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VIZITA DE LUCRU 
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU

PROLETARI DIN TOAWTARILE, UNIȚI.VA 1

IN JUDEȚUL
j^.ti ^contânuarea dialogului cu 
oamenii muncii din Oltenia, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii, a efectuat. în cursul 
zilei de vineri, o vizită de 
lucru în unități economice din 
județul Mehedinți.

Secretarul general ai parti
dului a fost însoțit de tovară
șii Constantin Dăscălescu, Ion 
Dincă, Gheorghe Oprea, Virgil 
Trofinj

Noua vizită a secretarului ge
neral al partidului în Mehe
dinți, ta fel ca și cea efectu
ată în județul Gorj, a avut ca 
obiectiv analiza temeinică, cu
prinzătoare, a modului cum se 
acționează pentru îndeplinirea 
în cele mai bune condiții a 
sarcinilor de plan pe anul în 
curs și pe întregul cincinal, în 
vederea realizării în termen a 
importantelor lucrări de inves
tiții prevăzute pentru ridica
rea întregii activități din ju
deț Ia nivelul exigențelor spo
rite ale actualei etape de edi
ficare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Au fost vizitate în Drobeta- 
Turnu Severin: întreprinderea 
de construcții navale și pre
lucrări 1a cald, întreprinderea 
de anvelope, Centrata electrică 
de termoficare și sistemul hi
droenergetic și de navigație 
Porțile de Fier II.

In încheierea vizitei de lucru 
a secretarului general al parti
dului in județul Mehedinți, 
in piața centrală a municipiului 
Drobeta-Turnu Severin a avut 
loc o mare adunare populară.

Apariția tovarășului Nicotae 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși 
din conducerea partidului și 
statului in balconul sediului 
Comitetului județean de partid 
este întâmpinată printr-o ma
nifestare de dragoste și aleasă 
stimă față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru grija con
stantă ce o poartă dezvoltării 
județului, sporirii potențialului 
său economic, creșterii nivelu
lui de trai al locuitorilor aces
tor plaiuri românești, pentru 
neistovita sa activitate consa
crată propășirii țării și bună
stării întregului popor, crește
rii prestigiului international al 
României socialiste.

Minute în șir, mulțimea scan
dează cu însuflețire „Ceaușescu-

MEHEDINȚI
P.OJL r. LCeaușescn *1  po- 
porul p£ ;,Ceaușescu—Pace !“.

Dînd glas dorinței unanime 
a participanților ta adunarea 
populară, a tuturor locuitorilor 
municipiului șl județului Me
hedinți, primul secretar al Co
mitetului județean de partid a 
rugat pe tovarășul Nicotae 
Ceaușescu să ia cuvintul.

întâmpinat cu îndelungi ți 
puternice ovații ți urale, intr-o 
atmosferă de vibrant entu
ziasm, a hiat cuvmtul tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general ai Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Cuvîntarea tovarășului Nicotae 
Ceaușescu este urmărită cu viu 
interes și subliniată in repeta
te rinduri cu urale și ovații, 
cei prezenți manifestindu-și în
crederea și unitatea întregului 
popor în jurul partidului, al 
celui mâi iubit fiu al națiunii 
noastre, tovarășul Nicotae 
Ceaușescu. Din nou, zecile de 
mii de participant! ta adunare 
scandează cu entuziasm și în
suflețire „Ceaușescu — P.C.R.*,  
„Ceaușescu și poporul".

După încheierea adunării 
populare tovarășul Nicotae 
Ceaușescu străbate pe jos una 
din arterele principale ale mu
nicipiului Mii și mii de locui
tori ai orașului, tineri și vîrst- 
nicl salută din nou eu entu
ziasm și deosebită căldură 1a 
plecarea din municipiul lor pe 
conducătorul iubit al partidu
lui și statului nostru, exprimin- 
du-și șl de această dată senti
mentele de bucurie pentru re- 
întilnirea cu tovarășul Nicotae 
Ceaușescu. Se scandează din 
nou, fără încetare, „Ceaușescu- 
P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul I".

Secretarul general al partidu
lui răspunde cu căldură și 
simpatie manifestărilor entu
ziaste ale mulțimii.

In uralele și aclamațiile mul
țimii, elicopterul prezidențial 
se ridică deasupra orașului In- 
dreptîndu-se spre Capitală.

★La întoarcerea in Capitală, I 
pe aeroportul Băneasa, to
varășul Nicotae Ceaușescu a 
fost întîmpinat de membri și 
membri supleanți ai Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., de secretari ai C.C. a! 
P.C.R.
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PRINCIPALUL ARGUMENT AL BASCHETBALISTELOR NOASTRE:
PREGĂTIREA INTENSĂ,

DE BUNĂ CALITATE!
UrnPregătirile baschetbalistelor din' lobul pentru 

versiadă sint în stadiul finisărilor. După finalele 
„Daciadei" șl turneul de verificare din Italia, an
trenorii Traian Constantinescu și Gabriel Năstase 
au stabilit un grup de 14 sportive cu care vor a- 
borda întrecerile. Dintre acestea, doar 12 vor fl tre
cute pe foile de concurs, de aceea concurența pen
tru ocuparea unui loc în echipă

Sala sporturilor din Bra
șov. gazdă primitoare a atî- 
tor dispute, oferă condiții din
tre cele mai bune de antrena
ment pentru baschetbaliste. O- 
rele de pregătire supun fetele 
la eforturi susținute.

Jucătoarele înalte lucrează 
separat : Mariana Bădinici, 
Rodica Armion, Elena Filip, 
Magdalena Pali, Măndica Ciu- 
băncan. Lucia Grecu exersează 
ta nesfîrșit aruncările la coș 
și recuperările. De partea cea
laltă, cele „mici“ (doar două 
au sub 1,70 m) aleargă 
zor pe... contraatac,

ește acerbă.

Diana 
Băl aș 
finalizează 
încă un 
contraatac 
intr-unui 
din 
ultimele 
meciuri 
de 
verificare 
ale 
lotului 
nostru

„Regata Snagov“

la caiac-canoe

de 
armă 

eficace atunci cînd este folo
sită cu iscusință și precizie. 
Diana Bălaș, Magdalena Sze- 
kcly, Alexandrina Biră, Con
stanța Fotescu, Maia Zidaru, 
Mihaeta Radu, Verginia Popa 
și Camelia Solovăstru sînt 
lansate astfel în zeci și sute de 
sprinturi încheiate cu aruncări 
la coș. Procentajul reușitelor 
este din ce în ce mai ridicat, 
ceea ce demonstrează că repe
tările și-au ating scopul.

Antrenorul federal 
Chiraleu, care 
pregătirile, este satisfăcut 
felul cum se muncește, 
la startul Universiadei se 
insista Pe îmbunătățirea .__
cizlei în aruncările la coș și 
mărirea procentajului de re-

George 
coordonează 

de 
Pină 

va 
pre-

CINCI VICTORII ROMÂNEȘTI

cuperărf sub’ ambele panouri, 
precum și pentru menținerea 
unei bune pregătiri fizice. Pe
rioada pină la 20 iulie, ziua 
primetor meciuri, va fi axată 
și pe exersarea unor scheme 
tactice colective, absolut nece
sare în vederea atingerii o- 
biectivului propus : clasarea e- 
chipei României pe unul din 
primele trei locuri !

In zilele cînd nu se lucrează 
în sală, fetele, în frunte cu 
secundul Gabriel Năstase, a- 
leargă pe cărările din Poiana 
Brașov zeci de kilometri. Rit
mul alert este dat de 
Radu și Alexandrina 
Mariana, Rodica și 
baschetbaliste de peste 
fac eforturi, dar reușesc să se 
mențină în... plasa fruntașelor.

Zilele de muncă continuă. 
Eforturile de acum vor fi răs
plătite în timpul grelelor par
tide de ta Universiadă.

Paul IOVAN

Mihaeta 
Biră. 

celelate 
1,80 m

„UNIVERSIADĂ-’
LA Zii .

• Totul despre... a- 
tletism
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• Expoziție de trofee 
românești

• Trei campioni mon
diali universitari în 
delegația R.F. Ger
mania

• 13 echipe înscrise 
pină acum în tur
neul de polo
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ÎN PRIMA ZI A FINALELOR
in1 Zi plină ieri, la Snagov, 

ziua a doua a regatei interna
ționale de caiac-canoe. Dimi
neața au fost programate se
riile și recalificările în probele 
de 500 m, după-amiază au avut 
loc semifinalele și finalele în 
cursele de 1000 m. Iată cum 
s-au desfășurat cele șase fi
nale.

La caiac simplu. Ion Birlă- 
deanu a tranșat cu autoritate 
în favoarea sa rivalitatea cu 
cehoslovacul Felix Masar. Re
prezentantul nostru, padelînd 
viguros chiar de la start, s-a 
instalat în fruntea celor nouă 
finaliști, mărindu-și treptat a- 
vansul. Am asistat, practic, la 
două curse, una solitară a 
campionului nostru, și cealal
tă, cu restul participanților în 
luptă pentru... următoare#» 
locuri. Bîrlădeanu a cîștigat cu 
un avans de trei bărci, fără a 
forța în final. Masar a sosit 
al doilea, iar pe locul trei s-a 
clasat juniorul australian John 
Wooden. Rezultate: K1 — 1000 
m: L Ion Bîrlădeanu (Româ
nia) 4:03,6; 2. Felix Masar 
(Cehoslovacia) 4:08,3; 3. John

4.
5.
6.

dăugat o nouă victorie la bogatul

ATLEȚl Șl ÎNOTĂTORI DE VALOARE 
ÎN DELEGAȚIA CANADEI

i.uo,o, o. 
■Wooden (Australia) 4:10,4; 
Fedosei (România) 4:15,1; 
Damen (Olanda) 4:15,8; 
Baaijens (Olanda) 4:16,1.

Si la canoe simplu a cîsti- 
gat sportivul pe care seriile și 
semifinalele îl desemnaseră ca 
prim favorit, cehoslovacul Jiri 
Vrdlovec. El s-a detașat de 
restul competitorilor la jumă
tatea traseului și a trecut linia 
de sosire cu un avans confor
tabil, urmat de doi canoiști ro
mâni, Gheorghe Lungu și 
Gheorghe Titu, care reușesc să

Campionii olimpici Ivan Patzaichin — Toma Simionov și-au a-, . . , . • _ _j lor palmares.
Foto : Dragoș NEAGU

F: 1. România (Buhaev — Buri 
— Băbeanu — Popov) 1:43,7; 2. 
România (M. Avram — A. 
Avram — Borcănea — Voicu) 
1:46,8, 3. Cehoslovacia (Polako- 
vikova — Vasakova — Kindlo- 
va — Bugarova) 1:48,0.

