
Nadia Comăneci evoluind la bîmă, unul din „punctele forte" 
ale sale Foto : Vasile BAGEAC
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k i București’81
OASPEȚI Șl GAZDE AU EFECTUAT IERI
ANTRENAMENTE INTENSE

Zilnicele sosiri de loturi din diferite coifuri ale lumii au adus 
și o mare afluență pe bazele sportive. Abia sosiți in București, 
oaspeții s-au grăbit spre stadioane, săli și bazine pentru a-și 
continua și finisa pegătirile, pentru a se acomoda cu condițiile 
de concurs. Majoritatea celor care ieri au făcut cunoștință cu 
piscinele, sălile și pistele au avut surpriza (plăcută, desigur) de 
a-i găsi la lucru pe studenții sportivi români. în multe cazuri, 
antrenamentele au continuat in comun. Prezenți, pretutindeni, 
redactorii și fotoreporterii ziarului nostru au consemnat — in
tr-o primă filă a Universiadei ’81 — impresii și imagini.

Carmen Bunaciu va înota și 100 m fluture

Ieri, la Palatul sporturilor

REPETIȚIA GENERALA A ECHIPELOR 
NOASTRE STUDENȚEȘTI DE GIMNASTICĂ
© Au fost prezentate exercițiile liber alese • A fost pusă 

în funcțiune instalația de afișaj electronic

Acum și bazinul de la com
plexul „23 August" arată ex
celent. Prin eforturile din ul
timele zile ale organizatorilor, 
calitatea apei s-a îmbunătățit 
considerabil, astfel că antrena
mentele se desfășoară în con
diții perfecte.

Primii au sosit la piscină 
înotătorii români. Printre ci, 
Carmen Bunaciu. Complet ce

lor două probe favorite, 100 m 
și 200 m spate, Carmen va lua 
startul și la 100 m fluture, pro
bă în care deține recordul 
României cu 63,9 sec., și fi
rește în cele două ștafete ale 
țării de 4X100 m liber și 4X100 
m mixt. Alături de ea, nelip- 
sita-i tovarășă de antrenament 
Irinel Pănulescu, care speră să 
ajungă la forma care a con-

Iubitorii gimnasticii, care 
caută în aceste zile cu febrili
tate un bilet pentru întrecerile 
de săptămîna viitoare — și ne 
gindim în primul rînd la cei 
mai statornici dintre îndrăgos
tirii acestei discipline sportive, 
cei care au dorit să-i vadă la 
lucru și ieri pe reprezentanții 
tării noastre — au avut, in 
bună parte, tabloul concursului 
de săptămîna viitoare, din ca
drul Jocurilor Mondiale Uni
versitare. Și aceasta, pentru că 
întrecerea demonstrativă de 
luni după-amiază a fost o re
petiție generală atit pentru 
gimnastele și gimnaștii care 
vor face parte din echipele re
prezentative ale tării noastre, 
cit și pentru organizatori, arbi
tri. oficiali.

Cele două loturi ale noastre, 
feminin și masculin, au ali
niat în concurs efectivele com
plete, deci și rezervele, ceea 
ce ne-a dat posibilitatea să ur

mărim gradul de pregătire a 
tuturor gimnastelor și gim- 
naștilor care țintesc selecția in 
echipele studențești care vor 
evolua la Universiadă. Mai 
mult chiar, pentru a se putea 
alinia două echipe de tete și 
două de băieți au fost solici
tați să concureze și alțl spor
tivi fruntași. La feminin le-am 
urmărit Ia lucru pe tinerele și 
talentatele fetițe de la Deva 
Lavinia Agache și Ecaterina 
Szabo, iar ia masculin pe So
rin Cepoi și Valentin Grecu.

