu cei mai dificili 
adversari, intr-o revenire eviden
tă de formă s-a prezentat și 
greul Victor Dolipschi. Cu sufi
ciente resurse fizice pentru în
treaga durată a timpului regu
lamentar de luptă, V. Dolipschi 
s-a dovedit mai ofensiv, proce
deele tehnice de atac executate 
avînd de data aceasta mai multă 
eficacitate. La fel de serios în 
pregătire, ion Păun se dovedește, 
în continuare, un luptător teh
nic, puternic, capabil de succese. 
Cu o excelentă. dispoziție de 
concurs s-a prezentat și campio
nul olimpic Ștefan Rusu, sportiv 
care are toate șansele să îm
brace și tricoul de campion mon
dial universitar.

La două categorii de greutate 
au cucerit centurile de campioni 
ai „Daciadei" sportivi tineri, 
care realizează pentru prima oară 
o asemenea performanță : Clim 
Filipov, de la Metalul Rădăuți, 
la 57 kg și studentul sucevean 
Ilie Matei (90 kg). Ultimul, deși 
puternic și foarte bine pregătit 
fizic, nu găsește întotdeauna mo
mentele și procedeele de atac 
cele mai potrivite.

este cap de
(17,07 m la triplusalt).

și Vasili Griscenkov

ambii 
Kuli- 

are 22 
— doi

Evgheni Anikin 
listă ■"
Peste 17 m a sărit în sezonul 
trecut . ’
(17,02 m). La săritura cu prăji
na lista preliminară prezintă 
patru candidați pentru două 
locuri : Vladimir Poliakov
recordmanul mondial. Kon
stantin Volkov 5,71 m (ambii 
au 21 de ani). Serghei Kulibaba 
și Aleksandr Krupski, 
săritori de peste 5,55 m. 
baba, cel mai vîrstnic, 
db ani ! La aruncări 
campioni olimpici : Vladimir 
Kiseliov la greutate și Dainis 
Kula la sulifă, în timp ce la 
ciocan, probabila absentă a lui 
Sedih va fi suplinită de alți 
doi aruncători de peste 80 m : 
Iuri Tamm (80,46 m) și Igor 
Nikulin (80,34 m).

Lotul feminin are în frunte 
sprintere de superclasă : Lud
mila Kondratieva, campioană 
olimpică la 100 m, Natalia Bo- 
cina, vicecampioană olimpică și 
recordmană mondială de ju
nioare la 200 m (22,19) și Irîna 
Nazarova, a 4-a în finala olim
pică la 400 m (50,07), cea care 
a condus la victorie ștafeta 
4 x 400 m, reziătînd faimoasei 

sfîrsitu] acestei luni la Notting
ham. Un ultim prilej de a-i 
vedea, acasă, pe Ivan Patzai- 
chin. Toma Simionov. Ion Bîr- 
lădcanu, Vasile Dîba, Ion Gean
tă, Alexandru Giura. Dobre 
NenciU, Agafia Bubacv, Maria 
Ștefan si pe colegii lor. con
sacrat! sau mai tineri, care în
cearcă să prindă tricoul ..flo
tilei" pentru Nottingham. Vom 
urmări, așadar, cu egal interes, 
confruntarea sportivilor noștri 
cu oaspeții din Australia. Bul
garia, Cehoslovacia, Republica 
Democrată Germană, Italia, Ja
ponia. Olanda, Ungaria și 
U.R.S.S. în lupta pentru... pal
maresul regatei, dar și duelu
rile interne, avînd ca miză 
selecția pentru C.M.

Pentru că am amintit de pal
mares. iată lista cîștigătorilor 
ediției de anul trecut : K 1 —.•TELEX*
său Greg Den gen șl de campio
nul olimpic, sovieticul Suhuru- 
cenkov. Etapa anterioară reve
nise columbianului Norberto 
Caseres. In clasamentul general 
pe primul loc se află ciclistul 
sovietic lurl Kasirin.

gimnastica • La Sofia a 
Început meciul triunghiular de 
gimnastică sportivă între echipe
le Bulgariei. Poloniei și Olandei. 
După prima zi, în clasament De 
primul loc se află formația Bul
gariei cu 9 625 puncte. urmată 
de Polonia — 8 975 p șl Olanda 
— 8 450 p.