Cursa de caiac dublu promi
tea o luptă strînsă între mai 
multe echipaje ce păreau de 
forțe aproximativ egale. A 
cîștigait, pînă la urmă, am
barcațiunea cea mai omogenă, 
alcătuită din Alexandru Giura 
și Nicotae Țicu, care a contro
lat cursa de-a lungul întregu
lui parcurs. într-o sosire spec-

Vladimir MORARU

depășească un nume cunoscut 
in arena internațională, Eck
hard Leue (R. D. Germană). 
Dobre Nenciu (locul 7) s-a 
comportat din nou sub aștep
tări, vislind fără vlagă și am
biție. Clasament: CI — 1000 m: 
L Jiri Vrdlovec (Cehoslovacia) 
4:24,8; 2. Gheorghe Lungu 
(România) 4:29,2; 3. Gheorghe
Titu (România) 4:29,5; 4. Leue 

' - - - Timotte
Kubicek

Au sosit și înscrierile nomi
nale ale delegației sportive stu
dențești din Canada. Lotul cel 
mai numeros este, normal, cel 
de înot, disciplină practicată pe 
scară largă, cu rezultate de ni
vel mondial, în această țară. 
Din cei 29 de băieți, cîteva nu
me se impun atenției. în capul 
listei se situează, fără îndoială, 
campionul mondial en titre, la 
400 metri liber, Peter Szmidt. 
El este secundat de Eugene 
Gyorfi, Graham Smith (fost 
recordman mondial Ia 200 me
tri mixt), Levente Mady (mul
tiplu campion al Canadei la 
100 și, în special, ta 200 me
tri fluture), Claus Bredschnei- 
der și Rob Baylis.

Din lotul feminin, alcătuit 
din 18 sportive, fac parte, prin
tre altele, Nancy Garapick, du
blă medaliată cu bronz 1a Jocu
rile Olimpice din 1976, Lisa 
Borsholt șl Cheril Gibson. An
trenorii celor două garnituri

sînt Gaye Stratten, Byron 
MacDonald și Don Packer.

Echipa de atletism are la 
conducere o personalitate bi
necunoscută iubitorilor acestui 
sport : Lynn Davies, originar 
din Maro» Britanie, fost cam
pion olimpic, 1a lungime, în 
1964 și campion european în 
1965. Iată-i pe elevii săi cana
dieni, și cele mai bune rezul
tate reușite în 1980 : Bruno 
Pauletto (20,48 m, la greutate), 
Dave Steen (7,60 m la lungi
me), Jill Ross-Giffen (6,07 m, 
la lungime), Francine Gendron 
(2:03,50 ta 800 m). Rob Gray 
(60,80 m ta disc). Ian Newhouso 
(50,59, la 400 metri garduri), 
Chantal DosrOsiers (11,71 sec ta 
100 m șl 23,60 sec la 200 m), 
Lucette Moreau (15,36 m ta 
greutate și 56,84 m, la disc), 
Frank van Doorn (10,56 sec la 
100 m și 21,21 ta 200 m), Zenon 
Smiekowskî (7437 p la deca
tlon).

(R.D.G.) 4:29,9; 5. 
(România) 4:31,0; 6. 
(Cehoslovacia) 4:31,3.

La caiac patru fete _____  _
chipaj al țării noastre — din 
care a lipsit Maria Ștefan, ușor 
accidentată — s-a impus fără 
probleme în "fața unor partene
re fără veleități. Rezultate: K4

primul e-

(Continuare în pag. a 4-a)
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• Poloîștîi din București ți Bihor domină
9 Miine, primele tentative de record ale îno

tătorilor
9 Finalele cicliștilor juniori
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prim-plan, finalele „Daciadei“
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|.pZCMDXl' IN PRIM-PLAN
FINALELE „DACIADEI“

STAR

Concursul de atletism ddn ca
drul Universiadei va fi. probabil 
cel mai important din acest an, 
eh.ax dacă in calendarul oompe- 
tdțional 1981 figurează, intre al
tele, meciul U.R.S.S. — S.U.A. 
La Leningrad, o nouă ediție a 
„Cupei Europei — Bruno Zauli" 
<*u  finalele la Zagreb si a m-a 
„Cupă Mondială" la Roma. Con
cursul de la București va fi ©el 
mai imp distant, înainte de toate, 
pentru că va reuni peste 800 de 
a-tbeți și atlete din peste 40 de 
țări de pe toate continentele !

13 MEDALII IN PALMARESUL 
SPORTIVILOR ROMÂNI

De-a lungul anilor atleții ro
mâni au avut, de fiecare dată. • 
bună prestație cucerind nume
roase medalii între care și 13 me
dalii de aur, de campionii mon
diali universitari : I960 — lo-
tanda Balaș înălțime — 1,80 m. 
Cornel Porumb înălțime — 2,01 m; 
1901 — Iolanda Balaș înălțime — 
1,84, Sorin loan triplu — 15,93 m; 
1965 — Mihaela Peneș suliță — 
59,22 m ; 1973 — Virginia Ioan
înălțime — 1,84 m ; 1975 — Na
talia Mărășescu 3 000 m — 8:54,09; 
1979 — Ilie Floroiu 5 000 m — 
14:12,9 și 10 000 m — 29:56,1, Paul 
Copu 3 000 m obst. — 8:58,7, Na
talia Mărășescu 1 500 m — 4:13,9, 
Eva Zorgo-Raduly 67,20 m la suliță.

PROBELE DE CONCURS
Pe programul celei de a Xl-a 

Universiade figurează următoa
rele probe atletice : bărbați : 
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 
1500 m, 5000 m, 10 000 m. mara
ton, 20 km marș, 3000 m obsta
cole, 110 mg, 400 mg, lungime, 
tripiusalt, înălțime, prăjină, greu
tate, disc, suliță, ciocan, decat
lon, 4X100 m, 4X400 m — total 
33 probe ; temei : 100 m, 200 m, 
400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 
100 mg, 400 mg, lungime, taăl-țl- 
me, greutate, disc, suliță, heptat- 
lon, 4X100 m, 4X400 m — total 
16 probe.

Dintre acestea, maratonul șl 
20 km marș la bărbați, 400 mg, 
4X400 m șl heptatlonul la temei 
figurează pentru prima «ară pe 
programul competiției.

PISTELE DE CONCURS
Șl DE ANTRENAMENT

Concursufl de atletism din ca
drul Universiadei va fi găzduit 
de cel mai mare stadion al țării, 
„23 August" (bd. Muncii nr. 34, 
sector II) ; pistă de material sin
tetic. Stadion anexă, pentru în
călzire, la „Metalul II", în ime
diata apropiere (circa 200 m) (cu 
pistă din material sintetic) și te
renul de la turnul de parașu
tism, pentru aruncători (circa 
400 m).
• Mijloace de transport : tram

vaie : 1, 26, 27 — stația „Piața 
Muncii", 15 — stația „Piața Mun
cii", 23, 24 — stația „Stadionul 
23 August", 13, 14 — stația „Bd. 
Marele Stadion" ; troleibuze : 86, 
89 — stația „Bd. Marelui Sta
dion" ; autobuze î 179 — stația 
„Piața Muncii", 379 — stația
„Stadionul 23 August", 119, 124 și 
922 — stația „Bd. Marelui Sta
dii on".

ARBITRI. CRONOMETRAJ, BAREMURI
• Delegați ai tarului interna

țional stat : Leonid Homenkov 
(UR.S.S.) vicepreședintele Fede
rației Internaționale de Atletism 
Amator și John Hoit (Marea Bri
tanic) secretarul general al 
LA.A.F. Delegatul FJJS.U. este 
Heinrich Hentze (RJ. Germania) 
secretarul general al federației 
de atletism din R.F.G.
• Cronometrajul electric, obli

gatoriu la o competiție de o ase
menea amploare, va fl asigurat 
de firma elvețiană „Omega".
• Conform regulamentului și 

practicii internaționale, arbitrajul 
va fi asigurat numai de oficiali 
români, cu excepția cursei de 
20 km marș la care vor funcțio
na șl ctțlva arbitri de peste ho
tare.
• întrecerile se desfășoară ta 

conformitate cu prevederile re
gulamentului LA.A.F. d al 
FJ.S.U.
• Au fost stabiliți de către 

F-R-A. responsabilii concursului 
din cadrul Universiadei : director 
de concurs — Victor Firea, se
cretar coordonator — Valeria 
Predea, judecător arbitru gene
ral — Dumitru Eremlia, judecă
tor arbitru alergări — Gbeorghe 
Georgescu, judecător arbitru să
rituri — Elena Plocon, judecător 
arbitru aruncări — Dumitru Do- 
brescu.
• Pentru calificarea ta con

curs, tn probele de sărituri șl 
aruncări, Comitetul Executiv 
F.LS.U. a stabilit următoarele 
performanțe standard : bărbați : 
lungime — 7,«5 m. triplu — 
16,00 m, Înălțime — 2,16 m, pră
jină — 5,00 m, greutate — 18,50 m, 
disc — 58,00 m, sUMță — 78,00 m, 
ciocan — 65,00 m ; femei : lun
gime — 6,13 m, Înălțime 1,82 m, 
greutate — 16,00 m, disc — S2,00 
m, suliță — 54,00 m. în concurs 
intră toți cei care reușesc aceste 
performanțe ta tntreoertle speci
ale de calificare, tn cazul in care 
performanța standard nu va fi 
obținută de cel puțin 12 concu- 
rențl, numărul acestora va fl 
completat ta ordinea rezultatelor 
de la calificări.

PROGRAMUL ÎNTRECERILOR
Marți 21 iulie : «na 10 : hesitat

ion (100 mg), Înălțime B, prăji
nă B, greutate B — eaMficări ; 
ora 10,20 : 100 m F — serii ; ăra 
10,40 : 100 m B — serii; ora 10,50: 
trlplusalt — calificări ; ora 11: 
400 mg B — sertL, heptafion (gre
utate) ; după amiază : era U :

110 mg B — serii, heptatlon 
(înălțime) ; ora 18,20 : 400 m F
— serii ; ora 16,40 : 100 mg F — 
serii, greutate B — FINALA ; 
ora 19 : 1500 mF — semifinale; 
ora 19,15 : 1500 m B — semifi
nale, suliță F — calificări.; ora
19.35 : 400 mg B — semifinale ; 
ora 10,55 : 100 m F — semifinale; 
ora 20,10 — 100 m B — semifi
nale ; ora 20,20 : heptatlon 
(200 m) ; ora 20,40 : 10 «00 m B
— FINALA.

miercuri 22 iulie : ora 10 : bep- 
tatlon (lungime) ; era 11,16 : 
heptatlon (suliță) ; după amiază: 
ora 18,30: înălțime B — FINALA, 
disc B — calificări; ora 18,45 : 
110 mg B — semifinale ; ora 19: 
1500 mF — FINALA ; ora 15,15 : 
100 mg F — semifinale ; era 
19,30 : 1500 m B — FINALA, tri- 
plusalt B — FINALA ; «na 15,45: 
400 m F — semifinale ; ora 20 : 
400 mg B — FINALA, suliță F
— FINALA ; era 20,15 : heptatton 
(800 m) — FINALA ; ora 20,30: 
100 m F — FINALA ; ora 20,40 : 
100 m B — FINALA ; ora 20,50 : 
3000 . m obstacole — semifinale.

joi 23 iulie ; ora 10 : decatlon 
(100 m), lungime B — calificări; 
ora 10,20 : 200 m V — serii : 
ora 10,40 : 200 m B — serii, disc 
F — calificări ; ora 11,15 : de
catlon (lungime) ; «ra 12,16 (de
catlon (greutate) ; după amiază : 
ora 16 : prăjină B — FINALA ; 
ora 18,30 : 110 mg B — FINALA, 
decatlon (înălțime) ; «ra 18,40 : 
20 km marș — plecare ; era 10 : 
400 m F — FINALA, disc B — 
FINALĂ ; ora 10,16 : 100 mg F
— FINALA ; era 19,30 : 400 m 
B — serii ; «ra 10,45 : 6000 m B
— semifinale ; era 20,05 : 20 km 
marș — FINALA ; «ra 20,15 : de
catlon (400 m).