în ce-i privește pe „universi
tari", să reținem faptul că, atit 
fetele cit și băieții — Nadia 
Comănecl, Emilia Eberle, Rodi- 
ca Dunca, Dumitrita Turner, 
Angela Bruia, Marilena Vlădă- 
rău, Kurt Szilier, Dan Odor- 
hean, Emilian Nicula, Aure
lian Georgescu, Romulus Bucu-

Constantin MACOVH

O Imagine de ansamblu a piscinei „23 August" unde vom putea 
urmări interesantul concurs al înotătorilor. Pe culoarele din prim- 
plan — înotătorii din R.P. Chineză. Sint sportivi tineri și talentați, 
cu o foarte bună pregătire tehnică, care au progresat simțitor Iu 
ultima vreme. Oaspeții s-au declarat încinlați de calitățile bazinului 

tn care vor concura

Recordmana țării Anlșoara Cuș- 
mir și-a propus sd realizeze un 
rezultat valoros la întrecerile din 
cadrul Universiadei, pentru care, 
sub îndrumarea antrenorului ion 
Morolu, a desfășurat o temeinici 
activitate de pregătire. S-a ur
mărit îmbunătățirea tehnicii, pe 
fondul unei serioase pregătiri fi
zice generate și speciale. Iat-o 

pe Anlșoara la antrenament

(Continuare tn pag. a 4-a)

stabilită, veselă, optimistă. 
Antrenoarea Cristina Șoptc- 
reanu ne confirmă că treburile 
merg conform programului sta
bilit. O noutate : in afara ce-

sacrat-o — cu 3 sezoane in 
urmă — printre cele mai bune 
junioare ale continentului. Pe 
culoare alăturate înoată băieții 
sub supravegherea antrenorilor

Tiberiu Munteanu și Dan Io- 
nescu. Sint foarte ambițioși să 
ajungă în finalele Universiadei 
și să obțină noi recorduri ale 
țăriii.

Apoi, au intrat în piscină 
sportivii din R. P. Chineză și 
Japonia, Și unii și alții sint 
mulțumiți de condițiile de an
trenament și laudă calitățile 
bazinului. Lotul chinez este in
complet, joi urmînd să sosească 
și campioana brasistelor, Liang 
Weifen, cea mai îndreptățită să 
aspire la una din medaliile ce 
se vor decerna la această com
petiție.

’ în întrecerile săritorilor seniori, din cadrul „Daciadei“

ISABELA BERCARU Șl D. NEDELCU ÎNVINGĂTORI LA „1 m
Ieri, la Ștrandul 

tineretului (in con
diții excelente, o- 
ferite de bazinul 
reamenajat), au 
început finalele 
„Daciadei“ rezer
vate săritorilor de 
la trambulină, în
trecere care cons
tituie — totodată 
— ultima verifi
care a reprezen
tanților țării noas
tre pentru Univer
siadă. De la în
ceput dorim să 
menționăm că pro
ba de ieri — tram
bulină lm — nu 
este probă oficială 
în concursurile in
ternaționale. ea 
constituind mai 
mult un mijloc de 
stimulare pentru 
repetarea unor e- 
xerciții în vederea 
salturilor de la 
platformă și de Ia 
trambulină 3 m. 
Drept urmare, 
componenții lo
tului studențesc 
nu au avut o pre
gătire specială 
pentru „1 m",
ei subordonîndu-Si 
antrenamentelor în 
J.M.U,

ISABELA BERCARU
Foto : Ion MIHAICA

programul în aceste condiții, disputa a 
perspectiva fost deosebit de echilibrată la 

fete, unde Isabela Bercaru,

Cristina Timar, Felicia Cirstea 
și Manuela Renciu (ultima, o 
plăcută surpriză) au dat o 
luptă strînsă pentru cucerirea 
locului I care, pînă la urmă, a 
revenit concurentei mai sigură 
pe sărituri și care a greșit mai 
puțin : Bercaru. La băieți, 
de asemenea o dispută strînsă 
intre primii clasați ; neașteptat 
de nesigur a evoluat Al. Bagiu. 
Și de la el, ca și de la cei
lalți „universitari" așteptăm, 
astăzi și mîine, o prestație 
bună în probele clasice.

