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„SATUL 
și star-

luptelor mondiale, recen- 
vicecampion mondial in

porta
CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

S-A INAUGURAT „SATUL UNIVERSIADEI». 
STARTUL COMPETIȚIILOR ESTE APROAPE!

La finele emoționantei festivități a inaugurării ..Soiului Univer
siadei", pionierii au oferit flori sportivilor noștri. Multipla cam
pioană Nadia Comănțci (in fotografie, încadrată de antrenoa- 
nea Anca Grigoraș ji de Angela Bratu) s-a aflat firesc în cen
trul atenției Foto : Dragoș NEAGU

VALORILE BASCHETULUI MONDIAL 
ÎNTR-0 ÎNTRECERE DE MARE ATRACȚIE

1 O mare favorită a turneului 
masculin de baschet al Univer
siadei este reprezentativa uni
versitară a Uniunii Sovietice, 
care a anuntat un lot deosebit 
de valoros, avînd în componen
tă nu mai puțin de șase dintre 
jucătorii care au obtinut în lu
na iunie, la Praga. titlul de 
campioni ai Europei. Ținînd 
seama de rezultatele anterioara 
(un titlu olimpic, două de cam
pioană a lumii și trei de cam
pioană mondială universitară), 
precum și de lotul pe care îl va 
deplasa, apare ca evideniă și 
normală candidatura selecționa
tei sovietice la locul I.

Campionul săritorilor noștri in 
lungime — Gheorghe Lina 

Foto : N. DRAGOS

LA SFÎRȘIT DE SĂPTĂMÎNĂ 
PE AGENDA „DACIADEI"
Și sfîrșitul acestei săptămîni este bogat în 

evenimente sportive — acțiuni si concursuri de 
masă și de performantă — înscrise în calen
darul mereu dens al competiției naționale 
„Daciada".

în numeroase localități din tară — la Timi
șoara și CIuj-Napoca, Iași și Constanta, Bra
șov. Tg. Mureș și altele — se vor desfășura 
duminici cultural-sportive, iar bazele stațiuni
lor de odihnă vor găzdui întreceri si demons
trații. Multi elevi, aflati în vacantă, vor porni pe cărări 
de munte. în excursii și drumeții. Așa cum ne-am obiș
nuit, foarte multe asociații vor organiza concursuri de orien
tare turistică. în care oamenii muncii își vor arăta măies
tria în „sportul cu harta și busola", dătător de sănătate si 
de putere de muncă.

Tot azi și mîine. la Pitești, sînt programte concursuri do
tate cu „Cupa constructorilor de mașini". Muncitorii din nu
meroase întreprinderi din întreaga tară își vor disputa în- 
tîietatea la cros, fotbal, volei, handbal si tenis de cîmp. 
dorind să dovedească, desigur, că a fi bun în producție, in 
construcția de mașini. înseamnă a fi și un practicant cu 
consecventă al exercițiului fizic, al sportului.

în sportul de performantă, la Cîmpuiung. continuă să se 
desfășoare finalele pe tară la ciclism, juniori, cu probele de 
fond, care vor desemna pe noii campioni ai .Daciadei".

Iubitorii de sport sînt asteptati. dealtfel, pe toate bazele, 
pentru a-și petrece un sfîrșit de săptămînă plăcut si recon
fortant. Factorii cu atribuții în acest domeniu au luat si 
vor lua măsuri pentru o cit mai bună organizare a activi

tăților sportive.

Bucu-
S.U.A.

La Universiada de la 
resti. echipa masculină a 
vine cu jucători ale căror nume 
nu au figurat în loturile partici
pante la marile competiții in
ternaționale din ultimii ani : 
Campionatul mondial (disputat 
in anul 1978, în Filipine, la 
Manila) și Jocurile panameri
cane (desfășurate 
în Porto Rico, la San Juan), 
aceasta nu este 
deoarece există 
obiceiul ca. la fiecare competi
ție internațională. S.U.A. să 
prezinte alt lot. Chiar în a- 
ceste condiții (cu totul deose

în 1979.

întimplător, 
împămîntenit

„CUPA FEDERAȚIEI"
0 COMPETIȚIE ATLETICĂ DE INTERES

Nume’rotarea inversă pînă la 
ora primului start oficial ăl 
Universiadei la atletism (marți 
21 iulie, ora 10) se desfășoară 
cu maximă febrilitate și emo
ție pentru toți cei care, în- 
tr-un fel sau altul, vor fi an
grenați la această mare com
petiție : atleți, antrenori, me‘ 
dici, arbitri, amenajatori de 
teren etc. înaintea marelui e- 
xamen — indiscutabil cel mai 
însemnat ai atletismului ro
mânesc I — are loc astăzi și 
mîine ultima repetiție genera
lă, chiar pe stadionul concursu
lui, „23 August", la care vor 
participa întreg corpul de ar

De ieri, deasupra vechiului complex studențesc Regie flutură 
tricolorul României, țară organizatoare a Universiadei ’81, înălțat pe 
primul dintre cele 200 de catarge existente pe platoul central, 
ca semn al inaugurării oficiale a „Satului Universiadei". De ieri, 
„Regia bucureșteană" și-a deschis, deci, larg porțile. Și tot de 
ieri, primii locuitori, sportivi români și oaspeți sosiți joi seara 
din delegația R.P. Chineze, s-au instalat în camerele spațioase, co
chet aranjate, funcționale, ale acestei așezări care va deveni, in 
doar cîteva zile, o „localitate multifuncțională", in care reprezen
tanții studenților lumii își vor întinde unii altora mîinile intr-un 
gest de caldă prietenie.

Așadar, de ieri. Complexul studențesc Regie a devenit 
UNIVERSIADEI" I Deschiderea Universiadei ’81 la 19 iulie 
tul competițiilor de la 20 iulie sînt aproape I

Toți componenții loturilor 
sportive universitare ale Româ
niei au finut să fie prezențl

de ale altor țări, în spe- 
cele europene, la care ve- 
aceleași nume pe parcursul

bite 
cial 
dem 
mai multor ani), selecționatele 
nord-americane au obtinut suc
cese la competiții 
olimpice si

Una din 
baschetului 
Iugoslaviei 
două mondiale) 
București cu o selecționată in 
care nu întilnim nici un nu
me cunoscut, dar aceasta nu

Dumitru STĂNCULESCU

mondiale, 
universitare.
marile forțe ale 

mondial — echipa 
(un titlu olimpic, 

va veni la

(Continuare ir, nag a 4-a)

bitri ai Universiadei și toți 
atletii noștri fruntași. între care, 
cu siguranță, toți cei care 
urmează ca, între 21 și 26 iu
lie, să participe la competiția 
mondială a studenților, dar și 
ceilalți atleti de valoare din 
țară care, se pregătesc, la rîn- 
du-le. pentru diferite con
cursuri de amploare din acest 
sezon.

Concursul de astăzi și mîi
ne. dotat cu „Cupa Federației", 
va însemna, așadar, pentru 
atleții noștri ultima verificare 
și deci selecția definitivă pen
tru apropiata competiție din 
cadrul J.M.U. Așteptăm cu 
mult interls acest concurs, cu 
speranța mărturisită că-i vom 
vedea evoluînd pe atletii noș
tri la o valoare ridicată și că 
ei vor obține rezultate de pri
mă mărime. întrecerile încep la 
ora 17, atît astăzi cît și 
mîine.

In meciul de tenis pentru „Cupa Davis"

DUPĂ PRIMA ZI ARGENTINA CONDUCE CU 1-0
• Dirzu n-a putut rezista lui Vilas • Azi, de la ora 13, continuă partida întreruptă 

dintre Segărceanu și Clerc
TIMIȘOARA, 10 (prin tele

fon). Sferturile de finală ale 
„Cupei Davis" programează în 
orașul de pe Bega meciul Ro
mânia — Argentina, căruia ’o- 
calnicii i-au pregătit un cadru 
cu totul deosebit. Din păcate 
vremea nu a favorizat inaugu 
rarea Tenis Clubului Timișoa
ra. doar dacă nu considerăm 
că noua bază a primit bote
zul... datorită torențialei aver
se care a impus întreruperea 
repetată a primei partide.. Oca 
dintre Andrei Dîrzu și jucăto
rul argentinian Guillermo Vilas. 
DIRZU - VILAS 4-6, 4-6, 3-6

La ora 14,10 arbitrul Inlețna 
tional Carlo Martini (Italia) a

Au fostla această solemnitate, 
de fată Nadia Comăneci. mul
tiplă campioană, olimpică, 
mondială și europeană la gim
nastică, Ion Draiea, Ștefan 
Rusa, Constantin Alexandra, 
performeri de marcă ai spor-

GIMNASTELE Șl GIMNAȘTII NOȘTRI 
PROMIT UN SPECTACOL

DE ÎNALTĂ ȚINUTĂ
Așadar luni, la Palatul spor

turilor din Capitală, o plăcută 
reîntilnire cu cele mai bune 
gimnaste si cu cei mai bunt 
gimnaști ai tării, angrenați in 
aceste zile în pregătirile pentru 
importantul examen internatio
nal al Universiadei. Reîntilni- 
rea publicului bucurestean la 
Concursul demonstrativ al lotu- 
rilor universitare românești cu 
Nadia Comăneci. Rodica Dunca, 
Emilia Ebciie. Dumitrita Tur
ner. Marilena Viădărău. Angela 
Bralu. cu Kurt Sziiier. Romulus 
Bucuroiu. Aurelian Georgescu. 
Emilian Nieula. Octavian Iona- 
șiu. Dan Odorhean este un ex
celent prilej de a admira înalta 
măiestrie a reprezentanților 
gimnasticii noastre - pentru a- 
propintele Jocuri Mondiale U- 
niversitare. o veritabilă repe
tiție generală în vederea con
cursului oficial de peste exact
o .săptămînă.