vineri 24 iulie : «ra 9,30 : de
can B — calificări ; era 10 : de
catlon (110 mg), taălțlme F — 
calificări, greutate F — calificări; 
ora 11 : 400 mg F — semifinale, 
lungime F — calificări, decatlon 
(disc) ; ora 18 : suliță B — ca- 
Uficăiri ; era 12,15 : decatlon 
(prăjină) ; după amiază : ora 18: 
400 m B — semifinale, lungime 
B — FINALA, decatton (suliță); 
era 18,15 : 800 m B — serii ; ora
16.35 : 800 m F — serii; ora 16,55: 
200 mF — semifinale ; ora 19,15: 
200 m B — semifinale, disc F
— FINALA ; era 19,30 : 3000 m 
obstacole B — FINALA ; ora 
19,45 : 3000 mF — semifinale ; 
ora 20,10 : decatlon (1300 m) — 
FINALA ; era 20,30 : 4X400 m B
— semifinale ; era 20,45 : 4X 400 
mF — semifinale.

sîmbătă 25 iulie : după amiază: 
ora 17,30 : ciiooan B — FINALA; 
era 19 : 400 mg F — FINALĂ ; 
ora 19,15 : 200 m B - FINALA, 
lungime F — FINALA ; ora 19,30: 
200 m F — FINALA, greutate F
— FINALA ; era 19,45 : 800 m F 
semifinale ; era 20 : 800 m B — 
semifinale ; ora 20,15 : 400 m B
— FINALĂ ; ora 20,30 : 4X100 m 
B — semifinale ; era 20,45 : 
4X100 mF — semifinale.

duminică 26 iulie : după amia
za : ora 18 : maraton B — ple
care, Înălțime F — FINALĂ ; era 
19 : 800 m B — FINALA, suliță 
B — FINALA; era 19,15 : 800 m 
F — FINALA ; era 19.30 : 4X100 
m B — FINALĂ ; era 19,40 : 
4X100 mF— FINALA; era 19,50: 
4X400 mF— FINALĂ ; era 20 : 
4X400 m B — FINALĂ; ora 
2040 : maraton B — FINAL ; era 
20,15 : 3000 mF — FINALA ;
ora 20,30 : 5000 m B — FINALĂ.

POIOIȘTII DIN BUCUIiEȘTI Șl BIHOR DOMINĂ
într-un cadru festiv și un 

decor care atrage realmente — 
— bazinul Dinamo este astăzi 
o veritabilă bijuterie a nata- 
ției românești — au început 
ieri dimineață întrecerile _Da- 
ciadei" Ia polo. Marile favo
rite. selecționatele București 
și Bihor, au ciștigat primele în- 
tilniri la scoruri concludente, 
anuntind pentru duminică di
mineața o finală de excepție. 
Tot cu două victorii si-a înche
iat evoluțiile de ieri 8i selec
ționata județului Cluj, dar va
loarea prestațiilor sale nu «-a 
ridicat la nivelul așteptările 
tehnicienilor. In partida dispu
tată împotriva poloistilor din 
Arad, sportivii clujeni au în- 
tîmpinat o puternică opoziție, 
timp de trei reprize, succesul 
lor conturîndu-se abia tn ulti
mele 7 minute de joc.

Rezultate tehnice. BUCU
REȘTI — MURES 24—4 (5—0,
7—1. 5—1. 7—2). Arbitri : V. 
Burdea si A. Czegeny. Au mar
cat : Hagiu 7, Moiceanu 4, 
Răiducanu 3. E. Ionescu 3, 
Schervan 2. S. Popescu 2. Gh. 
Ilie 2. Ardeleanu (Buc.) și I. 
Szabo 2. Kovacs. Szasz (Mur.) ; 
BIHOR — TIMIȘ 24—4 (7—0, 
9—2. 6—0. 2—2). Arbitri : R. Ni- 
chita — M. Stefan. Au înscris : 
CI. Rusu 6. Gordan 4. Ungu- 
reanu 4. Costrăs 3. Fărcută 3, 
Garofeanu. Fejer. Iles. Kiss 
(Bih.) și Rădulescu 2. Toth- 
Somoray (Tim.) 2 ; CLUJ — 
ARAD 7—4 (2—1. 0—1. 2—0,
3—2). Arbitri : R. Timoc și V. 
Medianu. Realizatori : Gyarfas

2. Sebok 2, Ilea 2. R. Rusu 
(Cluj) și' Brlnzed 2. Marc, 
Miclea (Arad).

BUCUREȘTI — TIMIȘ 27—0 
(7—0, 6—0. 7—0. 7—0). Arbitri; 
M. Stefan si V. Burdea. Au 
marcat : Hagiu 6. E. Ionescu 3, 
Gh. Ilie 3. Moiceanu 3. Rădu- 
canu 2. Schervan 2. Ardeleanu 
2. V. Rus 2. Ș. Popescu 2. Cr. 
Dan. Nastasiu ; BIHOR — 
ARAD 15—1 (4—1. 3—0. 2—0,
6—0). Arbitri : R. Timoc si R. 
Nichita. Au înscris : CL Rusu 
5. Gordan 4. Costrăs 2. Garo
feanu. Ungureanu. Fejer. Ka- 
racsony (Bih.). respectiv Brin- 
zei ; CLUJ — MURES 16—6 
(3—2. 5—0. 4—0. 4—4). Arbitri : 
R. Schilha si V. Medianu. Rea
lizatori: R. Rusu 9. Gyarfas 2, 
Kovacs 2, Colceriu 2. Crăciu- 
neanu (Cluj) si Szasz 3. L. Ko
vacs. Szabo Kismiki (Mur.).

Programul de azi si mîine : 
SIMBAtA. de la ora 9 : Timiș 
— Mures. București — Arad și 
Bihor — Cluj ; de la ora 18 : 
Arad — Timiș. Cluj — Bucu
rești si Mures — Bihor ; DU
MINICĂ de la 8,45 : Mures 
Arad. Timis — Cluj si Bucu
rești — Bihor.

A. VASILIU
l 

Clasament :
1. București 2 2 0 0 51— 4 4
2. Bihor 2 2 0 0 39— 5 4
3. Cluj 2 2 0 0 23—10 4
4. Arad 2 0 0 2 5—22 0
5. Mureș 2 0 0 2 10—40 0
6. Timiș 2 0 0 2 4—51 0

MÎINE, PRIMELE STARTURI Șl TENTATIVE
DE RECORD ALE

Poloiștil vor preda ștafeta îno
tătorilor. Mîine dimineață. ta 
timp ce la bazinul Dinamo din 
Capitală echipele Bucureștiutai 
și Bihorului se var tatUni tatr-o 
partidă decisivă pentru desemna
rea campioanei „Dacladei", la 
piscina „23 August", înotătorii 
vor urca pe Mocstarturi ta ca
drul primelor întreceri elimina
torii.

Așadar, începind de mîine, timp 
de piatru zile vom putea urmări, 
de această dată din tribune «pe
cia} amenajate, festivalul înotu
lui. Vor fi. desemnați noii cam
pioni ai „Daciad-el". Vor fl patru 
zile festive, la capătul cărora, 
Statem convinși, listele de recor
duri vor suferi serioase modifi
cări.

O vom putea vedea pe Carmen 
Bunaciu în probele sale favorite 
(100 m și 200 m spate), dar șl 
în cursa sprinterelor (100 m li
ber) , tatr-o tentativă de record 
la 100 m fluture sau tatr-o pa
sionantă dispută cu cele mal 
bune tetratăonlste pe distanța de 
400 m. O vom revedea pe Irtnel 
Pănuieseu ; după • îndelungată 
absență din piscina de concurs, 
ea va încerca să se opună avtn-

ÎNOTĂTORILOR
tuiul tinerelor băimărence Teo
dora Hauptricht și Anca Pă- 
trășcoiu la 200 m și 400 m liber. 
Vom urmări din nou duelul 
Prass — Seidl tn probele brasis- 
telor.

La fel de interesante vor fi și 
multe din cursele masculine.

Pentru cei mai mulți dintre 
Înotătorii n-oștri fruntași fie pro
filează, așadar, o excelentă repe
tiție cu public Înaintea Univer
siadei. Iată și programul com- 
Dlet al întrecerilor, cu serii (di
mineața) și finale (după-amlaza) 
în aceeași zi :

Duminică, de la ora 10 șl ora 
18 : 100 m liber (b+f), 100 m 
bras (b+f), 400 m mixt (to+f) și 
4 X 200 m liber ;

Luni, de la ora 10 și ora 18 : 
100 m fluture (f+b), 100 m spate 
(f+b), 200 m liber (f+b) și 4 X 
100 m liber (f-4-b) ;

Marți, de la ora 10 și erâ 18 : 
400 m liber (b-f-f), 200 m bras 
(b-H), 50 m liber (b-4-f). 200 m 
mixt (b+f) și 4 X 100 m mixt 
(b+f) ;

Miercuri, de la ora 10 și 18 : 
200 m fluture (f+b), 200 m spate 
(f+b), 800 m liber, 1500 m liber 
șl 4 X 50 m liber (f+b).

Bar bați
RECORDURILE MONDIALE UNIVERSITARE

VAL1 IONESCU
♦

• Antrenamentele atieților 
parttcipanți la Universiadă se 
vor desfășura pe mai multe »ta- 
dioane... după preferință :

— Stadionul Republicii (atr. 
Puțul cu apă rece nr. », ®ec- 
tor V) ; pistă din material sin
tetic — rekortan. Mijloace de 
transport : tramvaie : 2, 1, «, 20
— stația „M-aior Ene" sau sta
ția „Podul Izvor", 13, 14, 90 — 
stația .B.P. Hașdeu*  ; troleibuze: 
75 84, 85, 88. 89. 90. 92 — stația
„Piața Kogălniceamu", 91, 96 —
statia .B.P. Hașdeu" ; autobuze : 
133 — stația „izvor", 198, 918 — 
stația JB.P. Hașdeu" ; metrou : 
stațiile „Izvor" șl „Eroilor".

— Stadionul Tineretului (»tr. 
Ștrandului nr. 2, sector I) ; pistă 
din zgură. Mijloace de transport: 
tramvaie : 3, 4 — stația „Stadio
nul tineretului" ; troleibuze : 81, 
82 — stația , .Stadionul tineretu
lui" : autobuze : 131. 105. 203 331
— sta ția , .ștrandului!".

— Stadionul Dinamo (Șos. Ște
fan cel Mare nir. 7, sector n) ; 
pistă din zgură. Mijloace de 
transport : tramvaie : 4, 5, 24,
28, 27, 34 — stația „Stadionul Di
namo" ; troleibuze : 88, 90 98 — 
stația „Tunari" ; autobuze : 131, 
135, 176, 331 — stația „Ștefan
cel Mare".

