
VIZITA DE LUCRU 
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUSESCU 
ÎN JUDEȚELE GORJ Șl MEHEDINȚI

J’f Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut, joi. 2 iulie, o vizită de 
lucru in județul Gorj.

Conducătorul partidului și 
statului nostru a fost însoțit de 
tovarășii Constantin Dăscălescu, 
Ion Dincă. Gheorghe Oprea, 
Virgil Trofin.

întâlnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu oamenii muncii 
gorjeni, devenită tradițională, 
definește stilul de muncă di
namic. preocuparea statornică a 
secretarului general al partidu
lui de a cunoaște direct. Ia fa
ta locului, viata și munca oa
menilor. realizările obținute, 
problemele ce urmează a fi re
zolvate. de a discuta cu făuri
torii bunurilor materiale si spi
rituale de ne întreg cuprinsul 
tării și a stabili împreună _ cu 
ei cele mai potrivite căi de în
făptuire a obiectivelor de dez- 

României socialiste.
„ Gorju'l, plai de legendă, ve
gheat emblematic de înălțimea 
Coloanei infinitului. Gorjul, te
ritoriu ce-si rostește în anii so
cialismului dimensiunile dez
voltării multilaterale, ale împli
nirii polivalente. — a întâmpi
nat pe conducătorul partidului 
si statului in atmosfera de pu
ternică angajare a întregului 
popor în direcția înfăptuirii 
sarcinilor trasate de cel de-al 
XII-Iea Congres al partidului, 
în această perioadă marcată de 
adoptarea de către Marea Adu
nare Națională a legii planului 
actualului cincinal, importantă 
etapă de ridicare a patriei pe 
noi culmi de progres si civili
zație. de bunăstare si fericire 
a tuturor

Intimpinind la ei acasă pe 
secretarul general al partidului. 

Pe președintele Republicii, gor- 
jenii omagiază, odată cu în
treaga tară. în persoana to
varășului Nicolae Ceaușescu, pe 
președintele Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii, re
ales în această înaltă funcție 
de cel mai reprezentativ forum 
democratic al clasei muncitoare, 
clasa conducătoare a societății. 

Dialogul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, purtat cu oamenii 
muncii, cu reprezentanții orga
nelor locale de, partid și de 
stat, ai unor ministere și cen
trale industriale, a circumscris 
de această dată carierele Jilț și 
Roșia de Jiu, recunoscute cen
tre miniere, termocentrala Ro- 
vinari, unul din marii furnizori 
de energie ai Olteniei și ai tării, 
Platforma petrolieră Turburea, 
întreprinderea mecanică Sadu, 
Stațiunea de cercetare și pro

FESTIVALUL NATAȚIEI —UN NOU PUNCT 
DE ATRACȚIE AL FINALELOR „DACIADEI" 
întrecerile de polo, înot și sărituri, așteptate 

cu legitim interes
Și acum, FESTIVALUL NA

TAȚIEI ! După atletism și 
handbal, după gimnastică, scri
mă, baschet, rugby, lupte, ca- 
iac-canoe și volei, a venit rîn- 
dul natației. Timp de 12 zile, 
la București, cei mai buni îno
tători, jucători de polo și sări
tori de la trambulină din 
România își vor disputa mult 
invidiatele titluri de campioni 
ai „Daciadei". Cele trei com
petiții, pe care le vom turnări 
în tot atîtea reprize în pisci
nele modernizate de la Dinamo, 
„23 August" si Ștrandul tine
retului, ne vor prilejui un con
tact în avanpremieră cu cei 
care ne vor reprezenta, nu 
peste mult timp, la Universia
dă sau la campionatele conti
nentale, prografnate în septem
brie, la Split.

Primii vor intra în scenă, 
poloiștii. Cinci selecționate de 
județe împreună cu reprezenta
tiva municipiului București vor 
evolua la bazinul Dinamo, în- 
tr-un program nOn-stop de 
cinci reuniuni, care debutează 
astăzi dimineață și se încheie 
duminică la prînz. Confrunta
rea dintre echipa Capitalei și 
selecționata Bihorului repre
zintă marele punct de atracție 
al turneului.

începînd de duminică dimi
neață vor urca pe blocstarturi- 
le piscinei de la „23 August", 
înotătorii. Programul lor de 
concurs este foarte dens — opt 
reuniuni în patru zile — și va 

ducție pomiviticolă Tg. Jiu, în
treprinderea de mașini-unelte 
pentru presare-forjare Tg. Jiu, 
cartiere de locuințe construite 
în ultima vreme.

Do la întreprinderea de ma
șini-unelte pentru presare Și 
forjare, coloana oficială s-a în
dreptat spre stadionul orașului.

Pe stadion, în încheierea a- 
cestei cuprinzătoare si rodnice 
vizite de lucru a secretarului 
general al partidului în județul 
Gorj, a avut loc o mare adu
nare populară la care au parti
cipat peste 50 000 de mineri, 
energeticieni, petroliști, con
structori de mașini, alți oameni 
aî muncii din municipiu și din 
localitățile învecinate.

Intîmpinat cu urale ți ova
ții, ia cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România.

Cuvîntarea conducătorului 
partidului și statului nostru a 
fost urmărită cu viu interes 
și subliniată în repetate rînduri 
cu urale si ovalii, cei prezenți 
manifestîndu-și și de această 
dată hotărîrea fermă de a în
făptui neabătut indicațiile secre
tarului general al partidului.

Adunarea ia sfîrșit Intr-o 
atmosferă sărbătorească, de pu
ternic entuziasm. Cei prezenți 
aclamă din nou îndelung pen
tru partid și secretarul său ge
neral. Se scandează „Ceaușescu- 
P.C.R. !“, „Ceaușescu șî po
porul !“. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu răspunde cu căldură 
manifestărilor de simpatie adre
sate de zecile de mii de oa
meni ai muncii.

In uraîcle și, aclamațiile mul
țimii elicopterul prezidențial a 
decolat. indreptindu-sc spre 
Drobeta Turnu Severin.

Elicopterul prezidențial a 
aterizat» la Gura Văii, în veci
nătatea sistemului hidroener
getic și de navigație „Porțile 
de Fier 1“.

Un mare număr de mehedin- 
teni — locuitori ai satelor din 
zonă —. au venit în întâmpi
narea secretarului general al 
partidului, salutînd cu dragoste 
și deosebită căldură pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Se scan
da cu însuflețire „Ceaușescu— 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și po
porul

Tineri și tinere, îmbrăcati în 
costume naționale, se prind în 
hore, aducînd omagiul mehedin- 
țenilor celui mai iubit fiu al 
națiunii noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a răspuns cu căldură acestor 
manifestări. 1 

satisface, fără îndoială, pe cei 
mai pretențioși iubitori ai a- 
cestui sport.

Cu un deosebit interes sînt 
așteptate evoluțiile lui Carmen 
Bunaciu, pe care bucureștenii 
nu au mai avut prilejul să le 
urmărească de exact un an. în
tre timp, recordmana țării în 
mai multe probe, a devenit o 
vedetă mondială, recentele sale 
succese de la Verona confir- 
mîndu-i poziția de lideră în 
plutonul celor mai bune spa-

VI

MINI-MARATONUL POLOISTILOR ARE
J

CAP DE AFIS“ MECIUL BUCUREȘTI - BIHOR
Turneul de polo inaugurează 

astăzi seria finalelor „Daciadei" 
la natație. Sînt prezente la start 
șase selecționate (cinci reprezen
tative de județ — Arad, Bihor, 
Cluj, Mureș, Timiș, precum și 
formația Bucureștiului) pentru 
un mini-maraton de ■ 5 jocuri în 
50 de ore. Partidele vor avea loc 
în piscina reamenajată din par
cul sportiv Dinamo, astăzi și 
mîine de la ora 9 și ora 16, iar 
duminică, de la ora 9.

O notă inedită pentru iubitorii 
competițiilor de polo, obișnuiți 
să urmărească, adesea cu sufle
tul la gură, pasionantul duel 
dintre Rapid și Dinamo : de a- 
ceastă dată, jucătorii celor două 
eterne rivale vor alcătui un sin
gur team care se anunță princi
pal favorit al întrecerii. Meciul 
care va decide probabil pe în-
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ECHIPA NOASTRĂ FEMININĂ ARE UN LIDER 
INCONTESTABIL - NADIA COMĂNECI

Le-am urmărit, in cele trei 
zile de concurs de la Palatul 
sporturilor din Capitală. pe 
Nadia Comaneci. Rodica Dun- 
ca. Dumitrita Turner. Emilia 
Eberle și Marilena Vlădărău, 
le-am aplaudat măiestria, reu
șitele in executarea noului pro
gram liber ales pe care l-au 
pregătit si prezentat public și 
am regretat, desigur, faptul că, 
uneori. în momente de maxi
mă dificultate ale execuțiilor, 
au survenit încă ezitări sau ra
tări. Ne-am bucurat pentru 
succesele acestor cinci fete pen
tru că patru dintre ele vor al
cătui echipa noastră studen
țească în viitorul concurs pro
gramat in cadrul Universiadei.

Multe motive ne fac să pri
vim cu încredere evoluțiile 
gimnastelor noastre la apro
piata Universiadă chiar dacă

Dumitrița Turner, in plin elan.

tiste din lume. Carmen va 
încerca, mai mult ca sigur, să 
onoreze finalele '„Daciadei" cu 
performanțe de excepție, care 
s-o apropie și mai mult de 
recordurile lumii.

Ultimii care vor intra în fo
cul întrecerilor sînt săritorii. 
Competiția lor, programată în
tre 13 și 15 iulie, va putea fi 
urmărită în noul decor, pe care 
îl oferă astăzi Ștrandul tine
retului.

Adrian VASIL1U

vingătoarea „Daciadei", Bucu
rești — Bihor (o echipă ex
trem de redutabilă) este progra
mat duminică, la ora 11. Nu 
trebuie neglijate nici șansele clu
jenilor, capabili de surprize.