Rezultate. FETE : 1. Isabela 
Bercaru (C.S.Ș. Triumf Buc.) 
374,91 p — campioană a „Da- 
ciadei" și a țării, 2. Cristina Ti
mar (CSȘ Triumf) 367,71 p, 3. 
Felicia Cirstea (Lie. 2 Buc.) 
365,94 p, 4. Manuela Renciu 
(CSȘ Sibiu) 363,15 p, 5. An
dreea Dragomir (CSȘ Triumf) 
334,71 p. 6. Anca Bereș (CSM 
Cluj-Napoca) 329,40 p ; BĂ
IEȚI : 1. D. Nedelcu (Progresul 
Buc.) 473,04 p — campion al 
„Daciadei" și al țării. 2. D. O- 
prean (CSȘ Sibiu) 467,43 p, 3. 
M. Kaiss (CSM Sibiu) 461,64 p,
4. Al. Bagiu (Crișul) 413,25 p.
5. Fl. Avasiloaie (Llc. 2) 363,45 
P. 6. A. Cherciu (CSȘ Triumf) 
350,49 p.

•Azi, de la ora 10 (prelimi
narii) șl de la ora 17 (finale, 
cu participarea primilor 12 cla
sați în preliminarii).

Baschetbaliștii japonezi
Liceul 13 (P.T.T.R.) din Dru

mul Taberei. Sala de sport a 
acestui lăcaș de învățămînt scli
pește de curățenie. Aici, în a- 
ceste zile premergătoare între
cerilor Universiadei, au loc an
trenamentele mai multor echipe 
reprezentative de baschet. După 
cum aflăm de la prof. Mioara 
Răducanu — răspunzătoare de 
toate cele trebuincioase unei 
desfășurări perfecte a activită
ții — aici se pregătesc baschet
balistele din R. P. Chineză, încă 
de vineri, precum și baschet
baliștii din R. I*. Congo, Irak 
șl Japonia. Deocamdată...

La ora vizitei noastre în sală 
se aflau sportivii niponi. Disci-

impresionează prin ritm
plinați, meticuloși, tinerii stu- 
denți executau și respectau în
tocmai comenzile antrenorilor 
lor. Pe „principalul" Sigeru Ho- 
sojima — care a mal pregătit 
echipa și pentru „Universiada" 
din anul 1973 de la Moscova — 
l-am confundat cu un... halterofil 
de categorie grea : 120 kg și 1,71 
m înălțime. Cu toate acestea el 
se mișcă cu dezinvoltură în te
ren. corectează ceea ce nu-i

Adrian VASILIU
Paul IOVAN

Fotografii de Drago; NEAGU

(Continuare în pag a 4-3)

CENTRUL DE PRESĂ ÎN ACTIVITATE

De ieri ziariștii sportivi au început lucrul la Centrul principal 
de presă din modernul local al Conservatorului de muzici 
prian Porumbescu” care va oferi celor peste 500 de , ziariști 
români și străini condiții excelente de exercitare a profesiei. Ei 
vor avea la dispoziție alte 9 subcentre de presă la stadioane, 

terenuri și săli



Festivalul național pionieresc de minibaschet

IZVOR DE TALENTE PENTRU 
BASCHETUL DE PERFORMANTĂ

• Ce a reprezentat Festi
valul pentru vechiul centru 
baschetbalistic Tg. Mureș? Ne-a 
răspuns prof. Ernest Torday, 
directorul C.S.Ș. 2 din locali
tate. în același timp unul din
tre numeroșii inimoși care 
trebuie felicitați pentru efor
turile depuse în scopul reușitei 
competiției: „întrecerile au
constituit o mare emulație in 
rîndul elevilor atrași în jurul 
terenurilor. deocamdată ca 
spectatori si sperăm. intr-un 
viitor cit mai apropiat, si ca 
jucători. In plus, numărul te
renurilor de baschet (bitumi- 
nizate) a crescut de la 5 la 12, 
plusul fiind datorat Festiva
lului".
• Excelentă comportare a 