100 m
200 m
400 m
800 m 
1500 m 
5000 m 
10 000 m 
3000 m oboi.
110 mg 
400 mg
Lungime 
Triplu 
înălțime 
Prăjină 
Greutate 
DISC 
SuWă
Ciocan
DraiMtep

M.07
10,72
44,98 

1:43,4 
3:39,73 

10^7,56 
28^7,92 
• 32,32

10,21
46,44

5,60

Michael Robeson (S.U.A.)
Pietro Mennea (Italia)
Hamald Schmidt (R.F. Germania) 
Alberto Juiantorena (Cuba)
Thomas Wessinghage (R.F. Germania) 
Franco Fava (Italda) 
Frame o Fava (Italda)
Bronislav Malinowski (Polonia) 
Alejandro Casanas (Cuba) 
Hermanus Schultdng (Olanda) 
Grzegorz Cibulsky (Polonia)
WUMe Banks (S.U.A.)
Gerd Nagel (R.F. Germania) 
Wladisiaw Kozakiewicz (Poionia) 
Udo Beyer (R.D. Germană) 
Nikolai Vlchor (U.RB.S.)
Helm-iBfc Sdhreibeir (R.F. Germania) -

70,74 Klaus
SMIJoeef

4X190 m

4X400 m
Fesnel
100
200
400
800 
1500 
3000 m 
100 mg 
Lungime 
înăllițime 
Greutate 
Disc 
Suiiță 
4X100 m

ni 
m 
m 
m 

i In

Ptoghaus (R.F. Germania)
Zettbat>er (Austria)

(10,99 — 73» m 
m — 2,09 m /— i
14,31 — 43,28 m — 4,60 
m — 62,34 m - - -

(Laozer, Caravani, Grazio®,
««.o;

1879
1079

$

i

CICLIȘTII JUNIORI LA STARTUL FINALELOR
Orașul Ctmpuluhg Mused găz

duiește. taceptad de luni. în
trecerile finale ale „Daciadel" la 
ciclism fond, pentru juniori. Este 
vorba de 4 finale ale juniorilor 
mici si > ale celor mari, finale 
pe care 31 le vor disputa pe 
parcursul a 4 zile, după următo
rul program : luni 6 iulie — con
tratimp pe echipe, juniori mid

(ora 16) ; miercuri 8 Iulie — se- 
mifond. juniori marl (ora 9.M). 
semlfond. juniori mid (ora 
10,36) ;joi 9 iulie — contratimp 
individual, juratorl mici (era 9). 
contratimp individual, juniori 
mari (ora 16) : Slmbătă 11 iulie 
— fond, juniori mari (ora 9), 
fend juniori mid. (ora 15j.

TRANDAFIR, UN ÎNVINGĂTOR NOROCOS

HIPISM

11,00 Mariies Gdhr (R.D. Germană)
21,91 Marita Koch (R.D. Germană)
50.33 Maria KuJciunova (U.R.S.S.)

1:57,6 Totka Petoova (Bulgaria)
4:05,7 Totka» Petrova (Bulgaria)

I ^4,09 Natalia Mărășescu (România)
12,62 Lujcyna Langer (Polonia)
6,84 HelLcLe Rosendahl (R.F. Germania)
1.94 Andrea Malay (Ungaria)

20,82 Nadejda Cijcva (U.R.S.S.)
66.34 Mania Petkova (Bulgaria)
«7,20 Eva Zorgd-Raduly (România)
43,14 U -R.S JS. (Kom isova, Proroșc-enkj©, 

Anisimova, Korotkova)
43J4UJI.SJS. (

Anisimova.
Jl

1078
1079 
1079 
1077 
1077 
1075 
1079 
1970 
1979 
1973
1977
1079

1979

La celelalte probe care figurea
ză pentru prima oară pe progra- 
mui întrecerilor vor fi stabilite

acum, la București, recorduri 
mondiale universitare.

Romeo VILARA

Dlntr-o probă oarecare, pre
miul Eleni", alergare cu handicap 
rezervată mtajUor, s-a transfor
mat intr-o dispută plină de ne
prevăzut eu un final palpitant 
După ce au trecut de ceilalți 
concureațt Kraus șl Kirov au 
ajuns singuri ta linia de sosire 
șl, solicitați de conducătorii lor, 
s-au angajat tatr-o frumoasă în
trecere. Văzîndtu-l attț de aproa
pe Pe G. Solcan cu Kirov, G. 
Tănase l-a cerut lui Kraus un 
plus de efort. Mtnzul, debutant, 
n-a rezistat, schlmbtnd trapul ta 
galop, treclnd șl linia de sosire 
fa aceeași alură. Kirov, și el oa
recum la începutul carierei, .jiu 
s-a lăsat mal prejos" șl trăglnd 
cu ochiul la partenerul său — 
a trecut, la fel, ta galop potoul 
La mare distantă se aflau Tran
dafir și Tufiș, transformați acum 
brusc ta potențiali dștlgători. 
Intre ei s-a angajat o frumoasă 
dispută. La potou din nou ghi
nion. însă numai pentru Tufiș, 
care a repetat „figura" celor doi 
din față, galopînd șl el. Tranda
fir s-a dovedit mai matur, a tre
cut potoul ta trap șl a devenit 
un învingător norocos. Nu dorim

să dăm lecții, dar se știe eă mîn- 
jii debutanți, fără curse ta pi
cioare, la solicitări neprevăzute 
riscă să-ți facă „cadouri" de fe
lul celor amintite ctad ți-e lu
mea mai dragă. Uneori... chiar 
pe linia de sosire. Rezultate teh
nice : Cursa 1 : 1. Solara (L 
Crăciun) rec. 1,2, 2. Iasca.
Simplu 19, ordinea 116. Cursa a
2- a ; 1. Trandafir (D. Stan) rec.
1:39^, 2. Simpozion, 8. Sadău.
Simplu 6, ordinea Închisă, event 
193, ordinea triplă 2117. Cursa a
3- a : 1. Faleza II CM. Jula) perf. 
1:29,1, 2. Hot. Simplu 2, ordinea 
5, event 91, triplu ciștigăfer 715. 
Cursa a 4-a : 1. Banjo (G. Tă- 
nase) perf. 1:25,9, 1. Manșon, J. 
Turban, simplu 4, ordinea 15, e- 
vent 19, ordinea triplă 285. Cursa 
a 5-a : 1. Filistin (N. Nicolae) 
perf. 1:30,2, 2. Hotărel. Simplu 5, 
event 56, triplu căștfgător 400. 
Cursa a 6-a : 1. Atala (M. Du
mitru) perf. 1:34,7, 2. Rozita, 3. 
Manșetar. Simplu 2, ordinea 105, 
event 18, ordinea triplă 480. Cursa 
a 7-a : L Manșon (I. Oană) rec. 
1 ^8,3, 2. Banjo, 3. Turban, Sim
plu 2, ordinea 6, event 11, ordi
nea triplă 77, triplu, cîștigător 
147. Cursa a 8-a : 1. Turdan (C. 
lorga) perf. 1:37,7, 2. Rubașca. 
Simplu 6, ordinea 28, event I#.

Doru IONESCU
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VL INTERNAȚIONAL

E7 FEMININ
mare experiență, Maria Enache 
(31 — 1,77), Liliana Văduva (28 — 
1,79), precum și altele mai tinere, 
care au fost testate în pregătire 
și concurs, dintre ele fiind re
ținute în final Doina Moroșan 
(25 — 1,80), Gulniza Gelil (20 — 
1,75). Fidelia Crișan (20 — 1,93).

i Daniela Drăghici (18 — 1,76). Si 
Niculina Stănică (20 — 1.74).

, Intr-o alcătuire modificată me
reu. echipa noastră nu a strălu- 

» cit în turneele la care a luat par- 
i te din aprilie încoace : ..Cupa
j Sa varia", în Ungaria, ..Cupa

Eliberării". în Cehoslovacia, tur- 
i neul de la Rostock (mai bine s-a 
3. prezentat la Balcaniadă. în Iugo- 
e slavia, unde a ratat de puțin

titlul). Este de așteptat ca acum, 
» în apropierea competițiilor in-
e ternationale oficiale, voleibalistele
7 românce să arate că pregătirea
i- pe care au efectuat-o. precum si

începutul de stabilizare a sexto 
i- tului de bază poit să constituie
u temeiuri pentru rezultate superi-
3- oare în dificilele confruntări ofl-
,). ciale care le așteaptă. Un public
a- entuziast va fi alături de echipa
ia noastră. încurajînd-o în, tentativa
ia ei de a-si lua revanșa asupra u-
□- nor echipe pe care le-a tatîlnh
4- în acest sezon — fie pe terenul
a acestora, fie pe teren neutru —

ia și în fata cărora a pierdut de
fiecare dată. Să nădăjduim, .deci, 

k. ca „Trofeul Hebe" va însemna
JTO e cotitură în evoluția voleibalis
tă, țelor române.
m Aurelian BREBEANU

S EDIȚIILORPRECEDENTE

îoslovacia. 1962 : ROMANIA, 1B64 : 
ia, 1968 : UJEt.S^., 1969 : Japonia, 
R.S.S., 1972 : R.PJD. Coreeană, 1973 : 
; ROMANIA, 1976 : U.B.S.S, 1977 :

K.P. Chineză, 1980 : UJB.S.S.

„IMUL DE MlINE

din Bistrița, de la ora 9,30 :
wacla — Buyjaria
ânia — Ungaria
-mană are zi liberă

ITRI DELEGAȚI
de ctțlva arbitri români ți die unui 
iile străine participante. Printre cava- 
I. NicuJescu și D. Răduiescu (ambii 

t (Suceava).

Zi de la Timișoara

IN FRUNTEA CLASAMENTULUI
on). Spiridonov — Campora. A rămas
iter- neterminată partida Neamțu — 
clu- Spiridonov.
ca- înaintea ultimelor 5 runde, si- 

nen- tuația din clasament este, ptrac-
, re- tic. neschimbată : Ungureanu
trîn- 6—3. Stoica 51/2—3%. Șubă
u — 5Va—4%. Zar cula Kelecevici, Cio-
tltea, câltea 5—4. Rajkovici 5—5. Spiri-
la — donov 4Vj—31/? (1). Campora
sing. 4’/2—3%, Messing. Negulescu
iin a 4%—4%, Biriescu 4—5, Neamțu
litate 3%—5’/2 (1), Ilijin 3%—5%, Kin-

9-a. dermann 2%—«%. (T. NICOARA)

E-COMPETIȚII
nă) ; ușoară : Al. Coman (Met) 
b.p. N. PoJozache (URBIS) ; mlj- 

.imiu- locie mică : S. Anghel (Voință)
ioma- b.p. L Zaharia (Met) ; mijlocie :
I fost M. Ifrim (URBES) b.p. D. Nea-
ea ce gu (Voința).
£ fa SĂRITURI IN APA
II Li- PARTICIPIND, LA BUDAPES-

mai ta, la un concurs ta compania 
dare cetar mal buni săritori juniori

dintre ,%■ Ungaria, juniorii români au
«atașat Wbțlnut victoria in trei din cele
mescu patru probe desfășurate. Rezul-
(Meta- tate : FETE — TRAMBULINA :
Hajnal 1. Isabela Bercaru 400,56 p (cea

(Me- mal bună săritură : dublu salt șl
■îștigai jumătate răsturnat grupa* * —

A spune despre Sportul stu
dențesc că a mers, în retuir. mal 
bine decît In tur Înseamnă a 
spune prea puțin. Adevărul este 
că, din toate punctele de vedere, 
„alb-negrii" și-au dublat (cel pu
țin !) realizările în această primă
vară, una din cele mai fructuoase 
din istoria clubului. Și afirmația 
se poate susține prin cifre mai 
mult decît grăitoare :

Puncte realizate : în tur 12. în 
retur 24 !