Programul complet al turneu
lui :

VINERI, de la ora 9 : Bucu
rești — Mureș, Bihor — Timiș 
și Cluj — Arad ; de la ora 16 : 
Timiș — București, Bihor — A- 
rad și Mureș — Cluj ;

SÎMBATA, de la ora 9 : Ti
miș — Mureș, București — A- 
rad și Bihor — Cluj ; de la ora 
16: Arad — Timiș. Cluj — Bucu
rești și Mureș — Bihor ;

DUMINICA, de la ora 9 : Mu
reș — Arad, Timiș — Cluj și 
București — Bihor. 

concurenta va fi foarte pu
ternică.

Cu riscul de a repeta unele 
aprecieri făcute în zilele ante
rioare. în cronicile si relatările 
pe marginea recentelor finale 
ale „Daciadei". va trebui să 
cubliniem din nou — si o fa
cem cu reală satisfacție — că 
echipa noastră feminină va a- 
vea o lideră incontestabilă. A- 
ceasta este, desigur. Nadia Co
maneci. care la puține zile 
după marele ei succes de la 
Jocurile Olimpice de la Mos
cova. ne spunea că următorul 
său examen competitional de 
anvergură îl reprezintă Jocu
rile Mondiale Universitare de 
la București. Și iată că acest 
moment se apropie cu pași re
pezi. Dorind să-și onoreze car
tea de vizită, să evolueze in 
fata publicului bucureștean la 
nivelul faimei sale internațio
nale. Nadia Comăneci și-a pre
gătit cu multă meticulozitate și 
rigurozitate programul libei 
ales, un program nou. cu 
exerciții îmbunătățite la toate 
probele. Prezentarea noilor 
exerciții în cadrul recentelor 
finale a fost un examen sever, 
dar extrem de util și necesar. 
Am văzut cu toții noile exerci
ții la bîrnă și sol ale Nadiei 
cu legări și combinații în pre
mieră. cu sărituri arbitrate din 
nota maximă, deci. într-un cu- 
vînt. un program dificil dar 
bine executat. Fără îndoială, 
timpul scurt care a mai rămas 
pină la startul Universiadei va 
fi valorificat în direcția perfec
ționării. astfel ca Nadia Co
măneci să se afle la 20 iulie în 
cea mai bună formă a sa. care 
să-i asigure înscrierea în im
presionantul său palmares a u- 
nor noi și prestigioase succese.

O frumoasă impresie a pro
dus publicului spectator. mai 
ales în reuniunea de miercuri 
seară, la finalele pe, aparate. 
Rodica Dunca. medaliata cu 
bronz de la campionatele euro
pene de la Madrid. Gimnasta 
băimăreancă. aflată în prezent 
în pregătire la Deva, si-a etalat 
cu înaltă virtuozitate calitățile 
în exercițiul de la sol. pe care 
arbitrele l-au notat cu 9.95, deci 
foarte aproape de perfecțiune. 
Intr-adevăr, ritmul alert, to
rentele de mișcări grele și foar
te grele, complexitatea combi
națiilor ca si exprimarea artis-

PENTRU SPORTIVII JAPONEZI, 
UNIVERSIADA VA El 

0 AVANPREMIERĂ A J.O. ’84 
Interviu cu Tadashi Kaneko, membru 

al conducerii delegației nipone
Pentru a se documenta asu

pra condițiilor de cazare, an
trenament și întrecere din pe
rioada Universiadei, doi mem
bri ai conducerii delegației Ja
poniei. Takakazu Asanuma și 
Tadashi Kaneko, au sosit încă 
de la începutul lunii în capitala 
tării noastre. Tadashi Kaneko 
ne-a împărtășit cîteva impresii.

— Delegația sportivă studen
țească a Japoniei, a început a 
ne spune interlocutorul nostru, 
vine Ia București hotărită să 
aibă comportări bune și foarte 
bune, în special la gimnastică 
masculină, lupte, volei feminin, 
discipline la care sperăm să 
cucerim medalii. Forurile spor
tive din tara noastră consideră 
Universiada ca pe cea mai im
portantă etapă a pregătirii 
sportivilor japonezi în vederea

J

Rodica Dunca evoluind la 
birnă.

Fotografii : Dragoș NEAGU 
tică au justificat pe deplin a- 
ceastă notă ridicată. Obținerea 
locului I. la egalitate cu Nadia 
Comăneci și Cristina Grigoraș, 
în această probă este o bine
meritată răsplată pentru talen
tul si conștiinciozitatea cu care 
se pregătește Rodica Dunca. 
Socotim că nereușita sa de la 
bîrnă a fost pur și simplu un 
accident, pentru că este bine
cunoscută constanta în evoluții 
a acestei tinere gimnaste. Du
mitrita Turner si Emilia Eber
le au arătat multe lucruri fru
moase. Dumitrița. alături de 
Cristina Grigoraș. a avut o 
contribuție substanțială la ob-

Constantin MACOVEI
(Continuare in pag. 2-3)

Jocurilor Olimpice de Ia Los 
Angeles, din 1984.

— Care sînt sportivii cei mai 
valoroși de la aceste discipline?

— Junichi Kitagawa, cîștigă- 
tor al Universiadei din Mexic 
și al Jocurilor Asiatice din 1978, 
Kyoji Y’amawachi, Toscya Mu- 
ramatsu, la gimnastică, luptăto
rul Ilideaki Towiyama, campion 
al Jocurilor .asiatice în 1978, 
dublu campion mondial în 1978 
și 1979, precum și unele com
ponente ale echipei de volei fe
minin. printre care : Yuko Mi- 
tsuya (dublă campioană mon
dială universitară la Sofia și 
Mexic), Emiko Haregawa (Me
xic), Chisa Kanashige (Mexic), 
Mieko Sasaki (Mexic), Akiko

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag 2-3)



București’81 Regata Snagov ia caiac-canoe

ECHIPA NOASTRĂ FEMININĂ ARE UN LIDER ASTĂZI VOM CUNOAȘTE CÎȘT1GĂTORII PROBELOR DE 1000 m
INCONTESTABIL -

(Urmare din pag. I)

tinerea titlului de campioană 
pe echipe de către formația 
din Onești și a ocupat un me
ritoriu loc III în finala de la 
bîrnă, atît marți cit și 
miercuri prezentând două exer
ciții cu elemente acrobatice 
deosebit de grele, dar executate 
cu mare siguranță si precizie. 
Dumitrita nu trebuie să uite 
că este cea mai bună săritoare 
din lume si n-ar fi deloc rău 
să se pregătească în mod spe
cial mai ales în această probă. 
Emilia Eberle, multimedaliată 
europeană si mondială, a pre
gătit elemente noi si un exer
cițiu inedit la sol. Emilia, cam
pioană mondială la acest apa
rat. ar trebui să-și pro-

PINTI1U SPORTIVII JAPONEZI, UNIVERSIADA
VA FI 0 AVANPREMIERĂ A J. 0. ’84

(Urmare din pag. 1)

Ozaki (Mexic), Tamae Name- 
kawa (campioană mondială in 
1978) și alții.

— Care este programul dele
gației japoneze pentru următoa
rele zile ?

— După selecțiile efectuate în 
ultima vreme, diferitele loturi 
s-au reunit la Tokyo, pentru 
finisări tehnice si pentru omo
genizare. La data de 11 iulie, 
pe două rute, via Amsterdam 
și via Londra, două curse ae
riene vor aduce la aeroportul 
Otopeni componenții delegației, 
in două grupuri. Pentru • ca a-

SUB GENERICUL „DĂCIADEI"

1470 DE ELEVI
AU PARTICIPAT LA 

FESTIVALUL NAȚIONAL 
PIONIERESC 

DE MINIBASCHET
Intr-un cadru splendid (ofe

rit de bazele sportive ale C.S.Ș. 
2 de pe lingă Lie. „Bolyad", 
C.S.Ș. 1, A.S. Voința și Institu
tul Pedagogic din Tg. Mureș), 
într-o organizare ireproșabilă 
(asigurată de F. R. Baschet, 
prin Comisia centrală de mini- 
baschet — președinte prof. Stc- 
lian Gheorghiu), la Tg. 
Mureș s-au desfășurat întrece
rile ediției a 15-a a Festivalului 
național pionieresc de minibas- 
chet pentru fete cat I și bă
ieți cat. a Il-a

Clasamente : FETE CAT. I ; 
1. C.S.Ș. Viitorul CIuj-“a.poca 
(antrenor H. Pop), 2. Voința 
Brașov, 3. C.S.Ș. Brașovia, 4. 
C.S.Ș. Sf. Gheorghe, 5. CJS.Ș. 
1 Constanța. 6. C.S.Ș. Timișoara 
(formațiile din mediul sătesc 
s-au clasat astfel : 10. Șc. gen. 
Vulcan-Pandele ; 39. Casa
pionierilor și șoimilor patriei 
Pecica ; 43. Șc. gen. Lipia ;
coșgeteră, ciștigătoare a „Cu
pei ziarului SPORTUL" ; Au
rora Dragoș (C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca) 364 p ; cea mai 
înaltă : Andreea Pop (CjS.Ș. 
Ploiești) 1,81 m; „Coșul de aur": 
Rită Bokaly (C.S.Ș. Gheor- 
gheni) 28 p ; cea mai tînără : 
Liliana Petrea (C.S.Ș. Focșani) 
născută în anul 1971 ; BĂIEȚI 
CAT. A II-A: 1. C.S.Ș. Tg. Mu
reș (antrenor : Dan Matic), 2. 
C.S.Ș. Tîrgoviște, 3. Casa pio
nierilor și șoimilor patriei Con
stanța, 4. C.P.Ș.P. sector 3 
București, 5. C.S.Ș. 1 Constanța, 
6. C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca ; 
ooșgeter : D. Boldovici (CJSJȘ: 
Arad) 147 p: cel mai înalt : V. 
Hosu (C.S.Ș. Tîrgoviște) 1,73 m ; 
„Coșul de aur" : Lucian Simio- 
nescu (C.S.Ș. Viitorul Cluj-Na- 
poca) 28 p : cel mai iinăr : R. 
Porfir (C.S.Ș. Piatra Neamț) 
născut în anul 1972. Rezultatele 
băieților cat. I și fetelor cat. 
a II-a au fost publicate la în
cheierea întrecerilor respective, 
disputate cu o săptămînă în 
urmă.