formațiilor din mediul sătesc. 
La fete cat. a II-a. - echipele 
școlilor generale din Slava 
Cercheză (județul Tulcea) si 
Peregu Mic (Arad) au ocupat 
locurile 2 și 3 ; Ia fete cat. I.. 
formațiile școlilor generale din 
Vulcana — Pândele (Dîmbo
vița). Lip ia (Buzău) și a Ca
sei pionierilor și șoimilor pa
triei din Pecica (Arad) s-au 
clasat pe locuri onorabile, ori
cum superioare reprezentante
lor unor orașe cu mare tradi
ție în sport si în special în 
baschet. „De ce este iubit bas-

Festivalul natio- 
de minibaschet 

„Daciadei" — a 
reprezintă o im-

• Din nou 
nai pionieresc 
— din cadrul 
demonstrat că 
portantă acțiune de populari
zare a sportului cu mingea la 
coș în rîndul elevilor. în ace
lași timp un prilej de a selec
ționa si pregăti copii dotati 
cu calități fizice deosebite. La 
Tg. Mureș (al 8-lea oraș care 
a găzduit 
tele fiind 
București. 
Tîrgoviște 
prezent! 1470
8 șî 13 ani dar numeroși alții 
au rămas acasă deoarece nu au 
..absolvit" examenul fazelor de 
zonă. Ce reprezintă Festivalul 
pentru baschetul de perfor
mantă din tara noastră se știe 
de mult ani. în acest sens fiind 
elocventă prezenta unor foști 
minibaschetbaliști în echipele 
naționale. In mod cert, si de la 
Tg. Mures vor fi copii care vor 
urca treptele pînă în vîrful 
ierarhiei. Poate Aurora Dragoș 
de la C.S.Ș. Viitorul Cluj-Na- 
poca (coșgeteră la fete cat. I. 
cu 364 
record 
Bokaly 
gheni 
de aur' 
înscrise din 30 de

Festivalul. preceden- 
Bacău. Botoșani 

Constanta. Suceava 
și Tulcca) au fast 

de copii între

puncte înscrise — un 
în materie), poate Rita 

’ de la C.S.Ș. Gheor- 
(cîstigătoarea ..Coșului 

•“ : 28 de aruncări libere 
încercări).

Echipa C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca a ocupat primul loc la fete cat.
1 și s-a evidențiat datorită excelentei selecții efectuată de antreno

rul Horla Pop.

poate Andreea Pop de la C.S.Ș. 
Ploiești (la numa 13 ani a tre
cut ..granița" celor 1,80 m înăl
țime. un ..barem" al consa
crării). poate Zoltan Bobroczki 
de la C.S.Ș. Timișoara (1,97 ra 
la 13 ani !) sau Cristian Bota 
de la C.S.S. Deva (premiat 
pentru tehnicitatea deosebită 
manifestată în cursul meciuri
lor). în mod cert, ediția a 15-a 
a Festivalului national pionie
resc de minibaschet. din cadrul 
„Daciadei". a prilejuit din nou 
Afirmarea a numeroase ele
mente deosebit de talentate, 
intrate în vederile antrenorilor 
echipelor de juniori care doresc 
să promoveze elemente cu mari 
perspective.

sportivi din cinci Judcfc la

chelul în comuna dumneavoas
tră 1“ La această întrebare ne-a 
răspuns profesorul de geografie 
Mircea Mariniuc, directorul 
Scolii generale din Vulcan a — 
Pândele (jud. Dîmbovița) : 
„Deși, în tinerețe, am jucat vo
lei, iar profesorul de educație 
fizică al scolii — Petrică Vlad — 
arc specializarea fotbal, la noi 
se practică minibaschetu! deoa
rece apreciem că acest sport 

■ contribuie în mai mare mă
sură la dezvoltarea fizică ar
monioasă a elevelor si Ie sti
mulează clarviziunea, rapidita
tea în gîndirc. spontaneitatea. 
Avem condiții de joc bune — 
un teren betonat si o sală, 
prima sală de sport sătească — 
care permit elevelor noastre 
practicarea baschetului în toi 
cursul anului".