Ștefan Rusu și-a fixat adversarul (N. Marinescu Brașov) in 
„pod." și in curind va realiza „tușul". Foto : Vasile BAGEAC

La 57 kg a cîștlgat tînărul C. 
Filipov, dar cel mai valoros 
sportiv al categoriei rămîne stu
dentul piteștean Mihai Boțilă. 
Deși s-a prezentat la concurs la 
57 kg, M. Boțilă a fost obligat 
să participe la o categorie supe
rioară (62 kg), în cadrul căreia 
luptase la faza de zonă. Chiar 
și în aceste condiții, piteșteanul 
a cîștigat întrecerile din grupa 
sa, dovedindu-se un sportiv în 
care se poate pune bază.

Studentul la I.E.F.S., Nicu 
Gingă (52 kg), a cîștigat titlul de 
campion, dar evoluția sa nu s-a 
situat de fiecare data la nivelul 
așteptărilor. Mai puțin eficace în 
atac, mai vulnerabil în apărare,

căm
in 

i in 
este 
1,97

Marita Koch pe ultimul schimb. 
Nume de marcă și la semi- 
fond’: Nina Ruceaeva (1:57,0 1a 
800 m), Tatiana Koba (4:02,2 la 
1 500 m, campioană europeană 
de sală), Olga Dvirna (4:02,5 la 
1 500 m în 1980), Valentina Ili- 
nih și Giana Romanova, 1 
pioană europeană la 3 000 
1978 la Praga. La săritura 
înălțime Tamara Bikova 
recordmană unională cu 
m. realizat anul trecut. La a- 
runcarea discului, primele trei 
specialiste sovietice ale mo
mentului vor desemna pe cele 
două concurente la București : 
Galina Murașova (67,52 m),
Tatiana Lcsovaia (67,40 m) și 
Galina Savinkova (67,22 m), în 
timp ce la aruncarea suliței co
lega din Riga a lui Kula, 
Leolita Blodniete (64,90 m) este 
una dintre cele mai bune tinere . 
specialiste ale lumii. In sfîr- 
șit, să consemnăm prezența la 
heptatlon a vicecampioanei o- 
limpice la pentatlon Olga Iluka- 
vișnikova pentru a definitiva 
imaginea de ansamblu a until 
lot extrem de valoros, care 
atestă seriozitatea cu care pri
vesc oaspeții noștri întrecerile 
Universiadei î

Ion Birlădeanu. C 1 
m : Gheorghe Titu ; 
Maria Ștefan ; K 2 — 
Nikolai Astapkovici —

Bu-

500 m :
— 500 
K 1 F : 
500 m :
Vladimir Romanovski (URSS).: 
C 2 — 500 m : Dobre Nenciu
— Toma Simionov : K 2 F î 
Maria Ștefan — Agafia 
haev ; K 1 — 1 000 m : Ion 
Birlădeanu ; C 1 — 1000 m : 
Ivan Patzaichin, K 2 — 1000 
m : Alexandru Giura — Nicolae 
Ticu ; C 2 — 1000 m : Ivan 
Patzaichin — Petre Capusta : 
K 4 — 1 000 m : U.R.S.S. (As
tapkovici — Romanovski 
moșin — Polians).

Anul acesta vor avea 
probe, prin adăugarea 
două curse de caiac 4 — 
Astăzi, de la ora 15, reuniunea 
inaugurală programează seriile 
probelor de 1000 m (K 1. K2, 
K 4. C 1. C 2, K 1 F. K 2 F).

— Ti-

loc 13 
celor 

500 m.

NATAȚIE 0 La Bonn au loc 
campionatele de înot ale R.F. 
Germania. In proba de 200 m 
liber, Frank Wennemann a fost 
cronometrat cu timpul de 1:52.69 
(una dintre cele mai bune per
formanțe mondiale ale anului). 
La 100 m bras feminin Angelika 
Schmiting 1:12,25. La 200 m liber 
(m) Michael Gross : 1:50.76.

TENIS • La Londra. în urma 
unei reuniuni a Asociației jucă
torilor profes?onisti de 
(A.T.p.) a fost reales președinte 
al acestui for Harold Solomon 
(S.U.A.). Din comitetul de con
ducere fac parte Charlie Pasarell. 
Jim McManus si Richard Lewis. 

tenis

dinamovistul bucureștean a smuls 
cu greu unele victorii.