La această ediție a Festivalu
lui au luat parte 147 de echi
pe (50 fete I, 34 băieți I, 33 
fete II, 30 băieți II), totalizând 
1 470 de participanți.

NADIA COMANECI
pună să adauge acestui 
titlu si pe cel de campioa
nă a Universiadei. Noul ei 
exercițiu, bine executat, cum 
s-a întîmplat miercuri seară, 
poate primi o notă foarte bună 
din partea oricărui juriu inter
national. Totuși Emilia nu a 
părut în plenitudinea forțelor ; 
ea are însă posibilități să ob
țină medalii la Jocurile Mon
diale Universitare.

Mariiena Vlădărău, rezervă a 
echipei, a realizat un exercițiu 
de o bună valoare tehnică la 
Paralele și a fost îndrăzneață 
în abordarea unor elemente 
noi la. alte aparate, chiar dacă 
a avut ezitări si ratări.

Echipa noastră universitară, 
aflată în continuă pregătire, va 
putea fi. pînă la 20 iulie, omo
genă Ia un nivel ridicat.

comodarea să se facă in timp 
util, am botărit ca la București 
sportivii japonezi să facă cite 
două antrenamente zilnic. Am 
vizitat bazele de antrenament și 
de competiție : oferă condiții 
dintre cele mai bune de în
trecere și pregătire.

— Ați vizitat și Satul Univer
siadei ?

— Desigur. Am ales chiar 
blocul în care vom locui: „U"-9, 
etajele 2. 3, 4, și o parte din 
etajul 5. In total, 60 de camere. 
Suficiente pentru ca întreaga 
delegație, alcătuită din 159 de 
persoane, să se odihnească în 
condiții excelente.

Inițiative

TINEREJEA UNUI... FESTIVAL AL TINEREȚII
Intr-o zonă a Capitalei pe care 

trebuie s-o- privești bine spre 
aducere aminte, fiindcă foarta 
cuirînd ea se va schimba radical 
la „față44, există o bază sportivă 
frumoasă cum nu sînt multe, 
dintre acelea ap-arținînd unor în
treprinderi. Ea devenise dumini
că o îneîntare pentru ochi așa 
cum o pregătiseră gospodarii săi, 
dîndu-i de-a dreptul o ținută de 
gală. Urmau doar să se adune 
aici, la baza sportivă a întreprin
derii Automecanica, mii de oa
meni ai muncii și elevi din sec
torul 4, dar și invitați de onoa
re, chemați cu toții de o iniția
tivă cutezătoare în esență : or
gan’za rea unui Festival al tine

JrF<ud de poartă" intr-unui din meciurile de minifotbal

reții. Adică, a unei duminici în 
care oameni tineri (^nu după ac
tul de identitate, ci după faptă, 
suflet și ztnabct", cum ținea să 
precizeze președintele asociației 
sportive de la importanta unitate 
industrială Automecanica, ing. 
Ștefan Petru) erau chemați să 
se întreacă pe terenul de sport; 
sau numai, spectatori fiind, să 
petreacă ceasuri de destindere 
In aer liber, iar după-amiază, In 
același decor de sănătate, să-și 
bucure ochiul și inima urmărind 
artiști de prestigiu (chiar și pe 
„Nea Mă rin" I) sau colegi de 
muncă evoluînd într-un reușit 
spectacol cultural-artistic. Și, in 
final, să coboare cu toții din tri
bună adresînd mereu noua invi
tație- întrebare : Dansați ?...

Cutezătoare, cum spuneam, 
la prima vedere, ldeea unul Fes
tival al tinereții s-a dovedit, 
pînă la urmă, realistă, șl nece
sară, și eficientă, toți cei pre- 
zențl avlnd numai de cîștigat în 
orele petrecute într-un cadru na
tural de excepție. Chiar dacă 
a fost o foarte mare căldură

La Snagov a început ieri 
după-amiază tradiționala rega
tă internațională de caiac-ca
noe al cărei nume este dat de 
Iacul care găzduiește concursul. 
La startul competiției s-au a- 
liniat caiaciști și canoiști din 
10 țări — Australia, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Republica Demo
crată Germană, Italia, Japonia, 
Olanda, Ungaria, U.R.S.S. și 
România, țara noastră aliniind, 
în fiecare probă mai multe e- 
chipaje, de Ia loturile naționa
le și de la cîteva cluburi.

Reuniunea inaugurală, în 
care au fost programate seriile 
probelor de 1000 m, s-a des
fășurat pe un timp frumos, iar

Meciul internațional
Ruda Hrezda — Dinamo București 

TRĂGĂTORII T. TAȘCĂ 
Șl M. DUMITRESCU ÎNVINGĂTORI

tn meciul internațional de 
tir Ruda Hvezda Plsen — Di
namo București, trăgătorii 
români au reușit cîteva rezul
tate bune. Astfel, Mihai Du
mitrescu a cîștigat proba de 
pușcă liberă 3 X 40 f, cu 1162 
p, iar Teodor Tașcă pe cea de 
pistol viteză cu 596 p (296 + 
300). La pușcă standard 60 f.c. 
juniori, C. Soare a ocupat lo
cul 2 cu 594 p (învingător : G. 
Spraniz, cu 596 p), iar la puș
că liberă 60 f.c., M. Dumitrescu 
s-a clasat pe poziția a 4-a, cu 
597 p. Maria Macovei (locul 3)', 
cu 576 p la pistol standard a 
reușit, pe manșe, 286 + 290 p.

și cu toate că în programul 
sportiv nu au apărut vedete de 
azi, d numai dintre acelea po
sibile, cum e cazul și cu micu
țele gimnaste ale C.S.Ș. Triumf 
(prof. Doina Firică) sau al scri- 
merilor profesorului Eugen Tur- 
cu, de la C.S.Ș. 1. In rest, s-au 
întrecut oameni ai muncii din 
sector. La handbal pe primele 
locuri s-au clasat I.M.U.C., 
A.M.I.T. și Automecanica. La 
minifotbal a cîștigat echipa Șco
lii generâle »8, responsabilul ca
tedrei de educație fizică de la 
această unitate școlară, prof. 
Marin Savu, mai avlnd și alte 
motive de satisfacție pentru com
portarea elevilor săi — la atle-

Foto : Vasile BAGEAC 

tisrn (Ion Valentin Marin, Elena 
Dragomir, Daniel Popescu, Anca 
Citu, Cătălin Andrei). Amuzan
tele Întreceri de alergare în sac 
șl tras la frînghie și-au desem
nat și ele învingătoarele : for
mațiile atelierului 5 și, respectiv, 
4 de la Automecanica, printre 
competitori aflîndu-se loan Ște
fan, Valeriu Coman, Petre Du
mitrescu sau Ion Neacșu. A a- 
vut loc și un meci de fotbal- 
seniori, cîștigat de echipa între
prinderii organizatoare (4—0 cu 
Ascensorul), victorie clară, care 
l-a... îndreptățit pe economistul 
Anton Burdea, secretarul aso
ciației, să poată exclama, o dată 
în plus, „Vom reveni în divi
zie

Un singur regret : că asemenea 
Festivaluri nu se organizează mai 
des. Pentru acest început însă, 
Comitetul U.T.C. al sectorului 4, 
C.E.F.S., Tehnic Club și — dar 
nu în ultimul rînd — comitetul 
sindicatului de la întreprinderea 
Automecanica (președinte Ion 
Răduică) merită toate felicită
rile...

Geo RAEȚCHI 

cadrul deosebit — bătrînul turn 
de la sosire a îmbrăcat haine 
noi — a asigurat, pe margine, 
atmosfera unui mare concurs. 
Deocamdată numai pe margine, 
pentru că împărțirea concuren- 
ților în serii, în funcție de va
loarea lor cunoscută, a pro
dus, în general, sosiri previzi
bile, favoriții califieîndu-se fă
ră emoții în semifinale. Desi
gur, cota de interes și de 
spectaculozitate a întrecerilor 
va crește considerabil cu prile
jul semifinalelor și, mai ales, 
al finalelor...

La caiac simplu cele - trei se
rii au fost cîștigate, în ordine, 
de cehoslovacul Masar (3:53,5), 
olandezul Franco (3:59,5) și 
Ion Bîrlădeanu (3:53,2). în mod 
normal, Masar este singurul 
care i~ar putea pune probleme 
campionului nostru.

La canoe simplu, prima se
rie ne-a oferit o surpriză ne
plăcută: Dobre Nenciu, recen
tul cîștigător al „Daciadei", nu 
s-a clasat decit al patrulea — 
după Vrdlovec (Cehoslovacia), 
Schuck (R.D.G.) și N. Mihăes- 
cu, canoist fără firmă — și a 
fost nevoit să tragă în recali
ficări. Vrdlovec (4:10,8) și Leue 
(R.D.G.), învingător in a doua 
serie (4:11,8), sînt favoriți, dar

Schiful de 84-1 — un echipaj constant, valoros, învingător de două 
ori in „Regata internațională Snagov" Foto : Dragoș NEAGU

La mijloc de sezon nautic

CANOTOARELE ȘI-AU ÎNSCRIS SCHIFURILE 
PE CULOARUL MARILOR PERFORMANȚE

Recenta ediție a „Regatei in
ternaționale Snagov" a fost do
minată autoritar de canotoa
rele noastre. în disputa cu e- 
chipajele din Cehoslovacia, 
R.D. Germană, Polonia și 
R.S.S. Ucraineană, reprezentan
tele schitului românesc au rea
lizat victoria în toate cele 12 
probe desfășurate pe parcursul 
a două zile de concurs.