Goluri marcate : ta tur 17, ta 
retur 37 !

Goluri primite : ta tur 25, în re
tur 10 !

Număr de victorii : în tur 5, 
In retur 12 !

Ca să nu mal vorbim despre 
clasarea echipei, care încheia 
sezonul de toamnă pe locul 16 
(retrogradant) pentru ca în cla
samentul returului să ocupe lo
cul 1.

Este vorba, deci, nu despre o 
simplă redresare a echipei de 
la un sezon la altul, fenomen 
bișnuit ta fotbal, ci, pur șl sim
plu, despre o adevărată „schim
bare Ia față".

In momentul ta care Sportul 
studențesc a început să urce 
treptele calității jocului și ale... 
clasamentului general (11 locuri; 
de la 16 In toamnă, la 5 final
mente), prima explicație care a 
apărut — cea mai la-ndemînă, 
cea mai facilă — a fost aceea a 
beneficiului rezultat din dispu
tarea meciurilor pe un teren (în 
sfîrșit) propriu. Desigur, este una 
din explicații ; dar — credem noi 
— nu cea de fond. Pentru că a 
juca pe teren propriu, după atâ
tea peregrinări pe diverse stadi
oane bucureștene, este un cîștig 
ca „stare de spirit" doar, nu ca 
randament intrinsec, nu ta ce 

privește fotbalul propriu-zis 
practicat. In definitiv, nu se spu
ne oare, adesea, despre unele e- 
chipe că „joacă mai bine afară 
decît în deplasare" sau că azi „e 
mai greu de jucat pe teren pro
priu decît pe teren străin" ?

„Cauza cauzelor" acestui veri
tabil salt valoric al Sportului 
studențesc, în a doua parte a 
campionatului, rezidă, înclinăm 
să credem, în : 

și F.CJBaia Mare — dte 3 ; 17— 
18. Steaua și Dinamo — cîte 2.
• In cele 34 de etape, divizio

narii „A" au expediat 7 823 de 
șuturi la poartă (5275 gazdele și 
2548 oaspeții), dintre care 3854 
pe spațiul porții (2650 gazdele și 
1204 oaspeții). Cele mai multe 
șuturi la poartă s-au înregistrat 
în etapa a 31-a: 280; iar cele mai 
puține — în etapa a 18-a : 160. 
Pe spațiul porții : cele mai multe 
șuturi au fost ta etapa a 17-a : 
141, iar cele mai puține în etapa 
a 18-a : 76.
• Clasamentul celor 18 divizio

nare „A", avînd ca bază numă
rul de șuturi la poartă : 1. Uni
versitatea Craiova 532 ; 2—3. Di
namo și Chimia 483 ; 4. F.C. Ar
geș 461 ; 5. Corvinul 451 ; 6.
F.C. Baia Mare 449 ; 7. A.S.A. 
448 ; 8. Politehnica Timișoara
447 ; 9. Steaua 444 ; 10. Politeh
nica Iași 440 ; 11. Sportul stu
dențesc 437 ; 12. S.C. Bacău 434; 
13. Jiul 404 ; 14. „U“ Cluj-Na-
poca 395 ; 15. F.C. Olt 389 ; 16. 
F.C.M. Brașov 383 ; 17. Progre
sul-Vulcan 372 ; 18. F.C.M. Ga
lați 362.

«pecia- coeficient 2,8 — 49 p), i. Cristl-
stentă. na Timar 381,50 p (triplu salt și
union, jumătate răsturnat grupat — 2,8
Rapid) — 50.40 p) ; PLATFORMA : 1.
îuscă : Bercaru 319,60 p (dublu salt și
?. An- jumătate înapoi tn echer — 2,9
L Tu- — 55,10 p), 3. Timar (204,70 p
Istescu (dublu salt șl jumătate Înainte

(Met) grupat — 2,4 — 46,80 p) ; BA-
Ftaă) ; IEȚI — platforma : 1. Cornel
u (Vo- Pop 419,15 p (dublu salt șl fumâ-
(Met) ; tate răsturnat grupat — 2,8 —
b-P- L 50,40 p) ; TRAMBULINA : i. Pop
șoară : 430,45 p (triplu salt și jumătate
L Du- taalnte in echer — 3,0 — 55,50 p);
l (UR- proba a fost cîștigată de S. So-
:ec. FI- mogy — Ungaria cu 443,80 p.
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AT TOTO PRONOSPORT INTORMEAZl
poate
Loto- 
doar 

ca nu- 
trage- 
mîine, 
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obține 

RISME. 
’E HO- 
2a loc 
ui „Fl- 
?ti. str. 
cîștigă- 

iî6e in 
televi- 
ultima 

lor de
concurs 
•e cu- 
etapă a 4 
ba li stic<rJM
MULTE 3H

MAM 
A NU-R

GATORI AI SEZONULUI ESTI
VAL 1

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 3 IULIE

1981. EXTRAGEREA I: 40 17 75 8 
86 65 71 22 57 ; EXTRAGEREA a 
n-a : 25 72 90 37 44 63 39 52 81. 
Fond total de cîștiguri 847.689 lei, 
din care 52.887 lei, report la ca
tegoria 1.

• CÎȘTIGURILE TRAGERII 
„LOTO 2“ DIN 28 IUNIE 198L 
Cat. 1 : 1 variantă 100% ■= Auto
turism «Dacia 1300“ ; cat. 2 : 1
variantă 100% a 33.783 lei și 8 va
riante 25% a 8.446 lei : cat. 3 : 12 
a 8 446 lei ; cat. 4 : 58,50 a 1.732 
lei : cat. 5 : 237.50 a 200 lei : cat. 
6 : 1.840,50 a 100 lei. Report la 
cat. 1 : 42.596 lei. Autoturismul 
«Dacia 1300" a fost cîștigat de 
DUMITRU PUSTAI din Suceava.

I
I
I
I
I
I
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Un imperativ actual: Creșterea calității Jocului ofensiv

ISPRE (posibile) REÎNTÎLNIRI
I CU „GHEATA DE AUR“
• Ce spun cele 28 de goluri marcate de Radu |l * Grupul 

„noului valM poate (și trebuie) sâ urce
In suita de comentarii dedicate 

unui factor esențial ta fotbal — 
eficacitatea —. cîteva observații 
asupra jucătorilor care excelează 
la acest capitol, asupra golgete- 
rilor. se Impun. Pentru a avea 
• Imagine a realizărilor celor mai 
productivi fotbaliști ad primei 
noastre divizii, raportate la per
formantele cele mai înalte din a- 
cest domeniu pe plan european, 
ne-am gîndit să prezentăm un 
tablou comparativ, pe ultimele 
zece sezoane. între cifrele tare- 
1971/72 : G. Muller (B. Milnchen) 
1972/73 : Eusebio (Benfica) 
1973/74 : Yazalde (Sp. Lisabona) 
1974/75 : D. Georgescu (Dinamo B.) 
1975/76 : Kaiafas (Om. Nicosia) 
1976/77 : D. Georgescu (Dinamo B.) 
1977/78 : Krankl (Rapid Vlena) 
1978/79 : Kist (AZ ’67 Alkmaar) 
1979/80 : Van den Bergh (Lierse) 
1980/81 : Slavkov (Trakia Plovdiv)

Ce ne spune acest tablou ? Că. 
indiferent de relativitatea unora 
dintre cifrele de mai sus. un lu
cru se poate afirma ca . fiind 
sprijinit de evidentă : anume că, 
în general, golgeterii români au 
început să se afirme și pe plan 
continental ; în primul rind, se 
înțelege, prin cele două victorii 
ale lui Dudu Georgescu în 
„Gheata de aur", dinamovistul 
fiind și autorul unei suite de 
patru titluri de golgeter al Di
viziei „A“.

A doua constatare : schimbarea 
de generații (D. Georgescu cu 
Radu H) s-a realizat printr-un 
început timid al tinerilor. Dar, 
în continuare, înregistrăm o creș
tere a reușitelor. Mai întîi prin 
Cîmpeanu II și acum, în sezonul 
recent terminat. din nou prin 
vîrful de atac piteștean. care s-a 
clasat pe a patra poziție conti
nentală.

Putea fi, totuși, obținută o ci
fră si mai bună în dreptul Iui 
Radu II, dar și în a celorlalți 
fruntași ai clasamentului golgete- 
rilor ediției 1980/81 ? Cu siguran
ță. afirmăm no! si lată de ce î

a) Urmărind modul în care cel 
mai eficace fotbaliști ad noștri 
au ajuns la performanțele finale, 
constatăm că — de-a lungul 
campionatului —, aproape fără 
excepție, se înregistrează lungi 
perioade de „neproductivitate". 
Adică NU EXISTA O RITMICI
TATE în realizări. Final urile, de 
regulă, arată o bruscă trezire a 
fruntașilor clasamentelor (fapt 
valabil șl pentru întrecerea euro
peană. actualul ciștigător. bulga
rul Slavkov, apărînd pe primul 
loc abia în seara... ultimei etape 
de campionat). De ce 7 Se ratea
ză mult, foarte mult. Probabil 
că. Intr-un clasament al propor
ției dintre ocaziile de fructifi-

MUME, MECIURILE-TUR DIN BARAJUL 
PENTRU DIVIZIA „C“

Iată partidede-tur din cadrul 
barajului pentru promovarea ta 
Divizia „C" care se vor disputa 
mîine :

Inter Sibiu — Mecanica Alba 
lulia. I.C.M. Caransebeș — Chi
mia Arad. Victoria Caracal — 
Constructorul Pitești. Integrata 
Pașcani — Barajul TCH Bacău, 
Bihorul Beiuș — Olimpia Gherla, 
Constructorul Beclean — Unirea 
Cristuru Secuiesc, Unirea Săveni 
— Bradul Vișeul De Sus, Utilajul

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• SPORTUL STUDENȚESC E- 

FECTUEAZA UN TURNEU ÎN 
SUEDIA. Miercuri a plecat 
în Suedia, pentru a susține cîte
va partide amicale. formația 
Sportul studențesc. Nu au făcut 
deplasarea jucătorii din lotul re
prezentativ lărgit.
• IERI, ÎN PRIMUL MECI al tur

neului final al campionatului re
publican de juniori n. către se 
desfășoară la Medias, echipa Le- 
tea Bacău a întrecut pe Torpedo 
Zămești cu 4—1 (3—0). Au mar
cat : Bișcă (2). Giurgiun și Man
galagiu. respectiv Pupăză. Astăzi.