Avem convingerea că tehnicie
nii noștri au urmărit cu atenție 
evoluția elevilor lor și cu com
petența lor recunoscută — pro
bată în numeroase împrejurări 
— îi vor ajuta să aducă corectu
rile necesare pregătirii. Dealtfel 
luptătorii români ce urmează să 
se prezinte la startul Universia
dei vor mai participa la unele 
concursuri internaționale, „me
morialul Podubnîl — 2—5 iulie 
în U.R.S.S., turneul internațional 
al Iugoslaviei — 11—13 iulie, cam
pionatele europene feroviare, în 
R.F.G., între 11—13 iulie.

Mihai TRANCA

• Tabloul înscrierilor în 
întrecerile de lupte se 
prezintă astfel : sportivi 
din 13 țări vor participa 
la stilul „clasice" (delega
ția U.R.S.S. va avea 12 
reprezentanți, Bulgaria 10, 
Irak 8), la stilul „libere" 
fiind prezenți performeri 
din 18 țări (U.R.S.S. cu 12, 
S.U.A. și Bulgaria cu cîte 
10, Irak și Japonia cu cîte 
8). N-au făcut precizări : 
Algeria, Canada, Coreea 
de Sud, Finlanda, R. D. 
Germană, Indonezia și Me-
• S.P.I..A.C.T. Craiova 

a conceput și realizat în
tregul sistem de radioam
plificare a tuturor bazelor 
(cu excepția sălii din Giu- 
lești), care vor găzdui în
treceri oficiale. Specialiștii 
olteni au construit și mon
tat 25 de stații de 50, 100,

200 și 800 W, și peste 50 
de coloane sonore. Tot ei 
vor asigura buna funcțio
nare a stațiilor și in pe
rioada U niversiadei.
• Da jocuri și antrena

mente vor fi folosite 500 
de mingi de polo și 500 de 
baschet, confecționate de 
firma japoneză Mikasa, 
alte 500 de mingi de volei 
(marca Mizuno), precum 
și 3 000 de minai de tenis, 
tip Slazenger. r
• Delegația Braziliei va

fi alcătuită din 17 atleți 
(10 b + 7 f), 12 baschet- 
baliști, 16 înotători (10 b 
+ 6 f), 12 poloiști, 24 vo
leibaliști (b + f), cu toții 
însoțiți de către 4 arbitri 
și 21 de —
tria vor 
8 atleți, 
ritori in 
băieți și 
Sportivii 
ban vor .
chet masculin, volei, scri
mă masculin, înot, atle
tism.

oficiali. Din Aus- 
sosi la București 
3 înotători, 2 să- 

apă, 7 scrimert, 
fete, și 4 oficiali, 
studențl din Ll- 

particlpa la bas-

Turneul de șah de la Tfrnișoara

STATU QUO, DUPĂ RUNDA A 8-a
TIMIȘOARA. 1 (prin telefon) 

Runda a 8-a, desfășurată după 
ziua de odihnă, nu a produs 
clarificări în clasamentul Tur
neului internațional de șah 
„Medicina 1981“ care se desfă
șoară în sala , Modex“ din lo
calitate. Numărul celor ca~e as
piră la primul loc a rămas a- 
celași. foarte important fiind, 
însă, rezultatul celor 4 partide 
întrerupte, care urmează să fie 
reluate mîine (n.r. — astăzi) 
dimineața- Oricum, în ciuda 
numeroaselor remize care se 
consemnează. lupta rămîne 
foarte interesantă

în runda a 8-a. o singură 
partidă decisă : Kelecevici l-a 
învins cu albele, pe Șubă. în
scriind și el orima victorie din 
concurs. în timo ce marele

! TURNEUL DE TENIS
DE LA WIMBLEDON

Rod
4—5,

LONDRA, 1 (Agerpres). — în 
sferturile de finală ale probei 
de Simplu masculin din cadrul 
turneului internațional de te
nis de la Wimbledon, 
Frawley l-a învins cu 
7—6, 7—6, 6—3 pe Tim Nayotte, 
iar John McEnroe l-a eliminat 
cu 6—1, 7—5, 6—1 pe Johan 
Kriek. In semifinale. McEnroe 
îl întîlnește pe Frawley, iar 
Borg pe Connors.