Frumosul bilhnț confirmă 
buna pregătire, valoarea „șco
lii de la Snagov". Am eviden
țiat în cronicile rezervate aces
tor întreceri munca și sârgu- 
ința canotoarelor, aportul com
petentului colectiv de antre
nori. Ce ar mai fi de adăugat? 
Neînvinsă — de aproape 3 ani! 
— de ci nd a urcat într-o bar
că de simplu, Sanda Toma 
continuă să rămînă sprintera 
nr. 1 a schitului mondial. în 
plus, ea a dovedit — și cu 
prilejui acestui concurs — că 
este o sportivă completă, că 
poate evolua la înălțime pe 
orice ambarcație cu vîsle. Bu
năoară, cu o zi înainte de a 
dștiga proba de schi! simplu, 
campioana olimpică de la Krî- 
latskoe a luat startul In finala 
de 2 vîsle : victorie comodă, 
împreună cu o altă medaliată 
olimpică — Valeria Roșea (lo
cul 3 la J.O., în această probă).

Sigur, , adversarele prezente 
la această ediție a „Regatei 
Snagov" nu au pus probleme 
deosebite puternicului nostru 
lot de canotoare. Valoare au 
dat întrecerilor în proporție 
hotărâtoare echipajele româ
nești, prin timpii buni înregis
trați în acest mijloc de sezon 
nautic. Pentru a compensa to
tuși decalajul de forțe, antre
norii au trimis în „teren" 
team-uri tinere și foarte tine
re (junioare, anul acesta abia 
la primul concurs internațio
nal !). Așadar, în afara sporti
velor consacrate (Olga Bularda, 
Sofica Eanovici. Mariana Zaha- 
ria și alte canotoare compo
nente ale schiturilor de 4+1 
vîsle și 8+1), specialiștii au 
înscris în concurs și echipaje 
care se pregătesc pentru viitoa

o zi bună a lui Lungu sau 
Nenciu poate răsturna pronos
ticurile.

La caiac dublu cele mai bune 
impresii le-au lăsat echipajele 
Masar-Odverko (Cehoslovacia), 
3:30,5, Eșeanu — Dineu 3:30,6, 
și Giura — Ticu 3:31,5, care 
vor ocupa, în mod normal, 
cele trei locuri pe podium în 
finală. Departajarea se Va fa
ce, probabil, la zecimi de se
cundă.

La canoe dublu, campionii 
olimpici Patzaichin — Simio- 
nov (3:45,7) n-au forțat decit 
pentru a-i întrece pe ambițio
șii Bețiu — Gurei (3:47,3), la 
fel ca și cealaltă pereche con
sacrată, Marcov — Simion- 
cenco (3:50,6), serios „întinși" 
de juniorii Grigore — Zbanț 
(3:51,0), o plăcută surpriză.

în sfîrșit, Ia caiac 4, un e- 
ehipaj nou alcătuit de tehnici
enii lotului nostru, Nițu — Dî- 
ba — Dimofte — Geantă 
(3:07,8) poate fi nu numai cîș- 
tigătorul de astăzi al probei, 
ci și soluția pentru campiona
tele mondiale.

Astăzi dimineața vor avea 
loc seriile și recalificările pro
belor de 500 m, iar după-amia
ză semifinalele și finalele (zJe 
la ora 18) curselor de 1 000 i... 
(VI. M ).

rele campionate mondiale de 
junioare. Ne referim la Adria
na Chelariu, victorioasă în 
proba de' simplu, la Anișoara 
Șorohan și Camelia Diaconescu 
(locul 1 in finala de 2 vîsle), 
precum si la Aurora Darko, 
Iureca Năstaca, Elisabeta Ole- 
niuc. Violeta Popa, Cristina 
Dinu (învingătoare și ele — la 
4+1 vîsle — într-o competi
ție internațională rezervată se
nioarelor !).

Regatele internaționale de 
pînă acum, inclusiv cea de la 
Snagov, s-au desfășurat sub 
semnul celei mai mari între
ceri din acest an : campiona
tele mondiale programate în 
luna august, la Miinchcn. în 
vederea alcătuirii echipajelor 
definitive pentru această im
portantă competiție vor urma 
alte teste. Sanda Tomă este, 
fără îndoială, marea favorită 
a viitoarelor campionate mon
diale. Un echipaj care, proba
bil, nu-și va schimba compo
nența va fi cel al schifului de 
2 rame fără cirmaci : Rodica 
Pușcatu și Elena Horvat, neîn
vinse de aproape o lună în 
cinci confruntări Internaționa
le 1 Comportări bune în acest 
sezon nautic au avut șl a>lte 
canotoare din diferite ambar- 
cații (4+1 vîsle, 8+1, spre e- 
xemplu), dar severa și respon
sabila triere va continua.

Vasile TOFAN
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lie, ora 16 : Tenis de cîmp : 
finalele de simplu femei și 
simplu bărbați ale Turneu
lui internațional de la Wim
bledon, comentator Cristian 
Țopescu.

Duminică 5 iulie, ora 
15,45 : Șah, emisiune reali
zată de maestra internațio
nală E'isabcta Poiihroniade; 
ora 16 : Volei feminin, 
România — Ungaria, înre
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gătoarea 
va lua

parte, de asemenea, la finala 
„A“ de la Zagreb.

Cîteva indispoziții, de ultim 
moment,- le-au scos din echipă 
pe unele dintre atletele noas
tre fruntașe, astfel că la Bodo, 
duminică, va evolua următoa
rea reprezentativă : 100 m — 
Niculina Chiricuță (11,66) sau 
Doina Ciolan (11,73), 200 m — 
Maria Samungi (23,90). 400 m
— Iboia Korodi (53,2), 800 m — 
Fița Lovin (1:57,42), 1500 m — 
Natalia Mărășescu (4:03,71)_, 
3000 m — Maricica Puică 
(8:49,27), 100 mg — Mihaela 
Stoica (13,58). 400 mg — Adria
na Stancu (53,10), lungime — 
Corina Tifrca (6,20 m), înălți
me — Monica Matei (1,86 m), 
greutate — Mariana Ionescu — 
disc — Mariana Ionescu (62,56), 
suliță — Corina Gîrbea (61,54), 
4 X 100 m — Stoica, Ciolan, 
Negovan, Chiricuță, 4 X 400 m
— Samungi, Korodi, Stancu, 
Lovin.

Dintre toate probele, o notă 
aparte de interes prezintă cea 
pe 3000 m în care se vor în
trece campioana noastră Mari
cica Puică și reputata alergă- - — — t
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tele două :

Mila Toșeva (18 ani — 1,80 
și Vania Manova (22 — 1,78), 
respectiv Sika Svetanska (1» — 
1,73) și Zlatka Stoicinova (19 — 
1,72). Prin urmare, la Bistrița, 
antrenorul VasiP Simov va conta, 
după toate probabilitățile, ca și 
pînă acum, pe „olimpicele" : 
Tanla Gogova (30 — 1,78), Tveta- 
na Bojurina (29 — 1,80). Galina- 
Stanceva (29 — 1,78), Verka Bo
risova (26 — 1,70), una dintre 
cele mail valoroase ridicătoare, 
Anka Cliristolova (26 — 1,74), 
Rum ia na Kirsteva (26 — 1,80), Re
șița Mihailova (25 — 1,80), Maia 
Gheorghieva (25 — 1,80), Ștefka 
Bieva (24 — 1,80) și Tanla Ta- 
keva (24 — 1,78), alături de Care 
va mai chema unele Jucătoare 
tinere.

Echipa Ungariei, clasată pe lo
cul 4 la J.O., se prezintă la ona 
actuală cu 5 noutăți în lot, in 
mare parte dictate de necesitatea 
de împrospătare a forțelor echi
pei cu Jucătoare tinere cum slnt: 
Eva Sites (20 — 1,80), Maria
KBros (20 — 1,75), Zsuzsa Szabo 
(23 — 1,81), Beata Bernath (21 — 

1,86) șl Zsuzsa Galhidi (24 —
1,76). Ele se adaugă unor Jucă
toare de mare experiență ' ' “ 
națională cum stat Lucia 
(33 — 1,72), Agnes Torma 
1,84), Gabriela Fekete (27 — 1,75) 
Agnes Iuhasz (28 — 1,78), șl u- 
nor jucătoare mal tinere dar 
valoroase : Julia Szalonna (22 — 
1,79), GySngyi Barili-Gerevich 
(23 — 1,70), Gabriela Lengye) 
(21 — 1,75) sau Bernadett KSszegi 
(24 — 1,78). Antrenoarea Gabriela 
Kotsis încearcă să suplinească 
astfea ieșirea din lot a unor 
sportive de renume, ta frunte cu 
Eva Szalay. Oricum, echipa Un
gariei se va strădui să dove
dească șl cu acest prilej calită
țile care o mențin In plutonul 
fruntaș al voleiului feminin : 
concepție tactică modernă, ambi
ție și mare putere de luptă...
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-NOUL LIDER j
runda a 9-a în fața lui Neam- | 
|u. întîlnirea lor directă, din 
runda a 13-a, ar putea fi deci- | 
sivă pentru desemnarea primu- | 
lui clasat. Dar, pînă atunci, 
mai sînt cîteva partide foarte ■ 
importante (Ungureanu — I 
Șubă, din runda a 10-a, Rajko- • 
viei — Ungureanu, din runda . 
a 11-a) care pot. influența ee- I 
rios configurația clasamentului. |

Iată rezultatele : Șubă — Bi- 
riescu 1—0, Rajkovici — Kele- I 
cevici, Ciocâltea — Zarcula, | 
Messing — Negulescu remize 
(runda a 9-a) ; Zarcula — Raj- ■ 
kovici 1—0 !, Negulescu — Spi- | 
ridonov, Campora — Stoica re
mize (întrerupte). A rămas ne- | 
terminată partida Spiridonov — I 
Campora din runda a 9-a. ■

CLASAMENTUL : Ungurea- . 
nu 5’/2 — 2‘Zi, Stoica 5—3, Șubă I 
5—4, Zarcula, Kelccevici, Cio- I 
câltea 4'.'2 — 3'/2. Rajkovici, Ne
gulescu 4% — 4'A, Spiridonov, I 
Campora 4—3 (1), Messing 4—4, | 
Biriescu 3*/2  — 4’/2, Neamtu 
3'/2 — 5',2, Ilijin 2'/j — 5’/a, | 
Kindermann 2’/2 — 6'Za*  (T. I 
NICUARĂ). 1