Dumitru STANCULESCU

FESTIVALUL SPORTULUI
MUNCITORESC VASLUIAN"

La Șvinifa

MULTE

Finalele „Serilor Daciadei" — o reușită manifestare cultu- 
ral-sporțivă — au avut un larg ecou in toate județele țării, 
constituind pentru multe tinere un prilej de a-și dovedi 
talentul, grația și măiestria in gimnastica ritmică modernă. 
In foto : ansamblul județului Brașov (prof. Maria Muntea- 

nu), la spectacolul de la Arenele Romane (București).
Foto : V. BAGEAC

SĂRBĂTORILE SPORTUL
A intrat in tradiție sărbăto

rirea, in miez dc vară, a Zi
lei constructorului prin bogate 
manifestări cultural-sportive 
desfășurate in întreaga țară.

LA SIBIU, acest eveniment 
a prilejuit organizarea finalei 
pe țară a „Cupei constructoru
lui de mașini", competiție în
scrisă sub generosul și mobi
lizatorul generic al „Daciadei". 
După cum sublinia in cuvîntul 
său la închiderea întrecerilor, 
tovarășul Ion Berdiuc, instruc
tor cu problemele de sport din 
Uniunea pe ramură : „Cupa 
constructorului de mașini" a 
reunit Ia startul întrecerilor din 
etapele preliminare marca ma
joritate a iubitorilor de spori 
din acest domeniu". Iar finaliș- 
tii au demonstrat, prin evolu
ția lor. că tinerii constructori 
dc mașini iubesc sportul și il 
practică cu continuitate, reali- 
zînd performanțe demne de 
subliniat și, mai ales, 
du-și forțele pe terenurile 
întrecere.

Așa cum se obișnuiește, 
lor mai buni dintre cei 200 
finaliști le-au fost inmînate 
plome, cupe, premii în mate
riale sportive. Deosebit, însă, a 
fost la aceste întreceri faptul 
că organizatorii (care au fost 
Ia înălțimea așteptărilor) au a- 
cordat cinstea de a inmîna tro
feele cunoscutei sportive Ana 
Sălăgean. maestră a sportului, 
conducătoarea lotului întreprin
derii Tractorul Brașov, care 
timp de 23 dc ani și-a consa
crat timpul liber sportului de 
înaltă performanță. Printre câș
tigători s-au numărat mulți 
muncitori fruntași în producție, 
așa cum sînt mecanicul Vasile 
Radulescu de la Tractorul Bra
șov, frezorul Costică Dragomir 
de la Progresul Brăila, lăcătu
șul Lucia Corrnoș de la înfră
țirea Oradea. La jocuri, in fi
nale : Mașini electrice Bucu
rești — „1 Mai" Ploiești 16—6 
(handbal) ; Balanța Sibiu — E-

Mehedinți

călin- 
de

ce
de 

di-

All CONSTUUCTORIIOO
lectroputere Craiova 3—2 (vo
lei). (Ilie IONESCU, coresp.).

LA PITEȘTI. pe bazele spor
tive din parcul „Argeș", s-au 
desfășurat vineri, sîmbătă și 
duminică finalele „Cupei con
structorului" la care au luat 
parte câștigătorii etapelor de 
zonă la cros, fotbal, handbal și 
volei. Competițiile, rezervate ti
nerilor din întreprinderile ce a- 
parțin Trusturilor dc construc
ții industriale și construcții lo
cale, s-au bucurat de un ca
dru sărbătoresc și de o orga
nizare ireproșabilă asigurată de 
Uniunea pe ramură și forurile 
sindicale centrale și locale.