Dealtfel. într-o recentă dis
cuție. muiltipla noastră campi
oană. Nadia Comăneci. ne spu- 

Tiea că așteaptă cu mare bucu
rie si încredere revederea cu 
iubitorii sportului din Capitală, 
care i-au făcut o atît de fru
moasă si caldă primire la re
centele finale ale „Daciadei". 
„Am continuat să mă pregătesc 
cu minuțiozitate in aceste ulti
me zile — ne spunea Nadia — 
si sînt convinsă că luni dună- 
amiază voi prezenta spectato
rilor un program dc înaită ți
nută tehnică". Aceeași atmos
feră de încredere si optimism 
si în rindurile gimnastilor. care 

dictat începerea partidei, da, 
numai după 7 minute, la scorul 
de 1—0 pentru Dirzu, Vilas a 
acuzat primele picături de 
ploaie, cerind suspendarea jo
cului pînă la curățirea frumoa
sei suprafețe de ciment (vop
sită in verde în aria de joc șl 
în roșu în jur). Pînă la 3—2 
pentru Dirzu fiecare dintre ju
cători și-a ciștigat serviciul - 
ceea ce pentru tînărul nosltu 
reprezentant era deja o perfor
manță bună, și de unii neaș
teptată. ținlnd seama de fai
ma adversarului. Dirzu a reu
șit primul break al acestei par

tide. luind conducerea cu 4—2 
în primul set. A urmat un 

tulul 
tul 
proba individuală de floretă. 
Petru Kuki, reîntors de la 
Clermont-Ferrand, inotătoarea 
Carmen Bunaciu, învingătoare 
pînă acum în „meciurile topu
rilor internaționale" de la 100 
și 200 metri spate, echipele de 
polo și baschet conduse de că
pitanii lor, Cezar Răducanu și 
Coste! Cernat. Privirile tuturor 
au urmărit cu emoție primele 
unduiri ale tricolorului, pentru 
a cărui înălțare pe cel mai 
înalt catarg al podiumului de 
premiere vor lupta cu abnega
ție în întrecerile care vor în
cepe peste 9 zile. Au ascultat

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag a 4-a)

Dan Odorhean, una din spe 
ranțele gimnasticii noastre 

masculine la Universiadă
Foto : V. BAGEAC

în ultimele zile au insistat mai 
ales la aparatele în care por
nesc cu cele mai mari șanse 
în lupta pentru o bună situa
re în clasamentele finale.

Mai întîi băieții (de Ia ora 
17 la 19) și apoi fetele (19— 
20,50) se vor prezenta luni 
după-amiază la un test impor
tant. deosebit de atractiv pen
tru public. de mare utilitate 
pentru gimnastele și gimnaștii 
care ne vor reprezenta la Uni
versiadă.

ghem lung pe serviciul lui Dir
zu și cînd s-a instalat egalita
tea (după 7 mingi frumoase) 
ploaia a izbucnit din nou. Ar
bitrul Carlo Martini a fost, fi ■ 
rește, nevoit să oprească parti
da intr-un moment extrem de 
favorabil pentru tînărul nos
tru jucător, care avea toato 
șansele, așa cum începuse par
tida, să cîștige primul set. La 
ora 17,35 apariția soarelui este 
aplaudată de cei 2 500 de spec
tatori. care nu au părăsit mc! 
o clipă tribunele. Din păcate 
însă ocazia ce părea favoraoilă

Victor BANCIULESCU
(Continuare in pag 2-3)



ROMANIA - ARGENTINA

TOT'JL DESPRE... GIMNASTICA
Față de valoarea participanților 

(numeroase gimnaste de tahe 
mondială — campioane olimpice, 
europene, medaliate în competi
țiile de mare anvergură, precum 
și gimnaști de renume interna
țional și-au anunțat prezența) și 
de marele interes pe care publi
cul bucureștean îl manifestă încă 
de pe acum, se poate aprecia că 
Întrecerile de gimnastică din ca
drul Universiadei se numără 
printre cele mai îndrăgite din 
agenda marii competiții Interna
ționale. Conform programului al
cătuit, concursul de gimnastică 
se va desfășura — la Palatul 
sporturilor și culturii — în pri
mele patru zile: 20, 21, 22 și 23 
iulie. Șl-au anunțat participarea 
gimnaste și gimnaști din 25 de 
țări, In concursul feminin ur- 
m’.nil să fie reprezentate 13 țări, 
Iar In cel masculin 22. Șapte 
țări vor alinia echipe complete, 
atit la feminin cit și la masculin: 
România, U.R.S.S., R.P. Chineză, 
Japonia, S.U.A., Mexic și Cuba, 
ta timp ce unele țări vor fi pre
zente numai cu echipe masculi
ne: Canada, R.P.D. Coreeană, 
Coreea de Sud, Franța, B.F, Ger
mania. Ungaria. Anglia, Irak.

Amănunte
organizatorice, condiții

regulamentare

(Urmare din naq 1)

Impresionant palmares
românesc

Participarea reprezentanților ță
rii noastre la întrecerile Univer
siadei este consemnată încă de 
acum două decenii, la ediția din 
1961, de la Sofia, Sonia Iovan si- 
tuîndu-se pe locul III la indivi
dual compus. La edițiile ce au 
urmat gimnastica românească, în
deosebi cea feminină, a repurtat 
succese de mare prestigiu, Ali
na Goreac, Teodora Ungureanu, 
Dan Grecu, Ion Checicheș înscri- 
indu-și numele printre marii lau- 
reați ai Jocurilor Mondiale Uni
versitare. Iată succesele gimnaș- 
tflor și gimnastelor din țara 
noastră la ultimele ediții ale Uni
versiadelor.

1973, Moscova: Dan Grecu — 
campion mondial universitar la 
inele; echipa masculină a Româ
niei (Dan Grecu, Constantin Pe
trescu, Nicolae Oprescu, Mihai 
Borș) — medalie de bronz;

1977, Sofia: Alina Goreac — 
dublă medaliată cu aur (indivi
dual compus și paralele), meda
lie de bronz la sărituri și bîmă; 
Gabriela Trușcă — medalie de 
argint la paralele; Anca Grigo- 
raș — medalie de argint la bîr- 
nă; echipa feminină a României 
(Alina Goreac, Anca Grigoraș, 
Gabriela Trușcă, Rodica Sabău) 
—- medalie de argint; Dan Grecu 
— medalie de aur la inele; Ni
colae Oprescu — medalie de 
bronz Ia inele; echipa masculină 
a României — locul VI.

1979, Ciudad de Mexico: Teo
dora Ungureanu — triplă meda
liată cu aur (individual compus, 
paralele șl bîrnă). medalia de 
ar^nt la sol și sărituri; Anca 
Grigoraș — medalie de argint la 
bîrnă, medalie de bronz la pa
ralele, locul 4—5 la individual 
compus; echipa feminină a Ro
mâniei (Teodora Ungureanu, An
ca Grigoraș, Gabriela Trușcă, 
Cristina Itu) — medalie de ar
gint; Ion Checicheș — medalie 
de aur la inele; Kurt Szilier — 
medalie de bronz la sărituri, pa
ralele șl bară fixă*; echipa mas
culină a României — medalie de 
bronz.

Concursul de gimnastică din 
cadrul Universiadei de la Bucu
rești va fi organizat conform re
gulamentelor Federației Interna
ționale de Gimnastică. El cuprin
de, practic, trei întreceri: pe e- 
chipe, individual compus și pe 
aparate — atît Ia feminin cit și 
La masculin. Se va concura nu
mai cu exerciții liber alese, în 
conformitate cu codul de punc
taj al F.I.G., valabil de la 1 ia
nuarie 1980. La masculin sînt 
programate șase probe: sol, cal 
cu minere, inele, sărituri, para
lele, bară fixă; Ia feminin — 
patru probe: sărituri, paralele 
inegale, bîrnă și sol. Fiecare ța
ră participantă la concursul pe 
echipe are dreptul să înscrie 
patru gimnaști și maximum două 
rezerve. Țările care participă nu
mai la concursul individual ge
neral pot să înscrie maximum 
trei gimnaști. înscrierile nomi
nale pot fi făcute cu trei zile 
înaintea începerii competiției. 
Clasamentele pe echipe vor 
stabilite după re
zultatele concursu
rilor din zilele de 
20 iulie (masculin) 
si 9,1 iulie (femi
nin). prin adiționa
rea punctelor obți
nute de primii trei 
gimnastă ai fiecărei 
echipe. în fiecare 
probă. Pe baza a- 
cestui concurs, prin 
adiționarea notelor 
vor fi desemnați si 
învingătorii la indi
vidual compus, iar 
cei mai bine situați 
în fiecare probă se 
vor califica pentru 
finalele pe aparate. 
Clasamentele pe a- 
parate se vor face 
prin adiționarea no
tei obținute în fi
nală cu nota, obți
nută în concursul 
general, la aceeași 
probă. La finalele 
pe aparate vor par
ticipa primii 8 gim
nast! și gimnaste 
din fiecare probă, 
dar nu mai multi 
de doi pentru fie
care națiune. care 
au obtinut cele mai 
bune rezultate în 
concursul general în 
proba respectivă.

Iată 
complet 
rilor de 
luni 20 
15 — 20,30) 
masculin pentru 
vingătoarei pe 
câștigătorului 
compus ; marți 
16—20) concurs general ______
pentru desemnarea învingătoarei 
pe echipe și a cîștigătoarei la in
dividual compus; miercuri 22 iu
lie (ora 17—20) finalele pe apa
rate la băieți; joi 23 iulie (ora 
18—20) finalele pe aparate la fete.

Ca și la alte mari întreceri de 
gimnastică, în zilele de 17 iulie 
(masculin) și 18 iulie (feminin) 
sînt programate la Palatul spor
turilor și culturii antrenamente 
oficiale, veritabile repetiții ge
nerale pentru sportivi și organi
zatorii.

Spectatorii recentelor finale ale 
„Dacia doi", desfășurate tot la 
Palatul sporturilor și culturii, au 
sesizat, desigur, aparatele noi 
montate în sală. Sînt aparatele 
„Shelde", pe care se va concura 
și la Universiadă. în sala de 
concurs se montează în prezent

podiumul, pe care vor fi insta
late aparatele. In sală va func
ționa o mare tabelă electronică 
pe care vor fi afișate cu promp
titudine rezultatele, iar comuni
carea între brigăzile de arbitri și 
juriul de concurs se va face prin 
cele mai modeme mijloace elec
tronice, aidoma altor mari com
petiții.