DUPĂ CA UT ARI SI EFORTURI,j 7

ÎN FINAL PE LOCUL 4
4. Steaua 34 15 8 11 50-45 38

• Puncte realizate acasă : 23 ; puncte realizate în deplasare : 
15.
• Golgeterii echipei : Zahlu 9 goluri, M. Răducanu 7, iordă- 

nescu 6, Stoica și Sameș — cite 5, A. Ionescu 4, Sertov, Cer- 
neseu și I. Gheorghe — cîte 2, Aeienei, Anghelini, Manea, 
Jurcă; Minea, Bolba, Rotar și Isaia — cîte 1.
• Jucători folosiți : 2â — M. Răducanu 31 de meciuri, Sameș 

și A. Ionescu — cîte 29, Iordache și Anghelini — cîte 27, FI. 
Marin, Iordănescu și Zahiu — cîte 26, Stoica 23, Jurcă și Io- 
van — cîte 17, Agiu 15, Nițu 14, Rotar 13, Aeienei și Isaia — 
cîte 11, I. Gheorghe și Minea — câte 10, Manea și Cernescu -- 
cîte 9, Bolba 8, Toma 7, Matefi 6, Balint și Sertov — cîte 5, 
Barna 4, Andreicuți 3, Verigeanu și Popa — cîte 1.
• Cartonașe roșii : Stoica (etapa a 11-a), Agiu (etapele a 

14-a și a 29-a).
• Cartonașe galbene : U8 — 

A. Ionescu și FJ. Marin — cîte
• A beneficiat de 5 lovit uri 

Zahiu, 4 ratate (Iordănescu 3, 
2 penalty-uri, transformate.

După ce Steaua fi-a zbătut să 
depășească zona mediocrității — 
multe etape a fost plasată 
mijlocul clasamentului, 
la încheierea turului, pe locul 10, 
ba, la un moment dat, după e- 
tapa a 8-a, afllndu-ee chiar pe 
locui 17 î — lat-o la încheierea 
ediției pe care o trecem acum 
în revistă pe locul 4. Cel mai 
bun pe care 6-a situat echipa mi
litară în campionatul trecut, dacă 
— firesc, credem noi — nu ți
nem cont de postura nesemnifi
cativă de lider în urma primei 
etape... Un crescendo, dar dacă 
raportăm această situație la o- 
biectiveLe de performanță ale a- 
cestul club fruntaș din fotbalul 
nostru, la exigențele care înso
țesc permanent evoluția celor 
care îmbracă tricoul Stelei, de 
atîtea ori laureată în marile com
petiții interne, și — mai ales 1 
—- la necesitatea atingerii unei 
noi calități în. întrecerea primei 
divizii, atunci rezultă clar că 
formația din G bene ea a reușit 
In final SA DEPĂȘEASCĂ ZONA 
MEDIOCRITĂȚII (în clasament), 
chiar dacă evoluția echipei nu 
îs-a ridicat Ia nivelul valorii lo
tului pe care H deține.

A fost evident pentru oricine

la
inclusiv

2,

11 Jucători. Cele mai multe : 
4.
de la 11 m : una transformată 
Zahlu) ! A fost sancționată cu

urmă ca o echipă adeptă a unui 
joc constructiv, fluent, ofensiv. 
Acum însă, privind retrospectiv 
ediția încheiată, echipa are mul
te puncte nevralgice în această 
privință. Godgeter este mijloca
șul Zahiu, cu o cifră anemică 
(9), urmat de grupul internațio
nalilor : M. Răducanu (7;, lor- 
dăncscu (6), Stoica și Sameș (5). 
Iar vîrful de atac A. Ionescu — 
care a evoluat în 29 de meciuri
— a înscris doar 4 goluri ( ! ?), 
înlocuitorul său, mai tânărul 
Bolba, folosit în 8 partide, mar
când o singură dată. Nu mai 
miră, în acest context, faptul că 
echipa militară a înscris în total 
50 de goluri, adică exact atîtea 
cîte a realizat echipa campioană, 
Universitatea Craiova, doar pe 
teren propriu. O comparație de
loc favorabilă elevilor lui Con
stantin și care nu poate fi acum 
desprinsă de amintirea eliminării 
4de fapt, autoeliminării !) din 
Cupa U.E.F.A., din toamna tre
cută, cînd — după un promițător 
egal (1—1) la Liege, cu Standard
— la București a condus cu 1—0, 
a avut superioritate numerică 
prin eliminarea unui jucător ad
vers, dar a pierdut in cele din 
urmă cu 1—2...

TOPUL CELOR MAI TINERI 
ANTRENORI-CAMPIONI

Agiu și Stoica se opun intervenției lui O. Ionescu la o minge 
înaltă. Fază din meciul Steaua — Sportul studențesc, încheiat cu 
scorul de 2—0 în favoarea formației din Ghencea.

Foto : Dragoș NEAGU

urmărește campionatul că clubul 
militar bucureștean s-a aflat ta 
această perioadă IN PLINĂ CAM
PANIE DE CĂUTĂRI-------------
ÎNCHEGAREA-----------
MÂȚII. Faptul 
29 de jucători 
pe 1), doar 
F.C.M. Galați, 
acest punct de ---------  .___
tori folosiți), relevă amploarea, 
acțiunii. Practic, echipa antre
nată de Gh. Constantin s-a aflat 
Intr-un permanent trial. Ceea ce, 
firește, nu a contribuit la crește
rea calității jocului, cei chemați 
să debuteze la Steaua fiind aleși 
uneori la tamnplare, după cunt 
s-a dovedit In multe cazuri. La 
tatlmplare. Elin punctul de vedere 
al închegării tactice a unei for
mații, sub semnul probabilului 
(<le fapt al incertitudinii...) pri
vind valoarea noilor venlți. Pen
tru că, iată, formația aliniată de 
Steaua nu a mal semănat între 
tur și retur, mulți Jucători (de 
exemplu Matefi, Andreicuți. Bar
na, Nițu) fiind. transferați, sau 
nemaiapărtad In ,,U"-le divizio
nar, ultimele debuturi (Baltat, 
Sertov) fiind consemnate chiar 
spre finalul campionatului. Cum 
se putea atinge, ta asemenea 
condiții, omogenizarea unei for
mații, chiar dacă osa tura o consti
tuia grupul celor5 internaționali: 
Iordache, Sameș, Stoiica, lordănes- 
cu, M. Răducanu 7 Singurul lucru 
care s-a realizat a fost... IN
CONSTANTA. Să ne referim în 
acest 6ens numai la sfirșitul se
zonului. După victoria de la Bra- 
șoy, din etapa 29, au renăscut ta 
Gnencea speranțele unui Joc pe 
podium și, implicit, pentru par
ticiparea la Cupa U.E.FA,., mai 
ales că au urmat 2 victorii 
la București, cu Progre
sul și Jiul. Dar balonul speran
țelor s-a desumflat la Baia Mare, 
printr-un neașteptat șl usturător 
eșec 0—5, conjugat apoi cu un 
surprinzător egal, 1—1, cu F.C. 
Olt, la București.

Steaua era cunoscută cu ani în

PENTRU 
UNEI NOI FOR- 
că Steaua a rulat 
(aproape 3 echi- 

„ lanterna roșie",
devansînd-o din 

j vedere (30 Jucă- 
relevă _

echipa

..Jn campionatul recent înche
iat, Steaua se află pe locul 2 In 
clasamentul meciurilor disputate 
In deplasare (cu cele mai multe 
victorii : 6), și pe locul penul
tim in cel al partidelor jucate 
acasă (doar 9 succese din 17 
meciuri), Grăitor, nu 7

P. SI.

Am primit, în ultima vreme,' 
la redacție, scrisori în care 
cititori ai ziarului nostru 
și-au manifestat dorința să 
afle un răspuns exact la • 
întrebare care se referă la e 
ajșa-zisă ordine sau clasament 
al celor mai tineri antrenori 
români ciștigători, cu echi
pele lor, ai campionatului na
țional. In toamna anului 1978 
tot la sugestia unor cititori, 
am publicat un clasament va
loric — considerăm noi foar
te original — al tuturor an
trenorilor noștri, în perioada 
1947—1978. Și această încer
care de ierarhizare a stârnit 
la timpul respectiv discuții șl 
controverse, deși criteriul 
principal care a stat la baza 
aprecierilor făcute, a clasifi
cării antrenorilor, a fost a- 
ceLa al performanțelor obți
nute. Adică un criteriu foarte 
obiectiv.

De astă-dată, în cazul ^cla
samentului tinereții", situația 
este ceva mai 
simplă. Pentru 
că nu va fi ne
voie să mai ape
lăm la nici un 
iei de 
care să 
fi contestat, 
ne vom 
simplu, în 
gică, la vîrsta 
care s-au aflat la cîrma unor 
echipe în momentul In care 
acestea au cîștigat titlul de 
campioană. Urmînd o astfel 
de cale, ordinea primilor 
zece antrenori campioni ar fi 
următoarea :

1. GHEORGHE POPESCU
Nu împlinise încă virsta de 
32 de ani cînd a luat condu
cerea tehnică a echipei C.C.A. 
(Steaua de ari). Da sfîrșitul 
campionatului 1951 (disputat 
după formula primăvară- 
toamnă), C.C.A. devenea cam
pioană a țării cîștigînd toto
dată șl Cupa României. Să 
reamintim și echipa de bază 
care a realizat această per
formanță : Voinescu (Tr. Io
nescu) — Zavoda II, Apolzan, 
Rodeanu — Balint, Bone — V. 
Moldovan, Roman, Drăgan, 
Zavoda I, Bădeanțu (P. Mol
doveanul . Antrenorul Gh. Po
pescu avea 32 de ani și trei 
luni atunci cînd echipa sa, 
C.C.A., își înscria în palma
res „eventul" campionat-Cupă, 
performanță pe care o va re
peta și în anul următor, 1962.