In urma unor dispute inte
resante. pe primele 3 locuri 
s-au clasat la cros, fete : 1. E- 
Icna Dragu (București), 2. Ma
riana Demianu (Arad), 3. Ma- 
rinela Neagu (Argeș) ; băieți : 
1. Virgil Ciobanu (Argeș), 2. 
Nicușor Nedelcu (Bacău), 3. 
Nicolae Asandei (Arad), în 

. timp ce la jocuri pe podiumul 
dș premiere au urcat echipele 
masculine : 1. Vaslui, 2. Sibiu, 
3. Dîmbovița (handbal) ; 1. Ba
cău. 2. Olt, 3. Arad (volei) ; 
1. Sibiu, 2. Bacău, 3. Maramu
reș (fotbal). (Ilie FEȚEANU, 
coresp.).

RODION

iH CAMPIONATUL
a fost re

ia Cimpina. cu 
desfășurată pe 
Dealul Muscel 

asociației spor-

După o scurtă întrerupere, 
campionatul national de moto- 
cros. ediția 1981. 
luată duminică 
etapa a Il-a 
traseul de pe 
în organizarea
tive Poiana din localitate.

La startul celor 
din program s-au 
60 de alergători 
Buzău. Ploiești. 
Cimpina. Cîmpulung-Muscel. 
Sf. Gheorghe si alte centre 
moto. în cea mai importantă 
cursă, cea rezervată seniorilor, 
campionul tării Ernest Mulner 
a fost hotărît să refacă handi
capul din etapa inaugurală, dar 
în penultimul tur i-a sărit lan
țul de la motocicletă. Avînd o 
comportare constantă în ambele 
manșe si nregătindu-și temeinic 
mașina pentru concurs, princi
palul său adversar. Ion Plu- 
gara. a ciștigat 20 din cele 22 
de puncte posibile, după două 
etape (din cele cinei ale cam
pionatului) detasîndu-se de ac
tualul deținător al titlului la o 
diferență apreciabilă în clasa
mentul general : 42—20 p. Și 
la tineret, clasa 125 cmc. cam
pionul tării Alexandru Ilieș 
a fost surclasat. Zsolt Fiilop, 
elev al antrenorului Andrei 
Fazekaș. fiind, din nou. un me
rituos învingător de etapă. Cele 
mai populate si mult gustate 
de cei peste 10 000 de specta
tori. întrecerile juniorilor au 
evidențiat preocupările unor 
tehnicieni (Traian Moașa. Va- 
lerică Milea. Paul Mulner. Mi
hai Banu ș.a.) pentru crește
rea elementelor talentate. în

patru clase 
aliniat peste 
din Brașov. 
Tg. Mureș.
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,,Cupa Steaua"

ROMULUS NICOLESCI
TREI VICTORII LA
Ieri s-a încheiat la poligonul 

bucureștean Tunari concursul 
international de tir dotat cu 
„Cupa Steaua", Ia care au par
ticipat trăgători de valoare do 
la cluburile militare Ț.S.K.A. 
Moscova. T-S.K.A. Sofia. Lcgia 
Varșovia llonved Budapesta și 
Dukla Praga si. firește, «le la 
Steaua. Ultima zi de întreceri 
a programat probele de pușcă 
liberă 3 x 40 f și pistol viteză, 
în care trăgătorii noștri au avut 
evoluții ne linia celor din pri
mele două zile de întreceri, in- 
rePistrînd rezultate valoroase si 
clasări meritorii. ..Omul nr. 1“ 
al echipei Steaua a fost Romu-

ÎNVINGĂTOR IN DERBY

PL

Peste 600 de tineri și tinere au 
luat startul în frumoasele între
ceri din cadrul „Festivalului 
sportului muncitoresc vasluian" 
Au venit la acest tradițional con
cura reprezentanți ai sportului 
muncitoresc din județele Bacău, 
Galați, Iași, Neamț si. bineînțeles. 
Vaslui, cel mai buni în produc
ție și sport și-au disputat în
tîietatea pe îngrijiteie terenuri și 
săli puse la dispoziție, cu multă 
înțelegere șl dragoste, de către 
primitorii organizatori.