Federația internațională l-a de
semnat pe următorii oficiali pen
tru supravegherea bunei desfă
șurări a întrecerilor de la Bucu
rești: Maria Simionescu (Româ
nia), vicepreședintă a Comisiei 
tehnice feminine a F.I.G. (pentru 
concursul feminin) și Aleksandr 
Lylo (Cehoslovacia), președinte 
al Comisiei tehnice masculine a 
F.I.G. (pentru întrecerile mas

culine).

Cîștigătorii edițiilor
9

anterioare
La începu), întrecerile 

nastică ale Universiadei 
un caracter individual. Din ....... 
(Budapesta) se organizează și în
treceri pe echipe. Iată cîștigătorii:

1361, Sofia: masculin — Takashi 
Mitsukuri (Japonia); feminin 
Irina Pervuhina (U.R.S.S.);

de 
au

gim- 
avut 
1965

programul 
al întrece- 
gimnastică:

iulie (ora 
concursul general 

desemnarea ta- 
echipe și a 

la individual 
21 ulle (ora 

feminin

lui Dîrzu s-a risipit. Cu două 
breakuri consecutive, la relua
re, Vilaș răstoarnă scorul și 
cîștigă într-un sfert de oră 
primul set cu 6—4, restabilind 
adevărata diferență de valoare. 
Setul doi, cu un început simi
lar cu primul, vede un Dîrzu 
curajos, servind bine, venind 
la fileu, dar greșind prea multe 
voleuri. Ghemul 3 e cel mai 
lung, cu 19 mingi pînă la de
cizie, cu 6 avantaje pentru 
Dîrzu, doar ultimul fiind rea
lizat, și jucătorul român ajun
ge din nou la conducere. Lui 
Vilas i-a fost suficient un sin
gur break, la 4—4. pentru a 
ciștiga și setul secund simetric 
cu primul: 6—4. Setul 3 debu
tează avînd pentru prima oară 
Ia conducere nu pe Dîrzu ci 
pe Vilas, care liftind cu preci- 
zie și dirijind bine mingile cîș
tigă cu 6—3. Dîrzu a luptat
curajos, dar el nu are încă ar
mele necesare pentru a 
fată unui supercampion.

SEGĂRCEANU 
iNTR.

CLERC

face

4-6,

Tripla medaliată eu aur de la Ciuda 
Mexico, Teodora Ungureanu-Capoi

Un meci care poate să 
foarte spectaculos, cu i 
aspre și în manieră ________
în atac. Segărceanu atacă agre
siv, se impune la fileu și, cu 
un break timpuriu, ajunge să 
conducă cu 3—0 pe învingăto
rul turneului de la Roma. Cu 
servicii puternice și mingi pa
sate cu precizie, Clerc reface 
egalitatea. 3—3, iar cu un break 
la 4—4 se impune, cîștigînd 
în final primul set cu 6—4 la 
lăsarea întunericului.

Sîmbătă, începînd de la ora 
13, va continua meciul de sim
plu dintre Segărceanu și Clerc. 
Dacă acesta se va prelungi la 
peste 30 de ghemuri, partida de 
dublu se va juca duminică, de 
la ora 16. în cazul cînd se 
disputa mai puțin de 30 
ghemuri, meciul de dublu 
începe sîmbătă, la două 
după terminarea celui de sim-

BASCHET

AL 58-LEA DERBY
Mîine 12 iulie pe hipodromul 

din Ploiești se va disputa al 
58-lea derby. Cea mai importan
tă alergare din cariera un.ui tră
paș se dispută la vîrsta de 4 
ani. La startul probei se vor a- 
linia cele mai reprezentative ele
mente ale generației, în 
de 11. Recordul probei 
pe distanța de 2 800 m aparține 
din 1977 lui Răzlin. Iată părerile 
antrenorilor despre favoriții aces
tui derby: I.R. Nicolae — Rodion, 
Perjar, Trucaj. Gh. Solcan: Per
jar, Catren, Garanta. V. Gheor
ghe: Perjar, Catren, Rodion. M. 
ștefănescu: Sibila, Perjar, Oscior. 
D. Popa: Perjar, Catren. T. Ma
rinescu: Perjar, Garanta, 
tren. ‘ ....
Perjar, 
ran ta, 
Perjar, 
Diache: „ , _____ , ______
N. Gheorghe: Perjar, Catren, Ga
ranta. I. Oană: Perjar, Rodion 
Tufana. Iată si părerea a doi 
vechi conducători amatori: Oc
tavian Matei — Rodion, Hublou, 
Riguros; Mihai Manea — Garan
ta. Tufana, Catren.

în reuniunea de joi I. O ană 
a obținut două victorii. Prima 
a repurtat-o cu Hudița, care s-a 
desprins autoritar în finalul a- 
ler?ârii. A doua victorie a do- 
bîndit-o cu Manșon, excelent

HI PISM

număr 
(1:24,8)

Perj ar, Garanta, Ca- 
A. Brailovschi: Oscior,
Catren. Gh. Tănase: Ga- 

Perjar, Sibila. D. Toduță: 
Garanta, Tufana. S. O- 
Perjar, Sibila, Tufana.

condus într-o cursă de așteptare 
și energic susținut în lupta fi
nală. Ultima cursă a prilejuit 
un duel prelungit între armăsa
rii Văsălie și Exceient. Primul, 
prezentat într-o formă maximă, 
cu o ameliorare de record și 
condus fără greșeală de I.R. Ni
colae, a obtinut o victorie la un 
scurt cap. O mențiune pentru tî- 

~ care
premiul 

Rezultate. Cursa I: 
(Al. Nacu), 2. Frene- 
a Il-a: 1. Vidin (Gh. 
Nuțu, 3. Hadeș; cursa 
Hogar (Gh. Tănase), 

Diagrama; cursa a - -
Turban (I. Florea), 2.
3. Stilat; cursa a V-a: 
ta (I. Oană), 2. Jder ; cursa a 
Vl-a: 1. Atala (M. Dumitru^ 2. 
Suitaș, 3. Turcin; cursa a VII-a: 
L Manșon (I. Oană). 2. Stilat,
3. Curioasa; cursa a VIII-a: 1, 
Văsălie, 2. Excelent. în afara
derby ului și a unui program bine 
întocmit, o atracție în plus va 
fi „pariul austriac- care porneș
te de la suma de 24 718 lei.

nărui talent M. Dumitru, 
a învins cu Atala în j 
GJiimpați.
1. Hemonâ 
tica; cursa 
Solcan), 2.
a Ill-a: 1.
2. rv-a: 1,

Curioasa,
1. Rodi-

Sandi IONESCU

fie 
mingi 

moderna

vor 
de 
va 

ore

1365, Budapesta: masculin 
Japonia și Akinori Nakayama 
(Japonia); feminin — Ungaria și 
Aniko Ducza (Ungaria);

1970, Torino: masculin — Ja
ponia și Terouichi Okamura 
(Japonia); feminin — U.R.S.S. șl 
Larisa Petrik (U.R.S.S,).

1373, Moscova — masculin —
U.R.S.S. și Nikolai Andrianov
(U.R.S.S.); feminin — U.R.S.S. și 
Olga Korbut (U.R.S.S.

1977, Sofia — U.R.S.S. și H. 
Kajiyama (Japonia); feminin — 
U.R.S.S. șl ALINA GOREAC ~ 
mânia).

(Ro-

mas- 
Ma-

1379, Ciudad de Mexico — 
culta — U.R.S.S. și Bogdan 
kuț (U.R.S.S.); feminin 
U.R.S.S. Și TEODORA UNGU- 
BEANU (România).

La Palatul sporturilor și cultu
rii se poate ajunge cu următoarele 
mijloace de transport în comun: 

troleibuze: 95. 74. 73, 83, 87, 82; 
autobuze: 3«0, 175, 323, 144, 132, 

232.
tramvaie: 9, 11, 26, 17, 22.

Constantin MACOVEI

VASILE SZANTO, COMUNA 
BOGATA. In fiecare an, alcătui
rea programului campionatului 
Diviziei „A" (dar parcă numai al 
Diviziei „A" ?) dă multă bătaie de 
cap Federației române de fotbal, 
deși ea are la dispoziție o serie 
de specialiști în această materie. 
Dar nu e o treabă ușoară să 
împerechezi cele 18 echipe în 
așa fel, lncît să obții o cit mai 
bună alternanță între meciurile 
susținute pe teren propriu și 
cele din deplasare, pentru a nu 
mai vorbi și de alte dificultăți 
legate de „plasarea44 cuplajului 
bucureștean, de meciurile echipe
lor într-un fel „Înrudite44 etc. Și, 
de fiecare dată, tot au existat 
nemulțumiți ! Apreciem, de ace
ea, efortul dv de a alcătui un 
asemenea program, pe care ne-am 
și grăbit să-1 înaintăm Federației 
române de fotbal. Dacă dv. ați 
găsit formula cea mai bună, e- 
vident, aveți dreptul la recunoș-

CONSTRUC 
„U- CLUJ-Î 
PETROLUL

în viitorul campionat al divi
ziei masculine „A" de handbal 
vor activa și formațiile Construc
torul C.S.U. Oradea (despre care 
ziarul nostru a scris), precum și 
Universitatea Cluj-Napoca și Pe
trolul Teleajen, prima promova
tă ca urmare a turneului de 
baraj, iar celelalte două în ur
ma cîș țigării locului I în clasa
mentele finale ale celor două 
serii divizionare „B",

Iubitorilor handbalului le este 
cunoscută formația universitari
lor clujeni. Cu două sezoane în 
urmă echipa se afla in Divizia 
„A", retrogradând, atunci, ca ur
mare șl a unei conjuncturi nefa
vorabile. „întreaga echipă, ca
drele «lin conducerea clubului și 
a Universității din Cluj-Napoca 
au dorit cu ardoare ca forma
ția noastră să revină printre e- 
chipele divizionare „A" — ne 
spunea antrenorul „Universității", 
prof. Gheorghe Zamfir. Dacă ar 
fi să amintesc, pe scurt, facto
rii care au contribuit Ia perfor
manța obținută de noi, aceștia 
ar fi dăruirea în joc a tuturor 
componențelor lotului, evidenți- 
lndu-se, totuși, Dorin Chixilă, 
Vasile Avram, Dan Petru, Flo
rentin Tătara, Liviu Jurcă, Con
stantin Căldare și Mircea Rău, 
precum și faptul că ne-am for
mat o pepinieră care a și înce
put să dea roade". Intr-adevăr, 
la C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca 
unde este antrenor același—-6K 
Zamfir, s-au format cîțlva juca 
tori de talent, Sergiu Pop și 
Stelian Bădosu fiind recrutați în 
lotul reprezentativ de juniori, 
iar Alin Repede și Vasile Stu- 
paru intrând în . lotul lărgit al 
Universității Cluj-Napoca, „Fi
rește — ne-a spus în încheierea 
scurtei noastre discuții antreno-

HANDBAL
rul Gh. 
penultin 
gradat 
măsura, 
tru nr. 
văzut i£ 
mînem 
acest e 
trebuie".