2. CONSTANTIN CERNA- 
IANU. Rămas singur la câr
ma Petrolului, după plecarea 
la lotul național, în 1965, a 
lui Hie Oană, reușește să 
ducă la titlu echipa ploieș- 
teană, după o luptă aprigă 
cu Rapid, ,,U“-le de bază afl 
Petrolului : M. Ionescu — 
Pahonțu, Boc, Florea, Mocanu 
— Iuhasz, P. DraEomir — C. 
Moldoveanu, Dridea I, Badea, 
Dridea II. Din această echi
pă, jucătorul Pahonțu era 
ceva mai „bătrîn“ decît an
trenorul Cern ă ian u care, la

câștigării titlului (1966,

32 de ani și 9

criteriu 
poată 

ci 
referi, 
ordine

vară), avea 
luni.

3. FLORIN . _
de ani și trei luni, la sfîrși
tul campionatului 1971—72, pe 
care F.C. Argeș îl câștigă 
după o dispută sLrînsă cu 
U.T.A. și o victorie, în ulti
ma etapă, cu Dinamo, la 
București, în care piteștenii 
au folosit formația : Stan — 
Barbu (Ciolan) — Pigulea, 
Vlad, Olteanu, Ivan Ii — Pre- 
purgcl, M. Popescu (Frățilă) 
— Radu I, Dobrin, Jercan.

Aceștia ar fi cei trei antre
nori de pe podiumul campio
nilor tinereții. în continuare : 
4. ANGELO NICULESCU, cam
pion cu Dinamo, 1955, la vîrsta 
de 34 de ani ; 5. ȘTEFAN O- 
NISIE, campion cu C.C.A. — 
Steaua în 1961, vara, la etatea 
de 35 de ani și opt luni ; 6. 
ION OBLEMENCO a împlinit 
anul acesta, în mai, 36 de ani, 
e lună mai tîrziu, ciștigă cam
pionatul cu Universitatea 

Craiova, și. du
pă alte cîteva 
zile, și Cupa ;
7. ion Nunweil- 
ler, campion, cu 
Dinamo, în 1973 
pe 
36

Ilie 
luni,

HALAGIAN : 33

1
.un răspunsa

pur și 
cronolo- 

tehnicienilor

cînd avea 
de ani și 
Savu, la 36 
campion cu

6 luni ; 8. 
de ani șl 9 
C.C.A., ta 1956 ; 9. Traian Io
nescu ciștigă campionatul cu 
Dinamo, ta 1962, cind împli
nise 39 de ani ; 10. Emerit
Jenei, campion cu Steaua în 
1976 (și Cupa în același an), 
la virsta de 39 de ani și 3 
luni. Ar mai fi de adăugat ta 
acest clasament Dumitru Nl- 
colae-Nicușor, care avea 34 
de ani, cind a funcționat ca 
antrenor la Dinamo, în retu
rul campionatului 1961—62, 
<3știgat de echipa din Șo
seaua Ștefan cel Mare.

De aici, din acest clasament 
al celor mai tineri antrenori- 
campionl, din perioada de 
după război — și putem 
spune, fără a greși, din is
toria fotbalului nostru — este 
lesne de stabilit șl ordinea, 
tot în raport de virstă, ace
lora care au realizat eventul 
camplonat-cupă. Acesta este : 
1. Gheorghc Popescu, 2. Ion 
Oblemenco, 3. Emcric Jenei.

In ultimii zece ani, 
patru antrenori — FI. 1 
gian, Ion Nunweiiler, 
jenei șl, recent, fon 
menco — au reușit să 
juge marea performanță 
tinerețea. Cîțl vor mai reuși 
ta următorii ani ? După cit 
se pare, din ‘ce în ce mal 
puțini, pentru că marea ma
joritate a jucătorilor se hotă
răsc greu să pună ghetele in 
cui, șl încep meseria de an
trenor destul de tîrziu. 
ce ne face să credem 
topul cdor mai tineri 
norl-eampioni nu vor 
veni prea curînd modificări. 
Noi le dorim, totuși, și le aș
teptăm.

doar 
Hala- 

Em, 
Oble- 
con- 

cu

Ceea 
că în 
antre- 
inter-

Mihai IONESCU

ȘTIRI 9 ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
„CUPA DE VARA". Du

minică va începe ediția din a- 
cest an a „Cupei de vară". Iată 
programul primei etape :

GRUPA I : Cristalul Dorohoi 
— C. S. Botoșani, Cetatea Tg. 
Neamț — Relonul Săvinești 
Roznov, Laminorul Roman — 
Ceahlăul P. Neamț.

GRUPA A Il-a : Oțelul Ga
lați — C. S. U. Galați, Victoria 
Tecuci — Luceafărul Adjud, 
F. C. M. Progresul Brăila — 
Ș. N. Brăila.

GRUPA A IlI-a : Viitorul 
Chirnogi — Dunărea Călărași, 
Rapid Fetești — Victoria Tăn- 
dărei, Constructorul Călărași — 
Amonil Slobozia.

GRUPA A IV-a : Minerul 
Rm. Vilcea — C. F. R. Craio
va, Electroputere Craiova —

c.

Lotru Brczoi, Viitorul Drăgă- 
șani — Dunărea Calafat.

GRUPA A V-a : Unirea Alba 
Iulia — Aurul Brad, C. P. L. 
Sebeș — Dacia Orăștie, C. I. L. 
Blaj — Explormin Deva.

GRUPA A Vl-a : Victoria 
Călan — Minerul Lupeni, 
C. F. R. Sinieria — Minerul 
Paroșeni, Minerul Ghelar — 
Minerul Știința Vulcan.

• AZI, IN CAPITALA, pe 
stadionul Autobuzul, de la ora 
18,30, formația italiană A. C. 
Rovigo susține un nou meci a- 
mical, întîlnind pe diviziona

ra „B‘ Autobuzul. în celelalte 
jocuri, echipa italiană (care ac
tivează în Divizia ,,C“). a mal 
evoluat la Ploiești (0—4, cu 
Petrolul) și Tulcea (0-■-1, cu 
Delta).

ADMINISTRAȚIA DE STAT
LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

CIȘTIGUL ESTE MARE, SE
CRETUL ESTE MIC...

La sate si orașe. LOZUL 
IN PLIC oferă zilnic mul
tiple posibilități _de_ mari 
cîștiguri în 
ME și BANI, 
dintre cei mai recenți 
sesori de autoturisme 
ținute la 
deosebit 
tajos : 
(Tulcea), 
(com. Comîrzana, jud. 
Mare), Liutic loan 
șani), Oprișan Vasiîe 
Dragomirești Olt, jud. 
Fătulea Gheorghc 
rești) și Petcu Aurel 
Pietrani, jud. Călărași) — 
„DACIA 1300“ ; Parasca 
Viorica (Tecuci). Pătru Ilie 
(Rm. Vîlcea) și Bicioiu 
George Stan (com. Mărăci- 
neni, jud. Buzău) — „TRA
BANT 601“. Agențiile Loto 
— Pronosport, vînzătorii 
volanți, unitățile din comerț

de 
ÂUTOTURIS- 

Iată cîțiva 
po- 
ob- 

de joc 
avan- 
Stoian 
Mihai 

Satu 
(Boto- 
(com. 
Olt), 

(Bucu- 
(com.

acest sistem 
de simplu și

Bărbuță 
Bandi

și cooperația de consum, 
precum și oficiile poștale 
din întreaga țară vă oferă 
în permanență șansa de a 
vă număra și dv. printre 
marii ciștigători !

Tragerea obișnuită Loto 
de astăil, 3 iulie 1981, se te
levizează în direct, în pau
za transmisiei de tenis 
la Wimbledon.

CIȘTIGURILE 
LOTO DIN 26
Categoria 1 : 2 

(autoturisme 
categoria 2 : 2 variante 
a 26.279 lei șl a variante 
a 6.570 lei ; categoria 3 
a o.vto zvâ î 2 .
a 3.594 lei ; categoria

TRAGERII 
IUNIE 1981 
variante 25% 

Dacia 1300) ; ------------ lwlO;,o 
25% 

a o.uiu xci î tdicgvritt j ! 21
a 5.005 lei ; categoria 4 : 29,25

• _ 5 :
136.75 a 769 lei ; categoria 6:
335.75 a 313 lei ; categoria X :
1.541.75 a 100 lei.

Report la categoria 1 : 52.887 
lei.

Autoturismele „Dacia 1300“ 
de la categoria 1, realizate pe 
bilete jucate 25%, au revenit 
participanților : VASILE TES- 
LIC din comuna Slănic-Nou, 
jud. Bacău și ION ȚlREI din 
Drobeta Tr. Severin.

SURPRIZA SEZONULUI 
. ESTIVAL I

LOZULVACANTEI
1 emisiune specială limitată 1

clSTtcum 
SUPLIMENTARE DIN 
FOND SPECIAL
ACORDATE DE 
A S LOTO 
PRONOSPORT

Noi și mari șanse de frumoase 
satisfacții la îndemîna tuturor :

• AUTOTURISME „Dacia 1300", 
„Skoda 120 L“ și „Trabant 601“

• CÎȘTIGURI ÎN BANI 
50.000, 10.000, 5.000 lei etc.

Agențiile Loto-Pronosport

de

________ - 
vînzătorii volanți din întreaga țară 
vă stau zilnic la dispoziție pentru 
a vă încerca și dv șansele !

NU OCOLIȚI PRILEJUL DE A 
VA NUMĂRA ȘI DV. PRINTRE 
MARII CIȘTIGĂTORI AI SEZO
NULUI ESTIVA I. !