Dintre rezultatele înregistrate, 
la cele 10 discipline sportive în 
care s-au întrecut tinerii, con
semnăm : la fotbal cea mal bună 
echipă s-a dovedit a fi Textila 
Vaslui, care în finală a întrecut 
cu 4—2 pe Unirea Negrești. Da
rie Leonard (Vaslui) a „punctat" 
de două ori la această a 3-a edi
ție a splendidului „Festival" : 
Învingător la tenis de cîmp, , cît 
și la tenis de masă. Cei mai 
buni la atletism au fost : 800 m 
(f) — Maria Rusu (I.c.M. Iași) ; 
1 500 m (b) — Emil Laigher (O- 
țelul Galați). Victoria în intere
santele concursuri de popice au 
fost obținute de Maria Pleșu (O- 
țelul Galați) și Emil Cornea 
(I.P.L. Vaslui). Tinerii de la Vul
turul Pogănești au ocupat locul 
I la oină, iar la orientare turis
tică a cîștigat echipa F.E.B.A. 
din Bîrl’d.

Mihai FLOREA — coresp.

A JJ1UU11II1UUUU1 U

„Festivalul satelor dunărene", 
competiție sportivă in cadrul 
„Daciadei" la care iau parte, 
în fiecare an, comunele de pe 
malul mehedințean al Istrului, 
fi-a desfășurat cea de-a treia 
ediție.

Au venit la Șvinița — comu
nă gazdă — sportivi din Du
bova, Ie.șelnița și Cujmir, care 
prin tradiție n-au lipsit nici
odată de la înființarea acestui 

disputa 
volei, 
între- 

ca tra- 
i că e 

marină-

festival, pentru a-și i 
întîietatea la fotbal și 
dar și in cadrul unor 
ceri sportiv-distractive, 
sul la frînghie (pentru 
o întrecere specific 
rească), la fuga în sac și fuga 
pe... butuci.

După două zile de întreceri, 
„titlurile" au fost împărțite: 
la fotbal au învins cei din 
Dubova, la volei — tinerii din 
Ieșelnița, la alergarea în saci 
mai îndeminateci au fost tot 
ei, iar la trasul frînghiei și 
alergarea pe butuci au cîști-

gat gazdele. în ierarhia stabi
lită pe comune, locul I a fost 
ocupat de Șvinița.

— Ceea ce ne-a impresionat 
mult, ne spunea tova
rășul Grigore Dăncilă, secre
tarul C.J.E.F.S. Mehedinți, care 
a asistat la desfășurarea festi
valului, a fost prezența masivă 
a țvinițenilor la întreceri. Este 
meritul primarului Pavel Pe- 
trovici și al secretarului aso
ciației sportive „Dunărea" Șvi
nița, Lubișan Avramovici, da 
a fi organizat un festival spor
tiv atît de frumos, care i-a 
determinat pe localnici să vină, 
de la mic la mare, pe terenul 
de sport.

Dar festivalul a avut și o 
parte culturală. Astfel, ansam
blurile de dansuri ale comu
nelor au prezentat jocuri și 
muzică populară, ceea ce a 
conferit „Festivalului satelor 
dunărene" un plus de atracti- 
vitate. (S. N.)

Pe hipodromul din Ploleș 
consumat cel mai important eve
niment din anul turfistic, der- 
byul de trap. Tribunele s-au do
vedit neîncăpătoare , pentru ma
rele număr de spectatori veniți 
să asiste la această unică aler
gare din cariera unui trăpaș. 
După prezentarea și defilarea 
concurențitor, pregătiți cu un 
harnașament impecabil, în care 
au excelat caii antrenorului 
Nicolae Gheorghe, Catren și Hu- 
blou, s-a dat startul în alergarea 
dezbyuiui. I. Oană, cu Riguros, 
și-a asumat rolul de lider circa 
2 400 m, ceilalți concurent! ur- 
mîndu-1 în șir indian, încheiat 
de Garanta. Primii 1800 m s-au 