Plodeșt 
Teleajen 
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RAPID BUCUREȘTI, D, 
MAGANT TG. MURES 
- fete ;PETROLUL BÂIC 

REȘTI, CONSTRUCTORUL TG. MUREȘ Șl OLII
La Ploiești și Brașov s-au des

fășurat, timp de patru zile, tur
neele finale de calificare pentru 
promovarea în Divizia „A" de 
popice. In sala Voința din Plo
iești, de pildă — 
după disputarea 
sa men tele finale . 
toarea înfățișare: 
Rapid București, 
iești, 3. Voința 
Voința Roman, 5. 
6. Confecția Focșani;

■* Petrolul Băicoi, 2.

- zona Sad — 
meciurilor, cla- 
au avut urmă- 

feminin — 1. 
2. Dacia Plo- 

Constanța, 4.
. Bradul Vama, 

masculin 
— 1. Petrolul Băicoi, 2. Laromet 
București, 3. Metalul Roman, 4. 
Autotransport Pitești, 5. Olimpia 
Iași, 6. Gaz metan Mediaș. La

Brașov, pe 
ia Hidrome 
din zona N 
bilite sînt: 
gant Tg. N 
hei, 3. Pr< 
Record CIu 
Brașov, 6. 
masculin — 
Mureș, 2. O 
Satu Mare, 

indu: 
6.

Cărți noi

MICĂ ENCICLOPEDIE

ca, 5. 
Turzii, 
Ciuc.

Cum 
movat ___
le divizionai 
— Rapid 13 
iești, Derma; 
ța Odorhei; 
lui Bălcoi, 
Constructoru 
Beșița.

din 
prim*

In urmă cu doi ani, Edi- 
ra Sport-Turism lansa 

primul titlu din seria „Mică 
enciclopedie" (Tenis de Ra
du Voia), serie care își pro
pune o prezentare — isto
ric. mari competiții, eveni
mente deosebite, elemente 
de tehnică și tactică, pal- 
marese etc. — din princi
palele ramuri sportive. Re
cent în librării a apărut 
cea de a doua lucrare din 
această serie — „Baschet" 
de Valentin Albuiescu —, 
lucrare care, după cîte sîn- 
tem informați, precede al
tele două (Box și Volei). 
Așadar, seria de „Mică en
ciclopedie" se completează 
încet-încet, cititorul intere
sat de pasionantul domeniu 
al sportului găsind reunite 
în cîteva zeci de pagini cele 
mai importante date (ca în
tr-un dicționar enciclopedic, 
dar Ia care se adaugă și, 
am zice, relatarea 
tică) dintr-un sport 
tul. Avînd la bază 
idee, V. Albuiescu 
în prim-plan baschetul. O 
lucrare de sinteză este di
ficil de alcătuit, mai ales

beletris- 
sau al- 
această 
a adus

că materialul documentar 
este foarte vast, dar tocmai 
prin aceasta se solicită pri
ceperea și puterea de se
lecție a autorului. în ge
neral s-a reușit să se răs
pundă acestei cerințe (deși, 
facem acum mențiunea, V. 
Albuiescu s-a abătut de la 
„tiparul" solicitat lucrărilor 
din această serie), prezen- 
tîndu-se istoricul jocului, 
principalele competiții in
ternaționale, dezvoltarea bas
chetului la noi ș.a., ceea ce 
face din această „Mică en
ciclopedie" o lucrare utilă. 
Din păcate, poate tocmai din 
existența unui material prea"~ 
greu de selectat, s-au stre
curat și unele erori statis
tice care nu-și au locul mai 
ales într-o „enciclopedie", 
cum era de dorit să lip
sească și aprecierile subiec
tive pe marginea unor per
formanțe, aprecieri, care, de 
asemenea, nu-si pot găsi lo
cul în asemenea lucrări. Ori
cum, rămîne o încercare me
ritorie, care oferă date su
ficiente și interesante des
pre dezvoltarea generală a 
baschetului. (Em. F.).

CAM
BOX
Dintre mec 

disputată joi 
Romane", s< 
tarea „muște 
(Rapid) — 
(Metalul), in 
ținut o spect 
puncte, după 
fost numărat 
partida Gh. : 
Șt. Din că (IM 
tril l-au pref< 
dist, deși 
meciul. CEL) 
T»; juniori, i 

. taru (Rapid)
(Vulcan); pan 
nergia) b.p. JM 
semiușoară: V 
b.p. C. Chirili 
raru (Rapid) 
(Met.); semir 
(Rapid) b.p. I. 
mijlocie: E. I 
N. Dumiloiu 
Ecmimuscă: N 
b.p. I. Grado 
V. Stancu (Ra 
ganu (Steaua); 
mateseu (Met. 
nescu (Rapid); 
Apostol (M.F 
(Met.).

MOTOCICLISN

tința forului de specialitate. Vă 
previn insă că Federația este în 
posesia multor propuneri I

televiziune. Cine 
care a fost cel 
profesionist 
E greu de 
Dempsey, 

poate 
trebuie

la 
spus, 

poate 
Joe 
exclus

chestiune, 
ar putea 
mai bun 
categoria 

Poate 
Rocky 
Louis, 

nici

ANDREI DECU, CÎMPINA. Am 
văzut retrospectiva In 
ia 
spune
boxer 
grea 7 
Jack
Marciano,
Și nu 
Cassius Clay. Pot sa vă răspund 
doar la Întrebarea „cine a fost 
cel mai tînăr campion la toate 
categoriile Floyd Patterson. 
Avea 21 de ani dud a cucerit 
acest titlu.

EM. BOGHICI, GIUBG1V. La 
Începutul activității sale — aș* 
cum vj s-a spus — Necula Ră-

ducanu a fost... centru înaintaș. 
Puteați, dealtfel, să vă dați sea
ma de acest lucru, urmărindu-1 
și ca... portar !

HARALAMBIB
PUCIOASA. Am 
dv. Veți primi 
scrisoare.

• După o s< 
cauzată de par 
lergători fruntai 
peste hotare, co; 
tocros se vor i 
Cîmpjna cu eta? 
pionatului repul 
vor avea loc j 
Dealul Muscel, : 
asociației Poiana 
gram figurează 
niorl, tineret șl 
sebit interes est 
dintre brașovean 
— cîștigătorul < 
pei inaugurale — 
pion al seniorilo; 
aflat în prezent 
In clasament. F 
va da la ora 9,3<

TEODOROIU, 
primit rîndurile 

răspunsul prin

N.R., PLOIEȘTI. Rezultatele 
sportivilor noștri — mai bune 
sau mai puțin bune — oferă su- 

de inspirație pen- 
sau epigrame. De 
subiectele peste

flciente teme 
tru... catrene 
ce am căuta 
mări si țări ?

Ilustrația : N. SODICA

• Campionatul 
viteză pe șosea 
treia etapă, într- 
fiind programate 
traseu ales în c< 
lui Tg. Mureș, e 
ora 10. La cele 
gram și-au anw 
peste 1<X) de mo 
mișoora, Reșița, 
rești, Oradea, B 
centre.



cele trei nou promo- 
S. Tîrgoviște a fost 

rapidă în cursa reve- 
prima divizie. Ea n-a 

1“ decît un an. „Că-

C. Ionescu, din conducerea secției, Ștefan Coiclum,
Gheorghe, Dobrin, Gh. Predoiu, președintele

~ ' C. Chiriță, președintele
L. Caravețeanu, masor; 

Mia, Filipescu, Niculescu, Marge-

Jnio 
apo- 
npia 
urea
pro-
noi- 

tinln
Plo- 

Zo’n- 
ctro- 
rești, 
mpia

I
I
I

Echlpa C.S. Tîrgovtștc, după ultima partidă a sezonului (4—1 cu 
Metalul Plopeni). De la stingă la dreapta, tn rtndul de sus: medi
cul V. Bocănete, ~ ~ 
antrenor principal, 
secției, Fl. Alexandru, Enăche, Dumitrescu, 
clubului, Ene; R. Jercan, antrenor secund, 
rtndul de jos: Voinea, Greaca, 
latu, Sava, Economu, Popescu.

Dintre 
vate, C. 
cea mai 
nirii în 
stat în „B‘ ____
zuți", în vara trecută (la gol- 
a» in- ultima etapă), tîr
goviștenii n-au fost copleșiți de 
o retrogradare pe care au con
siderat-o conjuncturală și s-au 
pus grabnic pe treabă, convinși 
că echipa lor merită să joace 
în „A“. Și și-au reluat acum 
locul în primul eșalon al fot
balului românesc într-o manie
ră convingătoare : • cel mai
mare număr de puncte reali
zat de o echipă (55 !) în aceas
tă edific a Diviziilor „A", „B" 
și „C“ ; • de asemenea, cel 
mai mare număr de victorii 
(24) și cel mai mare număr de 
puncte cucerite in deplasare 
(21) ; 9 lider 32 de etape con
secutiv.