CARMEM BIMCIU A REVENIT —
Șl MAI AMBIȚIOASĂ—ÎN PLUTONUL

MARILOR PERFORMERE

Azi, la Clermont — Ferrand

DEBUTUL CAMPIONATELOR
MONDIALE DE SCRIMĂ

• La „Maison des Sports**,  mulți medaliați olimpici ți 
mondiali, care, ulterior, vor participa și la Universiadâ

• Pentru fiecare disciplină 
sportivă din programul Uni
versiadei, „Arta grafică" tipă
rește cite un program, nece
sar oficialilor, ziariștilor și 
spectatorilor. Pe copertă se 
află vigneta ramurii sportive 
respective, interiorul fiind 
destinat unor informații deo
sebit de utile : harta Bucu- 
reștiului cu bazele, adresele 
și numerele de telefoane ale 
bazelor sportive care vor găz
dui antrenamentele șl între
cerile oficiale, precum șl pro
gramul de desfășurare a con
cursurilor pe zile și ore. Fle
care program va fi tipărit în 
3 limbi : română, engleză și
franceză.

r — Carmen, cum te simți in 
postura de lideră 1

— încep să mă obișnuiesc 
cu gindul că toate adversarele 
tint cu ochii pe mine. Ba chiar 
îmi place acum, cînd Univer
siada bate la ușă, iar „europe
nele*  de la Split nu sînt nici 
ele prea departe. Dar, mai țt- 
Ueți minte... In 1979, la finele 
anului, toate topurile continen
tale ațe probelor de 100 m yi 
200 m spate începeau cu Bu- 
naciu. Șapte luni mai tîrziu, 
la S.O., in ambele probe so
seam pe locul IV, fiind depă
șită de cite trei înotătoare, -tot 
din Europa (n.r. din R. D. Ger
mană). De data aceasta însă 
nu vreau să mai risc. M-am 
antrenat ca niciodată și deși 
am concurat foarte puțin pri
mele rezultate mi-au . redai 
încrederea. Acum mă simt ca
pabilă să lupt cu orice îno
tătoare din lume, fie> la . Uni
versiadă, fie în septembrie, la 
Split.

— Cum apreciezi noile tale 
recorduri ?

— In primul rind aș vrea 
să fac o corectură; la 100 m 
spate, la Verona, nu am înotat 
62,65, cum. au anunțat unele 
agenții de presă, ci 62,75. Asta 
nu schimbă cu nimic poziția 
fruntașă în top-ul mondial, dar 
știți, la înot și o singură miime 
de secundă contează. Apoi, ce 
să spun ? Cred că rezultatele 
exprimă cantitatea și calitatea 
muncii depusă, din martie, 
cînd m-am reîntors în bazin, 
și pînă acum. Și să știți că 
nu mă voi mulțumi doar cu 
atît; aș fi deosebit de ferici
tă să repet, la bazinul „23 
August", eventul realizat la 
Universiada din Mexic și apoi 
să mai obțin o performanță de 
răsunet la campionatele euro
pene. Mă gîndesc în special la 
proba de 200 m spate. Dar, 
gindul meu este tot la recordul 
lumii. In momentul de față mă 
mai despart de recordul lui 
Rica Reinisch (R.D.G.) doar o 
Secundă și 49 de sutimi!...

Scurta convorbire cu mul
tipla campioană a țării am 
purtat-o ieri dimineața, într-o 
mini-pauză a antrenamentului

• In concursurile de sărituri 
în apă, programate la bazi
nul de la ștrandul tineretu
lui, s-au înscris, la .masculin, 
sportivi din 10 țări, iar la fe
minin, din 7. Echipe complete 
au înscris delegațiile U.K.S.S., 
S.U.A. șl României (4 băieți 
șl 4 fete). Din Republica 
Populară Chineză vor concura 
3 băieți și 3 fete. N-au făcut 
încă specificări delegațiile din 
Indonezia și Mexic.

• Irlanda șl Islanda stnt 
țările care au trimis în ulti
mele zile confirmări de par
ticipare la Universiadă.

• Componența delegației 
sportive studențești din Indo
nezia este următoarea : 2 te- 
n’smenl, un gimnast, 2 seri- 
meri, 3 atleți, un săritor în 
Cpă, 3 luptători, însoțiți de 
6 antrenori șl 8 oficiali. Din 
Suedia vor veni la București 
fj de atleți (10 f + 10 b), 2 
înotători șl 9 scrimeri (4 t + 
a b). Cei 27 de sportivi din 
Nigeria vor participa la în
treceri de atletism, baschet și 
tenis. 

efectuat la bazinul 
Dinamo. Alături 
de noi — antre- 
noarea Cristina 
Șoptereanu. Mai 
destinsă deeît de 
obicei, mai opti
mistă. La întreba
rea dacă Bunaciu 
nu a intrat prea 
repede în formă 
maximă, ne-a răs
puns fără ezitare: 
„Nici nu am în
ceput încă sprin
turile. Carmen 
continuă să acu
muleze ; chiar a- 
cum va pleca 
într-un 3 X 800 
m. Tot ce a ob
ținut pînă acum este numai 
din talentul ei cu totul excep
țional, din plusul de forță — 
lucrăm zilnic pentru asta — 
și din corectările de tehnică. 
Aștept eu nerăbdare și replica 
înotătoarelor din R. D. Ger

O PUTERNICĂ ECHIPĂ 
DE ATLEȚI AMERICANI

' Fără a cuprinde cîteva dintre 
numele vehiculate în ultimele 
sezoane în atletismul interna
țional, delegația S.U.A. pentru 
Universiadă înglobează un mă
nunchi valoros de sportivi si 
sportive care vor constitui, cu 
siguranță, puncte de atracție ale 
concursului. Lista de înscrieri 
sosită recent a fost definitivată 
în urma campionatelor univer
sitare (N.C.A.A.) si naționale 
(A.A.U.), desfășurate în ultima 
parte a lui iunie, si include, 
în proporție majoritară, nume 
de atleți tineri, aflati în plină 
afirmare. Este foarte posibil ca 
unii dintre ei să devină vede
te de notorietate mondială în 
urma întrecerilor Universiadei.

La băieți vom nota în pri
mul rind un puternic nucleu 
de sprinteri. Se detașează din
tre ei Jeff Philips, campion 
național la 200 m cu 20.36, 
una din cele mai bune perfor
mante mondiale ale sezonului. 
După opinia specialiștilor Phi
lips este cel mai valoros sprin
ter alb produs de atletismul 
de peste Ocean în ultimul 
timp. Kod Brown (20 de ani) 
s-a clasat al doilea Ia 200 m 
(20.38) si al 5-lea la 100 m 
(10,24) lâ campionatele tării, 
întrecîndu-1 în semifinală pe 
renumitul Carl Lewis. Mike 
Miller (locul 6 la 100 m în 
10,31), Calvin Smith (20 de 
ani, 10,17 în 1980) si Terrence 
Griffith completează un grup 
de... favoriti ! La 400 m Cliff 
Willey a cîștigat titlul natio
nal Ia a 6-a cursă din carie
ră (!) cu un timp excelent 
44.70. al doilea pe lista mon
dială a sezonului. în aceeași 
cursă Walter McCoy a fost al 
4-lea cu 45,46. Larry Cowling 
Si Anthony Campbell s-au cla
sat în această ordine în urma 
lui Greg Foster la 110 mg (Ne- 
hemiah este accidentat) în 13,66. 
Campbell a alergat anul trecut 
13,44. Ambii vor fi, probabil, 
pe podium la București. Ca si 
David Lee, al 3-lea la campio
natele A.A.U. de la Sacramen
to la 400 mg cu 48,53. al 3-lea 
rezultat mondial al sezonului. 
La 3 000 m obstacole tînărul

1 Atletism o Concurs de ma
raton de la Otwock (Polonia) — 
58 concur en ți: 1. Baziliana (ItaL) 
2.15:34,0, 2. Martinov (U.R.S.S.)
2.16:34,0, 3. Baruffo (Italia)
2.16:50,0, 4. N. Dumitru (Româ
nia) 2.17:13,0... 17. C. Andreica
(România) 2.31:49,0

BASCHET 9 Turneu interna
țional la Sao Paulo : „1 August" 
(R.P. Chineză) — Guia queries 
(Venezuela) 108—107, Sirio (Bra
zilia) — * Clensor University
(S.U.A.) 102—86, Ferrocarril (Ar
gentina.) — ASFA (Senegal) 
90—40.

BOX • Trofeul Cardin în 
Cuba. La „ușoară" Mircea Fulger 
a pierdut prin abandon în rep. I 
la cubanezul Aguilar • Noul 
campion profesionist al Europei 
la cat. mdjlocie-mică este italia
nul Luigi Minehillo, învingător 
la puncta, duipă 12 reprize, asu-

mană care vor concura chiar 
la sfîrșitul acestei săptămîni in 
campionatele lor naționale. A- 
poi, vom putea compara și e- 
valua mai bine".

A. VASILIU

John Gregorck (21 ani) deține 
un timp foarte bun, 8:21,32, 
Dintre săritori să-l amintim în 
primul rind pe Willie Banks, 
al doilea performer din toate 
timpurile la triplu cu 17,56 m. 
Robert Cannon a sărit. în ace
eași probă, 17,04 m. La înălți
me vor concura Tyke Peacook, 
eampion național cu 2,25 m, si 
Leo Williams, 2,21 m. La pră
jină. Bill Olson (5,68 m în 1980), 
campion national la Sacramen
to. este cel mai bun „prăji- 
nist“ american al momentului. 
Brad Pursley deține si el re
zultate peste 5,50 m. Jason Gri
mes (7,99 m) și Stanley Holmes 
(7,91 m) s-au clasat pe locurile 
4 si 5 în concursul în care Le
wis a sărit 8,62 m. în sfîrșit, 
dintre aruncători se remarcă 
uriașul Mike Carter (21,20 m), 
în care multi îl văd pe viitorul 
recordman al probei.