CAMPIONAT®!. S-A ÎNCHEIAT, CIFRELE RAMIN...
Continuăm să prezentăm prin

cipalele aspecte de ordin statis
tic desprinse din desfășurarea e« 
diției 1980—1981 a Diviziei ,^A“.
• La partidele celor 34 de eta

pe au asistat 3 601200 de specta
tori, reprezentând o medie de 
106 300 pe e^apă și 11700 pe meci. 
Cei mai mulți spectatori s-au în
registrat în etapa a '22-a, la cu
plajul interbucureștean : 55 000,
iar cei mai puțini în etapa a 
17-a, la meciul Sportul studen
țesc — Chimia Rm. Vîlcea : nu
mai 200.
• In campionatul cu nr. 63, 

arbitrii au dictat 98 de lovituri 
de la 11 m : 73 In favoarea gaz
delor, 25 pentru oaspeți. 81 au 
Cost transformate, iar 17 ratate, 
Lideri fiind iordănescu — cu 3 
penalty-uri ratate și Iovănescu 
cu 2. Cele mai multe lovituri de 
La 11 m au fos; acordate de M. 
Salomir 7, N. Rainea, Gh. Ju- 
can, R. Stîncan, O. Anderco, M. 
Buzea și A. Deleanu — cîte 5.
• Iată cum se prezintă un cla

gistrate în „Gheata de aur*  — 
trofeul „tunarilor" de pe conti
nentul nostru — si cele consem
nate în dreptul golgeterilor din 
campionatul nostru. Pentru că 
numai comparand neîncetat forța 
noastră cu aceea de pe primul 
plan al activității internaționale 
ajutăm fotbalul românesc sâ se 
ridice neîncetat în arena marilor 
performanțe, iată, deci, pe gol
geterii Europei și ai tării noas
tre din ultimele zece sezoane 
com petition ale :

40 g. — Oblemenco (U . Cv.) 20
40 — Obleirenco (Univ. Cv.) 21
46 — Adam (C.F.R. Cj.-Nap.) 23
33 — D. Georgescu (Dinamo) 33
39 — D. Georgescu (Dinamo) 31
47 — D. Georgescu (Dinamo) 47
41 — D. Georgescu (Dinamo) 24
34 — Radu II (F.C. Argeș) 22
39 — Cîmpeanu II ( „U" Cj.-N.) 24
31 — Radu II (F.C. Argeș) 28

care șl golurile marcate fotba
liștii noștri ar ©cupa locuri 
foarte slabe.

b) Jucătorii de mare eficacitate 
al campionatului nostru trebuie 
să fie mai bine ajutați — în de
senul tactic al formațiilor lor — 
spre a-și valorifica forța de rea
lizare. Se știe ce rol important 
de susținere au Jucătorii creatori 
în asemenea situații. Să ne 
amintim, de pildă, de contribuția 
lui Luces cu (mereu subliniată de 
coechipierul său din acele sezoa
ne) la câștigarea „Ghetelor de 
aur" ale lui D. Georgescu. Din 
păcate, la noi se observă o ne
glijare a jocului pe cupluri, încă 
la mare stimă în formații de 
club sau reprezentative de înaltă 
performanță, unde asemenea 
perechi de jucători ce se comple
tează reciproc dau mare randa
ment.

c) Grupul de fotbaliști care do
mină clasamentul eficacității are 
posibilități net superioare celor 
exprimate de cifrele finale. Să 
nu uităm că e vorba de jucători 
tineri sau foarte tineri (Radu II, 
Cămătaru. Cîmpeanu H. Petcu), 
capabili de perfecționare, de nete 
ascensiuni odată cu acumularea 
unei experiențe competiționale. 
Sau de „vechi lupi de goluri" — 
ca M. Sandu.

Considerăm, de aceea, că gol
geterii români trebuie să-șî 
pună, în viitoarele sezoane, și 
mai puternic. candidaturile la 
locurile fruntașe ale „tunarilor" 
europeni. Cele 28 de goluri rea
lizate de Radu n stat un punct 
de plecare în tentativa de rea
pariție a atacanților noștri pe 
lista laureaților trofeului „Gheata 
de aur".

Eftimie IONESCU

Făgăraș — Cauciucul Drăgășani, 
Victoria Lehliu — Dunărea Venus 
Zimnicea, C.F.R. Constanta — Di
namo Victoria București. Chimia 
Găești — Unirea Tricolor Dăbu- 
leni. Granitul Babadag — Gloria 
I.M.N. Galați. Unirea Livezile — 
Parîngul Novaci, Constructorul 
Timișoara — Minerul Aninoasa, 
Metalotehnica Tg. Mureș — 
C.F.R. Suceava. Voința Boznov — 
Rapid Panciu.

Toate partidele vor începe la 
ora 18

Victoria Craiova tatîlmește pe 
Torpedo Zărnești, iar mîine este 
programat jocul Victoria Craiova 
— Letea Bacău. (M. ȚACAL — 
coresp.).
• APROXIMATIV 2000 DE 

SPECTATORI au urmărit, ieri, 
meciul amical dintre echipele 
Autobuzul București si A.C. Ro- 
vigo (Italia). încheiat cu victoria 
gazdelor la scorul de 3—0 (3—0). 
Golurile învingătorilor au fost 
înscrise de Tătaru IJ (min. 1), 
T. Zamfir (min. 24) si Naghi 
(min. 40). (D. MORARU-SLIVNA).

sament al celor 18 divizionare pe 
baza numărului de lovituri de la 
11 m de care au beneficiat : 
L S.C. Bacău 10 ; 2—3. Politeh
nica Iași și Corvinul — cîte 9 ; 
4—5. F.C. Argeș și Universitatea 
Craiova — cîte 8 ; 6—8. A.S.A. 
Tg. Mureș, F.C. Olt și Dinamo
— câte 6 î 9—12. Sportul studen
țesc, Steaua, Jiul și „U“ Cluj- 
Napoca — cîte 5 ; 13. Progresul 
Vulcan 4 ; 14—16. Politehnica Ti- 
mișoaTa, F.C.M. Brașov șl Chimia 
Rm. Vîlcea — cîte 3 ; 17. F.C.M. 
Galați 2, 18. F.C. Baia Mare 1.
• Iar clasamentul, numărului 

de penalty-uri cu care au fost 
sancționate este .următorul : L 
F. C. Argeș 9 ; 2—4. Jiul, F.CJM. 
Brașov și Sportul studențesc — 
cîte 8 ; 5—6. A.S.A. Tg. Mureș
și F.C.M. Galați — cîte 7 ; 7—9. 
Universitatea Craiova, Politehnica 
Timișoara și Corvinul — cîte 6 ; 
10—11. Chimia și Politehnica Iași
- cîte 5 ; 12—14. „U“ Cluj-Na
poca, F.C. Olt și S.C. Bacău — 
câte 4 ; 15—16. Progresul-Vulcan

„Radiografia" celor 18 divizionare
i1 ■. ' . . ............... .........—i

ÎN PRIMĂVARĂ, 0 VERITABILĂ
„EXPLOZIE VALORICĂ"

5. Sportul studențesc 34 17 2 15 54-35 36
• Puncte realizate acasă : 24 ; puncte realizate în deplasare : 

12.
• Golgeterii echipei : M. Sandu 20 de goluri, Chihaia, O. Jo- 

nescu, și FI. Grigore — cîte 7, Bucurescu 5, lorgulescu și Mun- 
teanu n — cîte 3, Bozeșan și Munteanu I — cîte 1.
• Jucători folosiți ; 21 — Cazan 34 de meciuri, Munteanu H 

și Chihaia — cîte 32, lorgulescu 31, M. Sandu 30. Moraru și 
O. Ionescu — cîte 29, FI. Grigore 26, Șerbănică 24, Bucu-eseu 
23, M. Marian 22, Munteanu I 19, Stroe 17, Ca/>1 13, Tănăsescu 
15, Bozeșan 14, I. Constan tin eseu 12, Lazăr s, B. Grigore 6, 
Vasco viei 2, Iepure 1.
• Cartonașe roșii : Moraru (etapa 1), Chihaia (etapa a 13-a) 

și I. Constantin eseu (etapa a 17-a).
• Cartonașe galbene : 28 — 14 jucători. Cele mai multe : 

M. Sandu, Munteanu H și Șerbănică — cîte 3.
• A beneficiat de 5 lovituri de la 11 m, toate transformate 

(Chihaia 4, O. Ionescu). A fost sancționată cu 8 penaîty-uri : 
5 transformate, 3 ratate.

Fază dintr-unul din cele mai bune jocuri ale Sportului studențesc 
in retur : 2—0 cu Universitatea Craiova, pe stadionul de la Regie

Foto : Ion MIHAlCĂ

• ideile novatoare, dublate de 
o muncă perseverentă și com
petentă, ale antrenorului Ion 
Voica (secondat ta retur d« Ion 
Stoișor), numit „principal" în a 
doua parte a lunii decembrie ; • 
efectuarea — în cadrul aceluiași 
lot ! — a unor „mutații" pe pos
turi, care au dus atât la un mai 
bun randament individual cît și 
de ansajnblu • adoptarea unei 
idei proprii de joc.

Toată lumea știe că Sportul 
studențesc n-a luat jucători între 
tur și retur. Dar, din vîrf de 
atac, sau, uneori, mijlocaș, Ior- 
gulescu a devenit fundaș central. 
Din extremă dreapta, Marian 
Mihai a devenit fundaș. Din ex
tremă stânga, Chihaia a devenit 
(sau, dacă vreți, a redevenit 
după ani mulți) mijlocaș. Inadap
tabilul (la început), Bucurescu 
s-a titularizat pe aripa stingă, 
în acest fel. FARA NOI ACHIZI
ȚII, echipa a căpătat „NOI JU
CĂTORI" pe unele posturi im
portante, ta toate compartimen
tele. Randamentul individual spo
rit al celor cuprinși ta această 
„reașezare ta teren" a echip“i a 
determinat, în mod firesc, un 
mai bun randament și al celor
lalți coechipieri, mai ales că 
Sportul studențesc avea, oricum, 
un lot foarte bun.

Trecînd la unele note carac
teristice în jocul echipei, ta a- 
ceastă primăvară, să reținem : 
• renunțarea La „libero-ul fix", 
în sensul alternării acestui rol 
între Cazan și lorgulescu, ceea 
ce a dat mai multă dinamică jo
cului ; • „punerea germenilor 
apărării, cînd echipa atacă" (du
pă expresia antrenorului Ion 
Voica) adică preocuparea între
gii echipe ca, în cazul pierderii 
balonului, să’ se găsească pe po- 

zițiite virtuale de apărare. (Diri
jarea ta teren a acestei orien
tări i-a revenit lui Cazan). Re
ciproca acestei formule și anu
me „pregătirea atacului cînd e- 
chipa se apără" incumbă des
fășurarea pe teren în așa fel in
cit recuperarea mingii să însem
ne posibilitatea de inițiere a ata
cului fără pierderi de timp (ro
lul lui O. Ionescu și M. Sandu); 
• crearea pericolului pentru 
poarta adversă din liniile din 
spate, jucătorii din față — Ia 
rîndul lor — venind în ajutorul 
apărării. (Ni se pare că este 
unul din aspectele cele mai ti
pice pentru jocul Sportului stu
dențesc în acest sezon). Altfel 
spus, echipa n-a avut, în mod 
sco-lastic, atacanți și apărători, ci 
jucători — IN POZIȚIE AVAN
SATA și jucători IN POZIȚIE 
RETRASA.