Aceste cîteva cifre ar putea 
lăsa impresia că C. S. Tirgo- 
viște a făcut o simplă plim
bare în seria secundă a Divi
ziei „B“. Adevărul este însă că, 
din start, tîrgoviștenii au sim
țit concurența directă și argu
mentată a altor două preten
dente autorizate la promovare, 
Petrolul Ploiești și Rapid. Da
că feroviarii bucureșteni au ie
șit mai repede din luptă (prac
tic, după primele etape ale re
turului), ploieștenii ,.au tinut

piept" pînă spre finalul cam
pionatului, șansele lor scăzînd 
după meciul direct de la Tîr- 
goviște și rămînînd pur teore
tice după etapa a 30-a, în care 
C.S.-ul cîștiga la Cîmpina, iar 
Petrolul pierdea la București, 
cu Rapid. Așadar, dintre cei 
3 candidați, C. S. Tîrgoviște a 
fost cel mai constant, cel mai 
ambițios și — rezultatele direc
te o demonstrează — cel mai 
bun : cu Rapid 2—1 și 2—0, 
cu Petrolul 1—1 și 2—0. Deci 
7 puncte (acasă și în deplasare) 
din 8 posibile !

Trebuie să relevăm faptul 
că, față de lotul cu care re
trogradaseră, tîrgoviștenii ata
cau astă-toamnă repromovarea 
fără 3 oameni de bază, Florin 
Grigore, Kallo și Isaia (trans
ferați și ajunși toți titulari în 
echipe de ,,A“), cărora, la sfîr- 
șitul turului — cînd situația era 
încă incertă —, li s-a adăugat 
și Marinescu (golgeterul echi
pei Ia acea oră), plecat la Bra
șov. Cîștigul echipei s-a numit 
insă Dobrin ! Valorosul nostru 
internațional a avut un rol im
portant in această repromova-

re, atît prin contribuția sa in 
joc (nu numai creator, ci și 
concretizator : 17 goluri), cit și 
ca dirijor și mobilizator per
manent. în teren, al mai tine
rilor săi coechipieri, ceva de 
„genul Lucescu" la Corvinul 
Hunedoara.

In campionatul Diviziei „B", 
tîrgoviștenii și-au urmărit o- 
biectivul cu fermitate. Ei au 
știut că reușita pornește de la 
disciplină, muncă și modestie 
și pe aceste coordonate și-au axat 
toate eforturile. Să adăugăm că 
publicul a fost tot timpul ală
turi de jucători, ca și organele 
locale care au asigurat echi- 
pei-fanion a orașului și a ju
dețului Dîmbovița condiții ex
celente de activitate. Președin
tele clubului, fost iucător di
vizionar „A“ (Ia Metalul Tir- 
goviște și apoi Petrolul), prof. 
Constantin Chiriță, ca și cei
lalți activiști ai secției au do
vedit competență, au întreținut 
un climat propice de muncă, 
fără momente de euforie sau 
de infatuare, menținind — îm
preună cu antrenorul principal 
Ștefan Coidum și secundul său 
Radu Jercan — o permanentă 
„stare competitivă", ceea ce a 
făcut ca C. S. Tîrgoviște să 
piardă doar 3 meciuri în 34 de 
etape, un alt record al acestei 
ediții divizionare.

Iată acum lotul care a adus 
pentru a cincea oară Tîrgoviș- 
tea în Divizia „A“ (după ediția 
1961—62 și apoi din 1977 pînă 
în 1980) :

Voinea și Mia (portari), Ni- 
culescu, Constantin, Fl. Alexan
dru, Dumitrescu, Ene, Pilaru, 
Enache (fundași). Filipescu 
Gheorghe, Economu, Eltimie 
(mijlocași), Greaca, Sava, Do
brin, Margclatu, Popcscu (îna
intași).

După cum se vede, un 
fără prea multe „nume", 
care s-au îmbinat tinerețea
experiența. Și în cadrul căruia 
Dobrin dorește să atingă, în a- 
ceastă toamnă, cifra de 400 de 
meciuri în Divizia „A“...

Radu URZICEANU

lot 
in 
cu

LETEA (C.S.Ș.) BACĂU-O CAMPIOANĂ AUTENTICĂ.
Juniorii Iul sorin Auam n au cunoscut tnfrîntțcrca!

„Radiografia*4 celor 18 divizionare „A“

DE LA CONSTANȚA LUI CAVAI,
„SINCOPELE" LUI GIUCHICI ■ ■ •

10. Jiul 34 14 5 15 44-41 33
Puncte realizate acasă: 31; puncte realizate în deplasare:

2.
• ------------- . _ ~ , .... ..... ..

lanschi — cîte 8, Stoichiță 4, Varga 3, Neagu 2, Bedd, Stoica 
și Lasconi — cîte 1. Tulpan (F.C. Argeș) — autogol.
• Jucători folosiți: 24 — Stoica 33 meciuri, Șumulanschl și

Sălăjan — cîte 32, Stoichiță 31, Vasiliu 30, Caval, P. Grigore 
și Giuchici — cîte 29, Varga 27, Neagu 24, S. Rusu 23, Mușat 
21, Miculescu și Vînătoru — cîte 20, Bedo 17, Schmidt 9, Popa 
7, Lasconi 6, Enescu, Sebestyen și Focșeneanu — ” * ~ *
gheanu 3, R. Rusu și Stoian — cîte 1.
• Cartonașe roșii: Miculescu (etapa a 5-a), P. 

tapa a 5-a) și Mușat (etapa a 9-a).
• Cartonașe galbene : 28 — 12 jucători. Cele mai 

cuiescu 5.
• A beneficiat de 5 lovituri de la 11 m: 4 transformate 

(Șumulanschl 2, Varga și Giuchici), una ratată (Giuchici). A 
fost sancționată cu 8 penalty-uri, toate transformate.

Golgeteril echipei: Giuchlcl 15 goluri, Sălăjan și Șumu-
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Inocpînd de astăzi, secția de 
tir a clubului Steaua organizea
ză un interesant concurs inter
național la probe olimpice do
tat cu’ „Cupa Steaua44, la care 
vor participa trăgători cuno6cuț.i 
de La cluburile militare Ț.S.K.A. 
Sofia, Honved Budapesta, Legia 
Varșovia, Ț.S.K.A. Moscova, Du- 
kla Fraga. La Întreceri sînt in
vitați să participe și o seamă de 
trăgători fruntași de la cluburi 
și asociații sportive din țară. Se 
vor Întocmi și clasamente gene- 
ra'~\ pe baza locurilor ocupate 
la următoarele probe: pușcă li
beră 60 f.c., 3X40 f, 40 f picioare. 
40 f genunchi, pistol liber, pistol 
viteză și pistol standard.

Competiția mai cuprinde și pro
be de pușcă și pistol cu aer 
comprimat (deschise numai tră
gătorilor de la Steaua și invita- 
ților de peste hotare), care se 
vor desfășura astăzi, in sala po
ligonului Dinamo. Duminică și 
luni, probele pentru arme cu 
glbnț vor fi organizate la poli
gonul Tunari. De remarcat fap
tul că, întrucît la clubul Steaua 
sînt legitimați mulți dintre tră
gătorii componenți ai loturilor 
care vor participa la campiona
tele europene de La Titograd, din 
luna septembrie, concursul con
stituie un important test de ve
rificare în vederea acestui eve
niment major al tirului interna
țional.

Letea Bacău — Torpedo Zăr- 
nești 4—1. Victoria Craiova — 
Torpedo 1—0, Letea 
ria 5—1. Clasament :

0 ( 
0 1 
o : 
rezultatele Și 

după turneul 
____r________  republican de 
juniori II, desfășurat în zilele 
de 3, 4 și 5 iulie la Mediaș. 
Campioană a devenit, pentru 
a doua oară consecutiv. Letea 
Bacău, care nu-i de fapt decît 
una din echipele CLUBULUI 
ȘCOLAR, cea pregătită de So
rin Avram. Pentru că regula
mentul competiției permite di
vizionarelor „C“ să... împrumu
te echipe de la cluburile șco
lare și de la alte unități, deoa
rece la această categorie de 
vîrstă. adică juniori pînă la 
16 ani, nu există o altă între
cere cu caracter republican. De
altfel, și pentru Victoria Cra
iova a jucat echipa clubului 
școlar din localitate. A fost, 
deci, o dispută pentru titlu în
tre două apreciate unități spor
tive din rețeaua invătămîntu- 
lui, victoria surîzind celei mai... 
bătrîne dintre ele. celei cu o 
mai mare experiență, clubului 
băcăuan (fostul liceu de 
avînd peste un deceniu 
tivitate.

C.S.Ș.-Letea, echipa 
tuoasei extreme de acum 15

1. Letea
2. Victoria
3. Torpedo

Acestea au
ordinea finală 
Campionatului

2 2
2 1
2 0

fost

0
1
2

d*3
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9—2
2—5
1—5

4
2
0

P 
P 
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ani, echipa unui club bine or
ganizat, cu frumoase rezultate. 
lat-o : C. Patrichi — I. Humă, 
I. Onca. D. Butacă, Fl. Mocon- 
doi — Fl. Pomîrleanu, P. Co- 
niănescu, M. Ene — G. Man
galagiu, I. Giurgiun, L. Bîscă. 
Rezerve : 1. Chifu, C. Rusu, 
Fl. Blaj și V. Staicu. Golgete- 
rul turneului de la Mediaș : 
Giurgiun — 5. Cel mai tehnic 
jucător — Comănescu. Jucă
torii care întrunesc cele mai 
multe sufragii : Patrichi, Po
mîrleanu, Mangalagiu și Bîscă. 
„Sînt jucători de real talent, 
afirmă Dumitru Varodin, di
rectorul clubului școlar băcăuan. 
Și aș vrea să mai spun că toți 
acești copii alcătuiesc una din
tre cele mai bune clase, a 
Xl-a, ale Liceului Vasile Alec- 
sandri, Pomîrleanu, Giurgiun 
și Patrichi fiind premianți. Este 
și o clasă foarte disciplinată. 
Mangalagiu fiind, dealtfel, se
cretar al U.T.C. pe liceu. Do
vadă că disciplina, învățătura 
și fotbalul pot face casă bună..."