Si lotul feminin are în frunte 
două sprintere de clasă : Ja
nette Bolden și Alice Brown, 
situate pe locurile 2 și 3 la Sa
cramento la 100 m (după Evelyn 
Ashford) în 11,27 și 11,28. Ro
salyn Bryant este o cunoscută 
specialistă a probei de 400 m 
(acum doi ani a alergat sub 51 
de secunde). Robin Campbell 
se anunță ca urmașă a fostei 
campioane olimpice Madeline 
Manning la 800 m (2:01,02). Pam 
Spencer este campioană si re
cordmană națională la săritura 
în înălțime (1,95 m), ca si Jody 
Anderson la lungime (7,00 m 
anul trecut, 6,71 m la Sacra
mento). probă în care va fi 
secondată de Carole Lewis (18 
ani. 6.60 m anul trecut), sora 
lui... Carl Lewis. în sfîrșit, lista 
se încheie cu aruncătoarea de 
suliță Karin Smith creditată 
în 1980 cu un rezultat de 
64,78 m.

Iată deci că în ciuda unor 
absente ca Moses, Lewis. Ne- 
hemiah. Ashford (care ar 
putea, totuși, deveni surprize... 
plăcute de ultim moment), 
atletismul de peste Ocean va 
trimite Ia București o puter
nică echipă, din care vedetele 
nu vor lipsi.

Vladimir MORARU

•TELEX»
pna francezului Louis Acaries. 

gimnastica 9 Meci triun
ghiular la Sofia între echipele 
feminine de gimnastică ritmică 
modernă Bulgaria — Olanda — 
Polonia, cîștigat de gazde cu 
19,225 p. Au urmat Polonia 
18,025 p și Olanda 17,650 p.

FOTBAL 9 In campionatul 
Suediei, după 13 etape, lideră 
este O ester cu 25 p, urmată de 
Norrkeeping cu 18 p și Brage 
15 p 9 într-un meci internațional 
amical disputat la East Rurther- 
ford (New Jersey), echipa „Cos
mos" din New York a întrecut 
cu scorul de 2—0 (1—0) selecțio
nata Greciei. Golurile au fost în
scrise de Cabanas și Chinaglia.

ÎNOT 9 Campionatele RJD.

CLERMONT-FERRAND. 2 
(prin telefon). Acum, cînd în
treaga Franță sportivă este 
conectată la spectacolul major 
al fiecărei veri, tradiționalul 
Tur al Franței, care reunește 
cei mai buni rutieri din lume, 
o „oază“ de răcoare în centrul 
Franței, bătrînul centru de 
două milenii al provinqei 
Auvergne. orașul Clermont- 
Ferrand (peste 200 000 de locui
tori). adăpostește, la umbra 
masivilor vulcanici. „lumea 
scrimei", adunată aici la edi
ția 1981 a Campionatelor mon
dialei Peste 450 de concurenti 
din 39 de țări, de pe toate con
tinentele. își vor disputa la 
„Maison des Sports" titlurile 
de campioni mondiali la toate 
cele patru arme. în probele 
individuale si pe echipe. Si se 
vor afla printre ei (după cum 
anunță înscrierile inițiale) 
multi dintre medaliatii prece
dentei ediții, Melbourne _ 1979 : 
floretistii Romankov 
Jolyot (Franța). Dai 
lia). floretistele 
(R.F.G.). Sidorova 
Schwartzenberger 
sabrerii sovietici 
și Burtev (campionul en-titre. 
sovieticul Nazlimov retrăgîn- 
du-se din activitate), spadasinii 
Riboud (Franța). Kolczonay 
(Ungaria). Alături de sportivii 
cansacrati. prezenti pe listele 
de concurs, vor lupta — cu 
pretenții tot mai argumentate 
in cei doi ani care au trecut de 
la ultima ediție a C.M. — re
prezentanți ai ..noului val", 
cum sînt floretistii italieni 
Andrea Borella. Mauro Numa 
și Federico Cervi, floretistele 
franceze Pascale și Veronîgue 
Trinquet, Brigitte Gaudin, ita
lianca Dorina Vaccaroni. sabre- 
rul polonez Wodke.

Scrimerii români, ale căror 
pregătiri din acest sezon au

(U.R.S.S.), 
Zotto (Ita- 

Hanîsch 
(U.R.S.S.), 
(Ungaria), 

Krovopuskov

Turneul de tenis de la Wimbledon

BORG Șl McENROE ÎN FINALĂ
LONDRA, 2 (Agerpres). — 

Semifinalele probei de simplu 
bărbați din cadrul turneului in-» 
ternational de tenis de la Wim
bledon s-au încheiat. întocmai 
ca Si cele ale probei feminine, 
cu succesul principalilor favo- * 
riti : suedezul Bjorn Borg și 
americanul John McEnroe. Cei 
doi campioni se vor întîlni sîm
bătă într-o finală ce constituie 
reeditarea celei de anul trecut, 
cînd victoria a revenit asului 
suedez.

John McEnroe l-a întrecut cu 
7—6. 6—4, 7—5 pe australianul 
Rod Frawley, iar Bjorn Borg

TURUL CICLIST AL FRANȚEI
PARIS, 2 (Agerpres). — Des

fășurată pe traseul Pau-Bor- 
deaux, cea de-a opta etapă 
a Turului ciclist al Franței a 
revenit rutierului elvețian Urs 
Freuler, care i-a întrecut la 
sprint pe belgienii Freddy 
Maertens, Eddy Planckaert, 
Noel de Jonckheere. William 
Tackert și francezul Yvon Ber- 
tin — toți cronometrați, pe dis
tanta de 227 km, cu timpul de

Germane, la Berlin : 200 m flu
ture F — Ines Geissler 2:08,97
— nou record european, 100 m 
liber — Jorg Woithe 50,39, 100 m 
liber F — Birgit Meineke 56,08, 
400 m mixt F — Petra Schneider 
4:40,85 • Campionatele R.F. Ger
mania, la Bonn : 100 m bras — 
Peter Lang 1:04,96, 100 m fluture
— Michael Gross 54,80 , 400 m li
ber — Gerald Schlupp 3:56,01, 
200 m mixt — Axel Sens er 
2:09,15 — record național ; 200 m 
fluture F — Doris Wiepke 2:14,47
— record național • La Geneva,
Vladimir Salnikov a cîștigat 3 
probe : 200 m liber — 1:55,55,
400 m liber — 4:00,24 și 400 m 
mixt — 4:35,32. La 100 m spate 
Viktor Kuiznețov — 57,69.

TENIS • în optimile turneu
lui feminin de la Marsilia : Flo
rența Mihai —K. Moos (Olanda) 
6—2, 6—1. 

vizat cele două mari competiții 
mondiale. Campionatele de la 
Clermont-Ferrand și Universia
da de la București participă 
aici în toate cele patru probe 
individuale. Gata să intre pa 
planșe, pentru prima probă a 
C.M. ’81 se află floretiștii 
Petru Kukj și Zsolt Hușii, care 
vor evolua mîine (n.r. — azi) 
în grupele preliminarii si — 
ne place să credem — sâmbătă, 
în faza eliminărilor directe si 
recalificărilor, precum si în fi
nala de 8. Tot sîmbătă. in 
cursul dimineții, va începe și 
proba individuală feminină de 
floretă, din tara noastră parti- 
cipînd Marcela Moldovan. Au
rora Dan. Csila Ruparcsics. Fi
nala acestei probe — duminică 
seara. Vor urma în program 
sabrerii (a căror finală indivi
duală va avea loc luni seaj»), 
în concurs evoluînd si repre
zentanții noștri Ioan Pop. Ma
rin Mustață și Alexandru Chi- 
culită. Ultima probă individua
lă. cea de spadă, va începe 
miercuri 8 iulie (la start 
aflîndu-se si Liviu Ar.gelescu 
și Rudolf Szabo), actul finalei 
urmind a se desfășura joi 9 
iulie. Ca arbitru internațional 
va funcționa și Octavian Vin- 
tilă. iar doctorul Petru Mita a 
fost desemnat ca reprezentant 
al Comisiei medicale a Federa
ției internaționale de scrimă.

Să sperăm că participarea ti
nerilor noștri scrimeri la actua
la ediție a C.M. va fi încu
nunată de această dată cu 
promițătoare rezultate pentru 
Universiada de la București. 
care va reuni în capitala tării 
noastre. în a doua iumătate a 
acestei luni, pe multi dintre 
protagoniștii întrecerilor de la 
Clermont- Ferrand.

Paul SLĂVESCU

a cîștigat în cinci seturi, cu 
0—5. 4—6, 6—3, 6—0. 6—4 în 
fata americanului Jimmy Con
nors.

Rezultate înregistrate în pro
bele de dublu : feminin (semi
finale) ; Jordan. Smith 
Fairbank, Harford 6—1, 6—2 ; 
masculin (semifinale) : Lutz. 
Smith — McNamara, McNamee 
6—4, 2—6, 4—6, 7—6, 6—4 ;
mixt (sferturi de finală) : 
Bunge, Roche — Whytcross. 
Johnstone 6—3. 7—6 ; Acker,
Leeds — Charles, Feaver 6—4, 
6—4.

5h37:24 (medie orară — 40,545 
km).

în clasamentul general situ
ația se menține neschimbată : 
continuă să conducă francezul 
Bernard Hinault, urmat de 
Philip Anderson (Australia) — 
la 33 s, Michel Laurent (Fran
ța) — la 4:58 si Ronny Claes 
(Belgia) — la 5:20.

în cursul acestei etape a 
abandonat portughezul Fer
nando Mendes. Au mai rămas 
în cursă 145 de concurenți. ,

TURUL IUGOSLAVIEI
BELGRAD, 2 (Agerpres). — Tu

rul ciclist al Iugoslaviei a con
tinuat, ioi, cu etapa a 6-a. Opa- 
Wa — Portcxroz (122 km). înche
iată cu succesul rutierului sovie
tic Ivan Mișcenko, înregistrat cu 
timpul de 3 h 00:52. Cu primul 
pluton au sosit și cicliștii români 
M. Romașcanu. I. Gancea și C.' 
Nicolae.

în clasamentul general indivi
dual se menține lider Riho Sun 
(U.R.S.S.), urmat de Ugrumov 
(U.R.S.S.) la 1:43, Polonclci (Iugo
slavia) la 6:22 si Ropret (Iugo
slavia) la 7 min.

Astăzi se desfășoară penultima 
etapă, a șaptea : Portoroz — No
va Gorita (126 km).