Nu este, desigur, scopul aces
tei analize să detalieze jocul e- 
chipei. Am semnalat doar cîteva 
idei generale, pentru că verita 
bila transformare a Sportului 
studențesc se leagă cauzal de 
ele. Cele numai 10 goluri primite 
(din care două din 11 m), nici 
un punct pierdut pe teren pro
priu, 8 puncte cucerite în depla
sare, în retur, stat dat< exacte 
și convingătoare, argumente de 
luat ta seamă și ele — puse ta 
antiteză cu cifrele turului la a- 
ceiași indicatori —, conduc la 
concluzia că „explozia valorică 
din primăvară" a acestei echipe 
nu este legată de elemente cir
cumstanțiale, ci de îmbunătățiri 
de fond ale jocului.

Radu URZICEANU
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FLORIN GHEORGHIU LA STARTUL
UNOR NOI TURNEE INTERNAȚIONALE

neul de la Baden-Baden repre
zintă una din etapele 
gătire pentru foarte 
„zonal", din ianuarie 
la Băile Herculane.

La cîteva zile după 
rea turneului de la Baden-Ba
den, Gheorghiu va traversa 
Oceanul, pentru a încerca să-și 
apere la Palo-Alto, în Califor
nia, titlul de campion interna
tional al S.U.A. cucerit în ul
timii doi ani. De obicei la 
acest prestigios „U,S. Open" 
iau parte cam .700—1 000 de 
jucători, printre care — in mod 
obișnuit — se numără 30—40 
de mari maeștri internaționali, 
americani și străini. La, înapo
iere marele maestru român va 
juca la Londra, în tradiționa
lul open „Lloyd’s masters" pe 
care l-a câștigat anul trecut, 
îmbinarea participării la turnee 
desfășurate după model clasic 
(Baden-Baden) și cele in sistem 
elvețian (open) pare foarte uti
lă în pregătirea viitoarelor în
treceri, Balcaniada și turneul 
zonal. (V. Ch.).

este din
maestru 

nou 
scurtă

Florin Gheorghiu 
nou gata de drum. Peste cî
teva zile, marele 
român pornește într-un 
'periplu șahist. După o
pauză competițională, bineveni- 

. tă și necesară, ce a urmat su- 
perturneulul de la Moscova, 
'peste cîteva zile începe o nouă 
'întrecere dificilă, la Baden-Ba
den. Federația de șah din 
R.F.G. reînnoadă, astfel, firul 
unei frumoase tradiții, deoare
ce, după cum se știe, în aceas
tă celebră localitate balneară 
(unde Dostoievski și-a plasat 
acțiunea romanului său „Ju
cătorul"), Alehin cîștiga strălu
cit. în 1932, un mare turneu. 
Din cîte sîntem informați, la 
turneu vor mai lua parte ma
rii maeștri Viktor Korcinoi, 
Anthony Mlles, Zoltan Ribli, 
Borislav Ivkov, Vlastimil Hort, 
(Wolfgang Unziker. Vor fi pre- 
zenți, de asemenea. 6 puternici 
maeștri internaționali, calificați 
din edițiile precedente ale 
acestei tradiționale întreceri. 
Pentru Florin Gheorghiu tur-

SUCCESE ALE ÎNOTĂTORILOR ROMÂNI
IN IUGOSLAVIA

! BELGRAD, 
localitatea _________
desfășoară un puternic 
de înot. Ia care sînt prezent! 150 
de sportivi din U.R.S.S.. Româ
nia. R. D. Germană. Ungaria, 
Austria. Italia si Iugoslavia. In 
prima zi. înotătorii români au

3 (Agerpres). — In 
iugoslavă Kranj se 

concurs

JURUL IUGOSLAVIEI
> BELGRAD, 3 (Agerpres). — 
Penultima etapă (a vn-a) a Tu
rului Iugoslaviei, disputată pe 
traseul Portoroz — Nova Gorița 
(12*  km) a fost cîștigată de so
vieticul Piotr Ugrumov, cu timpul 
de 3h 10:58 — medie orară de 
39,980 km. Pe locul doi cu ace
lași timp, s-a clasat italianul 
Pierro Onești. Primul dintre ci
cliștii români a sosit Corhel Nl- 
colae, pe locul 10, la 50 ‘ "

BASCHET • Turneul Anal al 
turneului masculin de la Sax> 
Paulo : Real Madrid — Ferroca- 
ril (Argentina! 115—100 (46—52),
Clemson Univ. (S.U.A.) — St.
Kilda (Australia) 111—107 (53—55), 
Sirio (Brazilia) — Francana (Bra
zilia) 87—77 (43—38).

CICLISM • Astăzi începe cea 
de a 38-a ediție a Turului Polo
niei care măsoară 1197 km — * 
etape, dintre care 2 se vor desfă
șura contracronometru individual. 
Turul va lua sfirșlt la 11 Iulie. 
Participă cicliști din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Franța. R.D. Ger
mană, R.F. Germania. Olanda, 
Suedia si Polonia.

FOTBAL • La Helsinki. în ca
drul campionatului Scandinavlei 
Finlanda a învins Norvegia cu 
3—1 (1—0). Au marca.) Kousa. 
Raianleml si Turnen, respectiv 
Davidsen • Meci amical la Bo
gota : selecționata Columbiei a 
terminat la egalitate 1—1 (0—0)
cu reprezentativa Spaniei. Au 
înscris Herrera (min. 77) pentru 
gazde sl Alesanco (mln. 86) pen
tru oaspeți.

HANDBAL • Competiția mas
culină dotată cu ..Trofeul Iugo
slavia**, care are loc la Bitolia. 
a prilejuit rezultatele : U.R.S.S. 
— Macedonia 33—15, R.D. Ger
mană — Iugoslavia II 23—14* In

de învingător. In primul ------
s-au aflat de asemenea Mircea 
Romașcanu, Ionel Gancea, 
Slrliu și Andrei Antal.

In clasamentul general conduce 
Riho Sun (U.R.S.S.). urmat de 
Ugrumov (U.R.S.S.), ia 32 s, Po
lonele! (Iugoslavia), la 6:01. Mir
cea Romașcanu ocupă locul 12, la 
11:1(7.

s față 
pluton

Traian

„CUPA EUROPEI ' LA ATLETISM

cadrul
în 6 localități, din 6 țări de 

pe continent, au loc, astăzi și 
mîine, întrece. ile din 
grupelor semifinale ale compe
tiției pe echipe dotată cu 
„Cupa Europei — Bruno Zauli". 
Forul atletic european a sta
bilit următoarele semifinale, în 
competiția feminină și în cea 
masculină (la fiecare au loc 
câte 3 grupe) :

Frankfurt pe Main ; Austria, 
Cehoslovacia. R.D. Germană, 
R.F. Germania, Irlanda, Polo
nia, Portugalia, Suedia.

Bodo : Belgia, Elveția, Gre
cia, Italia, Norvegia, România, 
Ungaria. U.R.S.S.

Edinbourgh : Marea Britanie, 
Bulgaria, Danemarca, Finlan
da. Franța, Iugoslavia. Olan
da, Spania.

Varșovia : Austria, Elveția, 
R.F. Germania, Irlanda, Islan
da, Polonia, Spania. Ungaria.

Helsinki : Marea Britanie, 
Bulgaria, Finlanda, Iugoslavia, 
Norvegia. Suedia. Turcia și 
U.R.S.S.

Lille s Belgia, Cehoslovacia, 
Danemarca, Franța, R.D. Ger
mană. Grecia, Italia. Olan da 
. Primele două clasate din fie-

„REGATA SNAGOV
(Urmare din pap. 1) 

taculoasă, un alt echipaj ro
mânesc. mai nou, Nicușor E- 
șeanu — Alexandru Dineu, s-a 
clasat al doilea, înaintea spor
tivilor cehoslovaci și olandezi 
Clasament, K-2 — 1000 m : 1. 
România (Giura — țicu) 3:34,1; 
2. România (Eșeanu — Dineu) 
3:35,9 J 3. Cehoslovacia (Ma
sor — Odverka) 3:36,0 ; 4. O- 
landa (Lebbink — Stevens) 
3:37,2 ț 5. Italia (Uberti — 
Tiidona) 3:38,5; 6. România (E. 
Bârlădeanu — Lețcaie) 3:39,3.

Victorie cu panaș a campio
nilor olimpici Ia canoe dublu, 
Ivan Patzaichin — Toma Si- 
tnionov, care au făcut o ade

de pre- 
dificilul 

1982, de
încheie-

avut o comportare remarcabilă, 
clstigînd 4 probe : Irinei I'âno- 
lescu a obtinut victoria la 100 m 
fluture, cu timpul de 1:05.95. ur
mată de Mariana Paraschiv. cu 
1:07.07, precum si la 100 m liber, 
cu timpul de 1:01,11. Proba de 
100 m spate a fost, de asemenea, 
cîștigată de o înotătoare român
că. Luclela Mihăllescu. în 1 :09,40. 
iar la masculin a terminat învin
gător Flavius Vișan. în nroba de 
100 m fluture, în care a fost 
cronometrat în 58,92. Ovidlu Co- 
cenescu s-a clasat pe locul 3 la 
200 m bras, cu timpul de 2:37.85.

Alte rezultate : 200 m bras fe
mei : Kaciusite (U.R.S.S.) —
2:40.36 : 400 m liber bărbați : Pe- 
tzicl (Iugoslavia) — 4:03,68.

TURUL FRANȚEI

Aad Wij- 
clasamcn- 
lider Iran- 
urmat de 
la 37 sec.,

Claes

PARIS, 3 (Agerpres). — Cea 
de-a 9-a etapă a Turului Fran
ței. Rochefort — Nantes (180 km) 
a revenit olandezului 
nands în 4 h 35:37. In 
tul general se menține 
cezul Bernard Hinault, 
australianul Andersson 
Laurent (Franța) la 5.18. 
(Belgia) la 5:32.

care grupă semifinală se cali
fică pentru finala „A", la Za
greb (15—16 august), la care, 
din oficiu, vor lua parte echi
pele Iugoslaviei, precum și câș
tigătoarele finalei „B“ (cea fe
minină la 2 august, la Pesca
ra ; cea masculină la 1 și 2 
august, la Atena).

TURNEUL DE LA WIMBLEDON
LONDRA, 3 (Agerpres). — 

Finala probei de simplu femei 
din cadrul turneului internatio
nal de tenis de la Wimbledon 
a fost cîștiaată de Chris Evert- 
Lloyd (S.U.A.). care a între
cut-o în 2 seturi — 6—2. 6—2 
— pe tînăra jucătoare din 
Cehoslovacia. Hana Mandliko- 
va, după o oră de joc. Evert- 
Lloyd cîștigă astfel pentru a 
3-a oară (1974. 1976 și 1981) 
titlul la Wimbledon. în cele 7 
finale pe care le-a disputat pe 
gazonul londonez, luîndu-și. in 
același timp. revanșa pentru 
înfrîngerea suferită în fata 
Mandlikovei în semifinalele de 
la Roland Garros. în urmă cu

vărată demonstrație de măies
trie Foarte bună și comporta
rea dinamoviștilor Dan Bețiu — 
Feodor Gurei, clasați pe locul 
doi, înaintea echipajului ce
hoslovac, ca și a juniorilor V, 
Grigore — I. Zbanț situați pe 
locul patru. După ce și-au dat 
seama că nu pot cîștiga, Mi
hai Marcov — Gheorghe Si- 
miocenco au oprit motoarele, 
rezervîndu-se pentru 500 m. 
Rezultate : C-2 — 1000 m : 1. 
România (Patzaichin — Simio- 
nov) 3:53,8, 2. Dinamo (Bețiu 
— Gurei) 3:56,4: 3. Ce
hoslovacia (Vrdlovec — Kubi- 
cek) 3:56,6; 4. România (Gri- 
gore — Zbanț) 4:00,0 ; 5. Ro
mânia (Cobzarenco — Corne
ene©) 4:05,0 ; 6. Dinamo (Ghe- 
ba — Pocora) 4:05,3.