Comănescu, Patrichi, Giur
giun... Campioni autentici, pen
tru că, în drumul lor spre titlu, 
n-au pierdut nici un meci ! în 
seria în care au jucat au cîș- 
tigat Ia scor toate partidele, iar 
Ia faza zonală, de la Piatra 
Neamț, doar juniorii de la Chi
mia Brazi le-au pus probleme, 
pe aceștia învingindu-i la limi
tă, cu 1—0. Deci, o campioană 
care a... zburdat spre cununa 
de lauri. Ne-ar bucura ca tine
rii băcăuani să zburde. în con
tinuare, și spre consacrare.

Lourențiu DUMITRESCU

La începutul campionatului, tî- 
năra conducere tehnică a echi
pei Jiul — alcătuită din Petre 
Libardi și Gogu Tonca — își 
propunea ca obiectiv un loc pe 
treptele 10—12 ale clasamentului. 
Un obiectiv mal puțin îndrăzneț, 
dar realist după o primă punere 
în balanță a posibilităților lotu
lui pe care îl avea la dispoziție. 
Lot tînăr, cu 8 debutant! în com
ponență (adică o treime), în pli
nă reconstrucție, care se afla în 
fața unei prime etape extrem de 
importantă, aceea a omogeniză
rii. Și iată că la sfîrșitul celor 
34 de etape, Jiul reușește să-și 
îndeplinească obiectivul, locul 10 
ocupat fiind superior ultimelor 
două ediții (în 1978—79: locul 14, 
în 1979—80: locul 11), cu o men
țiune — deloc de neglijat — că 
acum echipa a avut un golaveraj 
pozitiv, performanță rară a for
mației din Petroșani în ultimii 
ani.

Odată obiectivul atins, se naș
te întrebarea: putea realiza mai 
mult formația din Petroșani ? 
Pentru a contura un prim răs
puns, să facem o scurtă trecere 
în revistă a drumului parcurs în 
campionat. Pînă în etapa a 10-a, 
Jiul a avut doar realizări de 50 
la sută, cu victorii acasă (în 3 
dintre cele 4 meciuri a înscris 
cîte 4 goluri), iar din deplasare nu 
a venit cu nici un punct, deși la 
Hunedoara și București, in par
tida cu Sportul studențesc, a lă
sat o bună impresie, joc-tl pres
tat fiind superior partenerilor în- 
tilpiți. în etapa a 11-a, cu F.C.M. 
Brașov, a pierdut primul punct 
acasă (1—1), acest —1 în „cla
samentul adevărului4* menținîn- 
du-se pînă în etapa a 27-a, ca 
urmare a unui „parcurs44 specific 
echipei, cu puncte cîștiga te doar 
acasă. în această perioadă, Jiul 
a trecut cu bine cîteva examene 
grele, ea impunîndu-se pe teren 
propriu în fața formațiilor Uni
versitatea Craiova, Dinamo, Stea
ua și Sportul studențesc, perfor
manță meritorie, cu care nu se 
pot lăuda alte divizionare „A4*, 
in etapa a 27-a, în meciul cu 
Politehnica iași (0—0), petroșene-

nil nu au reușit să înscrie gol 
acasă, singura dată în întreg 
campionatul. Deci, —2 la „ade
văr" și își fac apariția primele 
mari emoții. Abia în etapa a 
30-a, la Timișoara, Jiul a izbu
tit să obțină primul punct 
deplasare (0—0), egal care 
alungat gîndurlle negre ale 
trogradării. tn etapa a 33-a, 
mai pierde un punct acasă, 
cu F.C. '

în 
a 

re- 
Jiul 

. 3—3 
. _ ___  Argeș. La Baia Mare, în
ultima etapă, Jiul a realizat al 
doilea său punct în deplasare, 
egal care alături de cel de le 
Timișoara a 
impresia că 
abia în final

Acestea au 
fi putut Jiul 
decît acest -total de 33 de puncte! 
Ce a înmpiedicat-o ? Sugestivă 
ni se pare remarca antrenorului 
Libardi: „Ah, ratările De
fapt, acesta a fost marele ob
stacol, explicat, în primul rînd, 
prin unele carențe de ordin teh
nic, la ele adăugindu-se lipsa de 
experiență a jucătorilor mal ti
neri. Dar tot așa de adevărat 
este că aceste ratări denotă și... 
un pronunțat joc ofensiv, pe care 
echipa l-a etalat, din păcate, 
doar pe teren propriu (în cla
samentul meciurilor susținute a- 
casă se află pe podium, locul 3). 
In deplasare, nu toți componen- 
țli echipei au răspuns la fel sar
cinilor încredințate, disciplina de 
joc fiind astfel nerespectată. In 
multe cazuri, eforturile lui Ca
val (cel mal constant jucf or din 
lot, locul 3 ocupat in „Topul" 
campionatului fiind o binemeri
tată răsplată) erau anulate da 
unele gafe ale fundașilor și de 
apatia înaintașilor, cu o scăzută 
participare la cele două faze ale 
jocului. Exact în acele momen
te trebuia să Intre mal viguros 
în rol conducătorul de joc Giu- 
chicl, de la care se aștepta foar
te mult după plecarea Iul Mul- 
țescu. Dar Giuchlcl a 
meciurile de excepție cu 
de total 
pare, că 
jocul de

vrut parcă să lase 
echipa și-a amintit 
că poate îndrăzni... 
fost rezultatele. Ar 
să obțină mai mult

alternat 
altele 

anonimat, uitînd, se 
„impresia artistică" în 
fotbal nu se punctează...

Adrian VASILESCU

Ofensiva petroșăneană într-unul clin meciurile ci reușite, cel in 
care a învins echipa campioană

Foto : A. DULA-Pelroșani
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SANSE MULTIPLE 
DE MARI SUCCESE !

• Numai astăzi mal puteți pro
cura bilete cu numerele dv.. 
preferate pentru prima tragere 
Loto 2 din această lună, care 
va avea loc mîine 12 Iulie 1981. 
Așadar, noi șanse de mari suc
cese, respectiv AUTOTURISME 
„Dacia 1300" și IMPORTANTE 
SUME DE BANI pentru tot mal 
numeroșii participanți la acest 
atractiv sistem de joc. (Tragerea 
se va desfășura la ora 16,30 în 
sala Clubului „Finanțe-Bănci" 
din București, str. Doamnei nr. 
2; numerele cîștigătoare vor fi 
transmise în cursul serii la radio 
și televiziune).
• Tot astăzi este ultima zl de 

depunere a buletinelor pentru al 
doilea concurs Pronosport orga
nizat pe baza meciurilor din tra
diționala competiție „Cupa de 
vară" — prilej de frumoase sa
tisfacții pentru amatorii de pro
nosticuri sportive.

O Agențiile Loto-Pronosport și 
vînzătorii volanți din întreaga 
țară continuă să ofere LOZUL 
VACANȚEI — veritabilă surpri
ză a sezonului estival. Datorită 
faptului că această emisiune li
mitată beneficiază de cîștiguri 
suplimentare acordate de Admi
nistrația de Stat Loto-Pronosport 
din fond special, participanții aU 
șanse sporite de a obține AUTO
TURISME „Dacia 1300“, „Skoda 
120 L4* și „Trabant 601“, precum 
și CÎȘTIGURI ÎN BANI 
50.000, 10.000, 5.000 lei etc.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA „LOTO** 

DIN 10 IULIE
EXTRAGEREA I : 

21 17 16 63 80 51
EXTRAGEREA A 

34 47 20 82 24 71 35 37
FOND TOTAL DE CÂȘTI

GURI : 859.811 lei, din care 
48,026 lei report la categoria 1.

ȘTIRI... ȘTIRI • • • ȘTIRI • • •

de

LOTO' 
1981
50 13

Il-a :

27

77

BARAJUL PENTRU DIVIZIA 
„C". Mîine vor avea loc parti
dele retur din cadrul barajului 
pentru promovarea în 
„C“, după următorul 
(în paranteză se află rezultatul 
din tur): Cauciucul Drăgășani — 
Utilajul Făgăraș (0—3), Minerul 
Anlnoasa — Constructorul Timi
șoara (0—3), Barajul T.C.H. Ba
cău — Integrata Pașcani (0—3). 
Chimia Arad — I.C.M. Caranse
beș (1—2), C.F.R. Suceava — Me- 
taloehimica Tg. Mureș (1—3), 
Mecanica Alba Iulia — Inter Si
biu (0—1), Victoria Caracal — 
Constructorul Pitești (0—3), Uni
rea Tricolor Dăbulenl — Chimia 
Găești (1—5). Gloria I.M.N. Ga
lați — Granitul Babadag (0—5), 
Olimpia Gherla — Bihorul Beiuș

Divizia 
program

(0—4), Dunărea Venus Ziranicea 
— Victoria Dehllu (0—2), Unirea 
Cristuru Secuiesc — Constructo
rul Beclean (0—0), Dinamo Victo
ria București — C.F.R. Constanța 
(3—2), Rapid Panclu — Voința 
Roznov (1—0), Bradul Vișcul de 
Sus — Unirea Săvenl (4—3), 
Parîngul Novaci — Unirea Live
zile (3—2). Tot mîine, primul 
meci Minerul FilipeștU de Pădu
re — Unirea Gîrbovi, al cărui 
retur se va disputa la 15 iulie.

CONCURSUL ARBITRILOR
PENTRU LOTUL „C“. Astăzi și 
mîine se va desfășura concursul 
pentru ocuparea locurilor vacan
te din lotul divizionar „C4* de 
arbitri, în organ’’zarea Colegiilor 
județene de arbitri și sub în-

drumarea directă a C.J.E.F.S.-uri
lor.