în turul III al probei de du
blu femei : cuplul Sue Barker 
(Anglia) — Ann Kiyomura 
(S.U.A.) a întrecut cu 4—6, 
7—6, 9—7 perechea Virginia Ru- 
zici (România) — Joanne Ru
ssell (S.U.A.).

Finala probei de simplu fe
mei se va disputa vineri intre 
Chris EverMLloyd 
Mandlikova. In 
Hana Mandlikova, 
rea turneului de

si Hana 
semifira'e, 
ciștigătoa- 

la „Roland 
Garros", a eliminat-o cu 7—5.
4— 6, 6—1, pe Martina Navrati
lova, iar Chris Evert-Lloyd a 
învins-o cu 6—3, 6—1 pe Pam 
Shrirer. Este pentru a șaptea 
oară, din 1973, cînd campioa
na americană se califică în fi
nala acestui mare turneu.

Rezultate înregistrate în tu
rul III al probei de dublu băr
bați : Frawley, Lewis — Carru
thers, Maynette 6—2, 6—4, 6—4; 
Anand și Vijay Amritraj 
McMillan, Mottram 6—4, 6—7,
5— 7, 6—1. 6—2.

TURUL FRANȚEI
Hinault din nou lider

PARIS, 1 (AgerpresL — Turul 
ciclist al Franței a continuat cu 
etapa a 7-a, desfășurată contra- 
cronometru individual între Nay 
și Pau si cîștigată de rutierul 
francez Bernard Hinault (27.600 
km în 35:52 — medie orară de 
44,664 km). Pe locurile următoa
re : olandezul Gerrie Knetemann 
— 35:55, australianul Philip An
derson — 36:22 si belgianul Gery 
Verllnden — 36:32. In urma aces
tei victorii. Bernard Hinault a 
preluat din nou tricoul galben, 
fiind urmat în clasamentul gene
ral de fostul lider Anderson — 
la 13 sec. Michael Laurent 
(Franța) — la 4:30 șl Renny Claes 
(Belgia) — la 4:52.

TURUL IUGOSLAVIEI
BELGRAD 1 (Agerpres). — „ ..pa

a 5-a a Turului Iugoslaviei, d spu- 
tată pe ruta Karlovaț — Crive- 
nița (140 km), a revenit sovieti
cului Aleksandr Averin, cu 
timpul de 3h 19:16. L-au urmat 
iugoslavul Poloncici și francezul 
Chapuis. Cu al doilea pluton, la 
interval de circa 1 minut, au so
sit M. Romașcanu, C. Nicolae și 
I. Gancea. în clasamentul gene
ral se menține lider R:hd Sun 
(U.R.S.S.).

La Baden Baden
ÎNCEPE UN MARE

TURNEU DE ȘAH
MUNCHEN 1 (Agerpres). — 

Localitatea vest-germană Ba
den Baden va găzdui între 8 
și 23 iulie un turneu interna
țional de șah, la care și-aib- a- 
nunțat participarea 7 mari mă- 
eștri și 6 maeștri internaționali. 
La acest puternic turneu Ro
mânia va fi reprezentată de 
marele maestru Florin Gheor
ghiu, ceilalți mari maeștri fiind 
Viktor Korcinoi, Vlastimil Hort, 
Zoltan Ribii, Wolfgang Unzic- 
ker, Boris Ivkov și Anlhcny 
Miles.

maestru român suferă prima in- 
frîngere. Rezultatul de egalitate 
s-a înregistrat în întilnirile 
Neamtu — Ciocâltea, Biriescu
— Kindermann și Rajkovici — 
Campora (întreruptă în runda 
a 6-a). Au rămas neterminate 
partidele Negulescu — Spirido
nov, Campora — Stoica, Zar- 
eula — Rajkovici și Ungureanu
— Ilijin.

Clasamentul (pe puncte cîști- 
gate și pierdute) este urmă
torul : Rajkovici 4—3 (1), Ke- 
lecevici 4—3, Ciocâltea 
Șubă 4—4, Ungureanu, 
Spiridonov 3V2—21/, (1).
Iescu, Campora 3V2—3*/2 
riescu. Messing —3’/2, Neam u
3'/2—4’/2 Zarcula 3—3 (1), Ilijin 
2'.'2—4‘/> (1). Kindermann 2’/:— 
5>/2. (T. NICOARA).

4—3, 
Stoica, 
Ncgu- 

(1). Bi