I

EXPOZIȚIE DE TROFEE SPORTIVE ROMANEȘTI
Importantul exa

men pe care miș
carea noastră spor
tivă îl susține în 
această vară, Jocu
rile Mondiale Uni
versitare, înseam
nă implicit și un 
moment de retros
pectivă. Așa con
sideră și directorul 
Muzeului Sportu
lui, Nicoiae Șerbă- 
nescu și Petre Da- 
Che, directorul Mu
zeului de istorie a 
municipiului Bucu
rești din Piața 
Universității. Rod 
al unei fructuoa
se colaborări între 
cele două instituții 
de cultură ale Ca
pitalei, în 4 încă
peri de la parte
rul Muzeului de 
istorie a munici
piului, au fost or
ganizate și se află 
la dispoziția pu-. 
blicului vizitator, 
vitrine cu expo
nate privind isto
ria sportului româ
nesc, expoziție
prilejuită de marele1 eveniment 
polisportiv găzduit între 19 și 
30 iulie de capitala țării noas
tre.

Bineînțeles, 
cipal de atracție 
vitrina rezervată 
trofeele obținute 
tanții studențimii

punctul prin- 
îl constituie 
unora dintre 
de reprezen- 

române la

TREI CAMPIONI MONDIALI UNIVERSITARI

Trei actuali deținători ai tit
lurilor de campioni mondiali u- 
niversitari vor face parte din 
delegația pe care o va prezen
ta R. F. Germania în cadrul în
trecerilor Universiadei de la 
București. Este vorba de sări
torul în înălțime Gerd Nagel, 
student la Universitatea din 
Frankfurt, deținător al celei 
mai bune performante mondia
le din acest sezon (2,31 m), 
aruncătorul de ciocan Klaus 
Ploghaus din Darmstadt, cu o 
aruncare de 80,56 m înscrisă 
recent în palmaresul său. pre
cum și sulițașul Helmut Schrei
ber. reprezentant al cunoscu
tului centru universitar al 
Heidelbergului. Dintre laureații 
vest-germani ai precedentei e- 
ditii. de la Ciudad de Mexico 
’79. numai sprinterul Harald 
Schmidt, specialist pe 400 m. 
nu*  va face parte din lista pe 
care a definitivat-o acum cî- 
teva zile Uniunea sportivă uni- 

o lună. în vîrstă de 26 de ani, 
cu 7 ani mai mult decît adver
sara sa. Chris Evert-Lloyd a 
obtinut victoria datorită cons
tantei și plusului de experiență, 
folosind cu 6ucces returul de 
serviciu — arma sa principală 
în partida de ieri — lovitura 
de rever în cros și passing- 
shoturile în diagonală. în 
schimb, marcată de miza întîl- 
nirii, Hana Mandlikova a gre
șit mult. în special la serviciu 
si în jocul la fileu.

într-una din semifinalele pro
bei de dublu masculin McEnroe. 
Fleming au dispus de Ocker, 
Stockton cu 6—3, 6—2. 6—4.

Ultima probă, cea de caiac 
4, a prilejuit un „galop de 
sănătate" primului nostru e- 
chipaj format din Gheorghe 
Nițu — Vasile Dîba — Petrică 
Dimofte — Ion Geantă care, în 
această alcătuire, pare de ma
re viitor. Rezultate : K-4 —
1000 m : 1. România (Nițu — 
Dîba — Dimofte — Ciobanu) 
3:13,4 ; 2. România (Zafiu — A- 
lexe — Marinescu — Ciobanu) 
3:17,3 ; 3. România (Ionescu — 
Bologa — Nicoiae — Frigioiu) 
3:17,5 ; 4. Italia (Innocenti — 
Scarpa — Savoia — La Ca- 
prucia) 3:17,7 ; 5. Australia
(Doah — Wooden — Martin — 
Kenny) 3:18,5.

Azi de la ora 9 au loc semi
finalele la 500 m, iar de la 
ora 11 finalele.

O parte dintre exponatele prezentate pu
blicului

diferite ediții ale Jocurilor 
Mondiale Universitare. La loc 
de cinste se află medaliile de 
campioni mondiali universitari, 
cîștigate de către Iolanda Ba
laș, la înălțime, în 1961, Dan 
Grecii, la gimnastică, în 1973, 
Mihaela Peneș, la suliță, In 
1965, precum și cele 4 medalii

R.F. GERMANIA
versitară a R. F. Germania 
(A.D.H.). Ea cuprinde în total 
65 de sportivi, care-si fac acum 
ultimele pregătiri pentru star
turile de la București.

Aproape jumătate din numă
rul menționat mai sus (31 par
ticipant!) sînt incluși în lotul 
de atletism. în rîndul celor 
nominalizați pentru probele fe
minine se află si campioana 
mondială pe 3 000 m, Birgit 
Friedmann (Frankfurt) și arun- 
cătoarea de suliță Ingrid Thys
sen (Koln). care, cu trei săp
tămâni în urmă, a ridicat re
cordul vest-german al probei 
la 65,56 m. în concursul desfă
șurat la Bielefeld.

Dintre cei cinci membri ai 
lotului de gimnaști se remarcă 
desigur Jurgen Geiger, care a 
obtinut recent locul al doilea 
la individual compus în campio
natele naționale, precum sl 
două titluri pe aparate (la pa
ralele și sol). La întrecerile 
de scrimă, vor participa 15 
sportivi vest-germani. cel mai 
cunoscut dintre ei fiind spada
sinul. Igor Borrmann, al 4-lea 
pe lista anuală a federației de 

. specialitate.
în afara atleților. gimnaștilor 

si scrimerilor, vor mai^ partici
pa la Universiadă înotători și 
tenismani, apartinînd centrelor 
universitare din R. F. Germa
nia.

KLAUS HOLTZENBElN
redactor la agenția S.I.D.

TELEX • TELEX • TELEX • TELE

(2 de aur, una de argint și una f 
de bronz) colecționate, în 1977? I 
la Sofia, de către gimnasta Ali
na Goreac. Tot aici pot fi văr s 
zute diferite afișe ale unor 
diții anterioare, două diplo 

' primite de boberii români 
Jocurile Mondiale Universit. 
de iarnă de la Davos, în a> 
1930, fotografii de la Universi. 
da de vară de la Sofia (197 
cu ciștigătorii români la t 
de cimp, lupte greco-roir 
scrimă, gimnastică etc.

Printre alte exponate d< 
loare se află prima med 
olimpică românească (Pai , 
1924, cîștigată de echipa națio
nală de rugby), primele cupe 
de campioni mondiali, cucerit' 
în anii 1933—34, de echipaje 
noastre de bob, trofee ce 
revenit echipelor noastre 
handbal. multiple camp! 
mondiale.

Expoziția este deschisă zii. 
intre orele 10 și 18.

0, (P

alcătuită din 5

• In turneul de >olo 
s-au înscris ptnă în ,n< 
meatul de față 13 echipe . 
Brazilia, Canada, R.F. Chi
neză, Iugoslavia, Japonia, 
Spania, Ungaria, U.R.S.S., 
Bulgaria, S.U.A., Grecia, 
Mexic șl România. Meciu
rile vor fl găzduite de 
bazinul Dinamo, unde au 
șl început antrenamentele 
lotului de polo al Româ
niei.
• Libanul a confirmat

participarea la Universia
dă a unei delegații alcă
tuite din 100 de persoane 
Sportivii din această țară 
s-aiu înscris la întrecerile 
de baschet masculin, vo
lei, scrimă masculin, înot, 
atletism. Din Bangladesh 
va sosi la București o de
legație '....................
sportivi și un conducător.
• Iată lista arbitrilor din 

Bulgaria care vor ofk 
la întrecerile de la Buc 
reștl : Borislav Tomov și 
Todor Dobrev la baschet, 
Dinko Stoikov și Petko 
Sirakov, la lupte. Vladi
mir lanev și Nikolai La- 
lov la polo, Dimitar Po
pov și Llubomlr Mihailov 
la sărituri în apă, Ivan 
Grecenllev șl Boris Bori
sov la scrimă, Vladimir 
Dermendjiev șl Iv»n Tau- 
sanov la 'volei.
• I.E.A.B.S., prin atelie

rele sale centrale, a con 
struit 
bunei 
ritelor ____ ____
cloare pentru mingi, indi
catoare cifrice, poi'ti de 
polo, suporți stative i inpi, 
rigle de măsurat la ie- 
tism (înălțime), pr- -.uri 
pentru triplu salt, 1 >gi- 
me, suliță, cuburi de n ir 
caj la aruncări,. în r- 
toare de fllee, cutii 
magneziu, catarge p< ■ 
steagurile țărilor cu spo 
tivi medaliați, cuști pentru 
probele de ciocan și disc, 
cele 6 podiumuri pente 
scrimă și altele.
• Asistența sanitară . 

tiepideniieă din Satul 
niversiadel, cantină, 
taurant, cofetărie, de 
toate bazele sportive de 
antrenament și întrecere 
va fi asigurată de către 
Inspecția de stat pentru 
igiena și protecția muncii 
a municipiului București.

l
I

i

I—ăaparatura nec 
desfășurări, a 

discipline : căru-

j

ziua a doua a turneului f»- 
de la Vama : R.D. Germs 
Polonia 28—21. Cehoslovacia 
Bulgaria 27—19, U.R.S.S. — 
garla 21—17. In clasament cor 
echipele U.R.S.S. și R.D. 
mană cu cîte 4 p.

ÎNOT • La Berlin, in c 
campionatelor R.D. Germ_>. 
Ute Geweniger a stabilit un nr 
record mondial în proba 1 '
nă de 100 m bras, cu 
Ute Geweniger a termin i 
gătoare si în proba de 
fluture, In care a fost înr 
tă cu 1:00,59. Rezultate : m. 
lin : 400 m mixt : Andreas 
kert 4:29.84 : 100 m bras : Sigruu 
Nanke 1:05.17 ; 100 m fluture : 
Olaf Ziesche — 56,25.

SCRIMA • La Clermont- 
Ferrand (Franța) au început cai 
pionatele mondiale cu proba de 
floretă bărbați (individual). Am 
bU reprezentanți al echipei Ro
mâniei. Petru Kukl si Zsolt Husti. 
au reușit să treacă de primele 
două tururi eliminatorii, califi- 
cîndu-se pentru faza, următoare.

ȘAH • Turneul de la 
Palmas s-a Încheiat cu victoria 
marelui maestru olandez Jan 
Tirnman. 81/» p din 10 posibile, 
urmat de*  Bent Larsen (Danemar
ca) 6‘/jp. Marele maestru Viktor 
Korcinoi a ocupat locul 4, cu 6 p.