MÎINE, CUPLAJ PE STADIO
NUL DINAMO. Mîine după-amia- 
ză, un neașteptat cuplaj pe sta
dionul Dinamo din Capitală. La 
ora 15, partida dintre campioana 
de speranțe. Dinamo, și Dinamo 
Victoria (juniori); la ora 17, Di
namo Victoria — C.F.R. Constan
ța, returul întîlnlrii din barajul 
pentru promovarea în Divizia 
„C“.

„CUPA MUNICIPIULUI BUCU
REȘTI". Această atractivă com
petiție, care prefațează sezonul 
oficial de toamnă, se va desfă- 

. șura anul acesta în două orașe.
La 28 iulie, stadionul „Petrolul" 
din Ploiești va găzdui tptîlnirile 
Steaua — Progresul Vuicai și 
Sportul studențesc — Dtnamo, 
iar, la 30 iulie, finala se va dis
puta în Capitală.



ZILNIC, „REPRIZE CULTURALE"
La Centrul cultural al Uni

versiadei, amenajat la Com
plexul studențesc de la Lacul 
Tei, domnește o activitate fe
brilă : în scurt timp se va da 
startul activităților recreativ- 
distractive. Amănunte am so-L 
licitat directorului Centrului 
cultural al Universiadei, Flo
rin Dudu, care coordonează în
tregul program.

— „Porțile" vor fi deschise 
in ziua de 15 iulie, deci cu 
patru zile înaintea startului în
trecerilor sportive, prin activi
tățile noastre urmărind să com
pletăm în mod plăcut progra
mul activităților sportive.

— Cum este organizată a- 
ceastă activitate, ținînd seama 
de faptul că aria de răspîn- 
dire a bazelor de competiție 
și antrenament cuprinde a- 
proape întreaga Capitală ?

— Pentru a fi cit mai a- 
proape de competitori, am or
ganizat patru puncte : în Satul 
Universiadei, la Ecran Club, la 
Casa de cultură a studenților 
și la Complexul Tei, progra
mul începind la ora 10 ți ter- 
minîndu-se la ora 22.

— Pentru că ați amintit de 
cele 12 ore de „recreație", ne

puteți spune cum intenționați 
să le faceți cît mai atractive ?

— In primul rind, ne expri
măm speranța că ceea ce am 
preconizat va găsi audiența 
necesară, că la toate manifes
tările vom avea o participare 
numeroasă. In linii generale, 
programul este structurat ast
fel ; de la ora 10 la 18, in săli 
și aer fiber, program recrea- 
tiv-distractiv-sportiv la alege
rea participanților, pentru a- 
ceasta existînd multiple posi
bilități de a satisface toate do
rințele ; de la ora 18 la 20 
program de discotecă și dans; 
de la ora 20 la 21 vor fi ofe
rite „spectacole mozaic", susți
nute de formațiile studențești 
de folclor, muzică ușoară, 
dans popular și modern etc. I 
de la ora 21 pînă la închidere, 
din nou program de discotecă 
?i dans.

— Cine își va aduce contri
buția la realizarea spectacole
lor ?

— Desigur, în primul rind 
formațiile studențești, la care 
se vor adăuga și ansambluri 
sau soliști invitați. Dintre cele 
universitare aș menționa, din- 
tr-o listă, destul de lungă, an-

DE 12 ORE!
samblurlle Doina (București), 
Mărțișorul (Cluj-Napoca), Doi
na Carpaților (lași), formațiile 
de dansuri folclorice și mo
derne de la A.S.E. București, 
Iza (Baia Mare), Gymnasion 
(I.E.F.S. București), Medicina 
(Timișoara), grupurile corale 
Song și Cantores Amicitiae 
(Iași), formațiile de muzică u- 
șoară Basorelief, Holograj 
(București), Studio (Iași), pre
cum și cele de teatru „Podul" 
și „CIB" (București). Dintre in
vitați amintesc ansamblurile 
U.T.C. și Doina Bucureștiului, 
grupul vocal-instrumental din 
Sighet, precum fi numeroși alți 
soliști și instrumentiști care 
vor evolua și cu prilejul Car
navalului prieteniei, care va 
avea loc la Complexul Tei, in 
ziua de 30 iulie, după festivita
tea de închidere a Universia
dei. Desigur, punctele de a- 
tracție din programul cultural 
sint mult mai multe, nelipsind 
nici surprizele, ceea ce ne de
termină să credem că la fie
care „centru" recreativ solici
tările vor fi numeroase. Noi 
sîntem pregătiți să răspundem 
pe măsura dorințelor...

Emanuel FANTANEANU
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PREZENTE ROMÂNEȘTI
ÎN CUPELE EUROPENE DE FOTBAL

în toamna aceasta se împlinește un sfert de veac de la pri
ma participare românească la o competiție europeană inter- 
cluburi: la 26 august 19-56, Dinamo București, care câștigase 
pentru prima dată titlul de campioană a României, întîlnea (și 
învingea cu 3—1) formația Galatasaray Istanbul, 
pînă acum 17 echipe românești au luat parte la 
nentale susținând 253 de partide. Iată mai jos 
sintetică, sub forma unui clasament in ordinea 
puncte realizate, a participărilor lor. Pentru a

Ș
vj.

De atunci și 
cupele conți- 
o prezentare 

numărului de 
r_____  _______ , „ r_____ _____ ___ ______ _ ușura urmă
rirea evoluțiilor am notat C.C.E. cu CI, Cupa cupelor cu C2, 
iar cu C3 — Cupa U.E.FJk. și competițiile care au precedat-o, 
adică Cupa orașelor târguri și Cupa europeană a tîrgurilor.

1. Dinamo Buc.

1. Steaua (C.C.A

3. F.C. Argeș

4. Uni». Craiova

3.

<•

Petrolul

Rapid

115 SPORTIVI VALOROȘI Al UNGARIEI LA STARTUL CELOR 10 DISCIPLINE
Participarea studenților sportivi 

Cin Ungaria la Universiada are 
• veche și frumoasă tradiție. Fi
rește, cea mal aplaudată com
portare aiu avut-o la ediția din 
1965, organizată la Budapesta, 
unde au cucerit 16 medalii da 
aur. 8 de argint sl 14 de bronz.

Au urmat alte succese re
purtate la edițiile ce au urmat 
(Torino, Moscova, Sofia șl Ciu
dad de Mexico). La București, 
sportivii din delegația Ungariei 
vor lua parte la toate discipli
nele prevăzute în program șl 
doresc să aibă o comportare o- 
norabllă.

Lotul este alcătuit din 115 spor
tivi. dintre care 88 de bărbați si 
Î7 da femei, o delegație relativ 
mare, cu citeva individualități de 
certă clasă internațională. La 
atletism, de pildă, cei mai valo
roși performeri sint campionul

european de sală la lungime 
Laszlo Szalma, săritoarei la 
înălțime Andrea Matey, Învingă
toare* actualei recordmane mon
diale Sara Simeonl la Universia
da de la Ciudad de Mexico și 
aruncătoare* de suliță Aranka 
Vagasl clasată pe locul secund 
la întrecerea mondială a studen
ților de la sofia. Dintre luptă
tori, cel mal valoros pare a fi 
Afilia Bodo la cat, 90 kg (stilul 
libere). Gimnastica masculină va 
fi reprezentată de o echipă pu
ternică, în frunte cu actualul 
campion european la cai cu mi
nere Gyiirgy Guczoghy, urmat 
de un alt talent, Peter Kovăcs. 
Dintre înotători îl amintim pe 
Csaba Sos și Rudolf Robert. Și 
scrima cuprinde cîteva indivi
dualități de seamă cum ar fi 
floretistul Gyula Orosz (clasat 
pe locul 4 la reoentele campio

nate mondiale de la Clermont- 
Ferrand) șl cunoscutul spadasin 
Ern6 Kolczonay (campion uni
versitar în 1979).

Pregătirile studenților sportivi 
au început mal de mult. Ei au 
fost încadrați în loturile națio
nale șl au participat la nume
roase competiții interne șl peste 
hotare, cu prilejul cărora s-a 
făcut o selecție riguroasă: In e- 
chtpe au fost introduși cei mal 
In formă sportivi.

La Universiada de la București 
— cea mai mare competiție poli
sportivă a anului — reprezentan
ții Ungariei sânt convinși că vor 
avea parteneri foarte puternică, 
și, de aceea, orice medalie cuce
rită în capitala României va fi 
mult apreciată...

GYULA VARGA
..Nepsport" Budapesta
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CUPA DAVIS

VALORILE BASCHETULUI MONDIAL
(Urmare din pag. 1) 

înseamnă că „plavii" nu vor 
Ii redutabili. Dimpotrivă, cu- 
noscînd că în Iugoslavia bas
chetul de mare performanță 
este practicat de foarte mulți 
tineri si că federația de spe
cialitate din țara vecină ur
mărește întinerirea primei re
prezentative, apreciem că ac
tuala selecționată universitară 
va fi baza viitoarei echipe na
ționale. Ca atare, ea nu poate 
fi formată decît din elemente 
de excepție, dar care, deocam
dată. nu au „firmă".

Vom mai nota, ca favorite Ia 
locurile fruntașe, formațiile Cu
bei (vicecampioană a Jocurilor 
panamericane) și Braziliei 
(două titluri mondiale, unul de 
campioană mondială universi
tară, locul 5 la C.M. din 1978 
și la J.O. din 1980).

Selecționata țării noastre — 
care este identică cu cea na
țională — cu rezultate modeste 
(cele mai bune : locul 5 la 
campionatele europene din anii 
1957 și 1967 ; la Universiadă, 
locul 9 în anul 1961 ; la J.O. 7Î 
Ia C.M. nu a izbutit să se ca
lifice niciodată) s-a pregătit cu

Prolog atletic al J.M.U.

MECIUL U.R.S.S. - S.U.A.
La Leningrad a început vi

neri duipă-amiază tradiționalul 
meci atletic dintre reprezentati
vele masculine și feminine ale 
U.R.S.S și S.U.A.. In ambele 
formații figurează numeroși 
atleti 8i atlete care vor fi nre- 
zenti la startul Jocurilor Mon
diale Universitare de vară de 
ia București.

. Iată rezultatele înregistrate în 
orinia zi de concurs : MASCU- 
LIN : 1W m : J. Philips (S.U.A.) 
30.21. Brown (S.U.A.) 10,24. Mu
raviov (UJR.S.S.) 10.39. Șliapnikov 
(UJI.S.S.) 10.59 : 490 m : Willey 
«44 : Roscin (U.R.S.S) 46.65 :
l«0 m î Spivey (S.UA.) 
3:39.10. Masback (S.U.A.) 
349.17 : 5 000 mi Abramov
tUJLSJS.) 13:42,52, Padilla 
4S.U.A.) 13:43.58 ; IU mg t O. 
V»»ter (S.U.AJ 1340. Cowling 

conștiinciozitate și țintește ca
lificarea în turneul final, ceea 
ce ar constitui o performanță 
onorantă, mai ales dacă ținem 
seama de cele precedente

La fete, situația este asemă
nătoare, la startul întrecerilor 
aflîndu-se — cu foarte puține 
excepții — elita mondială a 
acestui joc sportiv. Mai mult 
chiar, prin faptul că, pînă la 
Universiadă, nu au fost turnee 
zonale eliminatorii — așa cum 
se petrece înaintea Jocurilor O- 
limpice și campionatelor mon
diale — se poate spune că la 
București vor fi prezente chiar 
mai multe reprezentative de 
mare valoare decît la compe
tițiile amintite.

Favorite se anunță selecțio
natele U.R.S.S., campioană o- 
limpică, și S.U.A., campioană a 
lumii și campioană mondială 
universitară. Dar, să nu uităm 
că în 1979, la Universiada de 
la Ciudad de Mexico, echipa 
sovietică a ocupat locul 5, iar 
la Jocurile panamericane, din 
același an, baschetbalistele» 
nord-americane s-au clasat pe 
locul 2, ele fiind învinse, în 
partida decisivă, de selecționa
ta Cubei. Alături de U.R.S.S.

(S.U.A.) 13. 53 : 400 mg : A. Phi
lips (S.U.A.) 48,96. Lee (S.U.A.)
49,01, Krupin (U.R.S.S.) 49 33,
Arhipenko (U.R.S.S.) 50,92 ;
4 X 100 m : U.R.S.S. 39.04. S.U.A. 
39,41 : triplusalt : Valiukevici
(U.R.S.S.) 17.18 m. Banks (S.U.A.) 
17.10 m ; Beskrovnîi (U.R.S.S.) 
16.75 m. Marlow (S.U.A.) 16.64 m : 
greutate : Carter (S.U.A.) 21,18 m. 
Mironov (U.R.S.S.) 20,62 : disc :
Powell (S.U.A.) 65,08 m : FEMI
NIN : 100 m : Glover (S.U.A.) 
11.45 ; 400 m : Nazarova (U.R.S.S.) 
50,99, Harlow (S.U.A.) 51,65 ;
4 X 100 m : S.U.A. 43.63 : 800 m : 
MIneeva (UR.S.S.) 1:58,78, Manning 
(S.U.A.) 1:59,62, Ruceva (U.R.S.S.) 
2:00,02 : disc : Savinkova
(U.R.S.S.) 69,70 m (!) După
prima reuniune, scorul general 
este de 97—73 p, în favoarea 
gazdelor : la feminin con
duc atletele sovietice cu 38—25, 
iar la masculin atletil americani 
cu «-59.

Echipele S.U.A. și Braziliei de
monstrează frumusețea basche

tului.
S.U.A. și Cuba vor mai conta 
în lupta pentru locurile frun
tașe echipele Bulgariei, Cana
dei, Cehoslovaciei, R. P. Chi
neze, Iugoslaviei, Poloniei, Un
gariei și — sperăm — a Româ
niei care, printr-o comportare 
foarte bună, poate aspira la cel 
mai bun rezultat obținut vreo
dată de o reprezentativă româ
nă Ia o întrecere de talie mon
dială : cîștigarea unei medalii.

S-A INAUGURAT „SATUL UNIVERSIADEI"
(Urmare din pag. 1)

cu emoție acordurile vechiului
„Gaudeamus igitur", devenit 
imn al Federației Internaționa
le a Sportului Universitar și 
semnal-simbol al Universia
delor.

Cuvîntul de deschidere al 
Satului Universiadei a fost 
rostit de către tovarășul Victor 
Năstăsescu, primarul Satului, 
care a urat sportivilor „Bun ve
nit !“ și mult succes în între
cerile oficiale din cadrul Jocu
rilor Mondiale Studențești.

★
Tot ieri a avut loc și festi

vitatea ridicării drapelului de

• La ChriBbcihiirch (Noua Zee-
landă) a început meciul dintre 
echipele Noii Zeclande și Angliei, 
contând pentru sferturile de fi
nală ale competiției internaționa
le de tenis „Cupa Davis". După 
prima zi de întreceri, tenl&ma- 
nii englezi conduc cu 2—0. Ri
chard Levis l-a Învins cu 4—6, 
6—4, 4—6, 9—7, 6—3 pe Chris
Levis.
• La Baastad (Suedia). după 

prima zi a meciului pentru sfer
turile de finală ale ..Cupei Davis" 
dintre echipele de tenis ale 
Suediei sl Australiei, scorul este 
favorabil cu 2—0 jucătorilor aus
tralieni. Rezultate tehnice : Paul 
McNamee — Per Hjertqvlst 6—3, 
8—6. 6—1 ; Peter McNamara — 
Mats Wjlander 6—4, 6—2. 6—1.

TELEX • TELEX •
ATLETISM 0 în ziua a doua a 

concursului de La Milano proba 
masculină de 800 m plat a fost 
cîștigată de kenianul Boit cro
nometrat cu timpul de 1:44,55. iar 
cursa de 100 m plat s-a încheiat 
cu succesul americanului San
ford înregistrat în 10,14. Alte re
zultate : 3 000 m obstacole :
Scartezzini (Italia) 8:32,69: 400 m: 
Schmid (R.F.G.) 45.19 5000 m:
Cova (Italia) 13:27,20, 100 m gar
duri Turne (S.U.A.) 13,76.

BASCHET 0 In prima zi a tur
neului masculin de la Messina 

| echipa americană „AH Stars’* a 
| întrecut cu 80—75 (47—48) o se

lecționată a U.R.S.S. în cel de-al 
doilea meci, formația Italiei a 
învins cu 74—70 (35—55) echipa
Cubei.

CICLISM 0 Proba de 70 km 
contracronometru pe echipe din 
cadrul campionatelor mondiale 

stat al Republicii Populare 
Chineze, urmînd ca, în zilele 
următoare, festivități asemănă
toare să aibă loc și în cinstea 
tuturor celorlalte delegații, pe 
măsuaa sosirii lor în Satul U- 
nivers iadei.

BULETINUL SOSIRILOR
Vineri au sosit în București 

alte două grupuri de sportivi în 
vederea participării la Univer
siadă. Este vorba de 15 spor
tivi din delegația Cubei și 10 
scrlmeri din R. P. Chineză, ve- 
niți de la campionatele mon
diale de la Clermont Ferrand.

In formația suedeză nu evolu
ează cunoscutul campion Bjom 
Borg.

TURUL FRANȚEI
PARIS, 10 (Agerpres). — E- 

tapa a 16-a a Turului ciclist 
al Franței, desfășurată contra
cronometru individual la Mul
house, a fost cîștigată de fran
cezul Bernard Hinault, înregis
trat pe distanța de 38,500 km 
cu timpul de 5:30 — medie
orară de 45,734 km.

în clasamentul general, se 
menține lider Bernard Hinault, 
urmat de australianul Philip 
Anderson — la 2:58.

TELEX • TELEX
(iuniori) de la Leipzig a revenit 
echipei R.D. Germane în lh30:47. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat selecționatele U.R.S.S. — 
lh30:48 si Suediei — lh31:28. 0 
Turul Poloniei a continuat cu 
desfășurarea etapei a 7-a : Pola
nd ta — Glogow (171 km) care a 
fost câștigată de Tadeusz Krawic- 
zyk (Polonia) în 4h07:23. în cla
samentul general conduce Jan 
Brzezny (Polonia).

ȘAH 0 în prima rundă a tur
neului international feminin de 
la Naleruchowe (Polonia), jucă- 
toarea româncă Lia Bogdan, a- 
vînd piesele negre, a cîstigat ia 
maestra bulgară Rumiana Boia- 
djieva. Alte rezultate : Heems- 
kerk — Nodrova 1—0 : Kerestes
— Cechozinska 0—1 ; Sosnowska
— Sykora 1—0.

TENIS 0 In „Cupa Galea“ (e- 
chipe, tineret) la Maribor, Iu
goslavia a învins cu 3—2 echipa 
Israelului si s-a calificat pentru 
semifinale, iar Grecia a întrecut 
cu 3—2 Polonia. La Gyor (Unga
ria) Danemarca a obțin ut califi
carea întrecînd cu 4—1 formația 
Ungariei, iar la Porto (Portu
galia) selecționata Mexicului a 
întrecut cu 3—2 formația Olan
dei. Semifinalele „Cupei Galea* 
vor avea loc între 11 si 16 iulie 
la Spa (Belgia), iar finala este 
.programată între 21 și 26 iulie 
la Vichy (Franța). 0La Gstaad : 
masculin: Giinthardt — E-
berhard 6—0, 6—3 : Fibak
— Dupasoujer 6—0. 6—4 ;
Fontana — Martinez 6—2. 2—6,
7—5 ; feminin (sferturi de finală): 
Villigier — Henricksson 7—6. 6—4: 
Blackwood — Pasquale 7—5, 6—4; 
Delhees — Forood 6—1. 6—7, 6—4; 
Kohde — Lengela 6—0, 7—5. 0 In 
sferturile de finală ale turneului 
de la Newport (S.U.A.) Amritraj 
l-a învins cu 6—3. 6—3 pe Sisson, 
iar Kriek a cîstigat cu 6—1 6—3 
în fața lui Delaney. Van Diilen 
l-a eliminat cu 6—4. 7—6 pe Wil
kinson.

S.UA