■parcurs intr-un tempo moderat 
de circa 1,29. Abia pe ultima mie 
de metri, prin încercările Iul 
Oscior și Perjar de a evada din 
pluton, din- păcate soldate cu 
galopuri — cursa s-a mai învio
rat. Riguros, solicitat pentru a 
nu ceda șefia, a galopat în ul
tima turnantă, iar Perjar, aflat 
In spatele său, nu a mai putut 
evita accidentul care, din ferici
re atît pentru driveri cît și pen
tru cai, s-a soldat numai cu pa
gube de ordin material. Pe linia 
dreaptă s-au desprins Catren, 
Rodion, Sibila șl Tufana. Cu un 
finis puternic și excelent condus 
de N. Nicolae, Rodion s-a impus 
categoric, învingînd lejer pe Si
bila, Catren șl Tufana, corectîn- 
du-și recordul carierei : 1:26,7. 
De subliniat că N. Nicolae este 
primul driver originar din Plo
iești și primul conducător care 
eiștigă un derby, ceilalți învin
gători din istoria acestei între
ceri fiind numai antrenori. Să nu 
uităm însă și meritele antreno
rului lui Rodton, Vasile Gheor
ghe, care, fără accidentul suferit 
cu favoritul Perjar, ar fi putut 
schimba ordinea sosirii. Această 
reuniune a însemnat o adevărată 
sărbătoare pentru „conducători", 
care au cîștigat șase curse din 
cele opt disputate intre profesio
niști. I. Crăciun și-a evidențiat 
calitățile, cîștigînd spectaculos 
toate cele trei curse în care a

concurat. M. Dumitru, confirmind 
bunele aprecieri de care se bucu
ră, a învins cu Răsura datorită 
răbdării cu care a știut să aș-' 
tepte finalul alergării. Ultima 
cursă a fost eîșUgată de Arătoa
sa, co-ndusă fără greșeală de so
brul G. Grigore. De subliniat 
performanța formației antrenată 
de M. Ștefănescu, care a cîștigat 
trei alergări și a sosit în alte 
trei curse pe locul doi. Dintre 
toți cei care au dat pronosticuri 
în avancronica derbyului, doar 
antrenorul I.R. Nicolae și condu
cătorul amator Octavian Matei 
au indicat cîștigător _pe Rodion. 
Rezultatele • ■ ~
Trifoi (G. Tănase), 2. Salomeea. 
Cursa a II-a: 1. Răsura (M. Du
mitru), 2. Atol. Cursa a IH-a : 
1. Rapița (I.R. Nicolae), 2. Tîrgo- 
veț. Cursa a IV: 1. Feeioraș
(I. Crăciun), 2. Recurs, 3. Abil. 
Cursa a V-a : 1. Rodion (N.
Nicolae) 2. Sibila, 3. Catren. 
Cursa a Vl-a : 1. Indian (I. Cră
ciun), 2. Retorta, ’ 3. Surdue. 
Cursa a Vil-a : 1. Feeioraș (I. 
Crăciun), 2. Simptom. Cursa a 
VIU-a, amatori : 1. Organist (G. 
Buznea), 2. Suporter, 3. Vesela. 
Cursa a IX-a : 1. Arătoasa (G. 
Grigore), 2. Sucă, 3. Manșetar.

tehnlce. Cursa I: 1.

Sandi IONESCO
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ADMINISTRAȚIA DE STAT 1010 PRON
MARI SUCCESE 

LA PRONOEXPRES!
• După numeroasele AUTO

TURISME și MARI SUME DE 
BANI atribuite în cursul lunii 
precedente, tragerile Prono- 
expres din această lună conti
nuă să răsplătească din plin 
perseverența participanților. 
Astfel, la categoria I a trage
rii din 1 iulie, loan Hadnagv 
din Cluj-Napoca a ciștigat 
un AUTOTURISM „Dacia 1300" 
pe un bilet jucat în cotă de 
25%, iar la categoria a II-a s-a 
atribuit un ciștig de 47.917 lei. 
obținut de Mircea Cîrjan din 
Ploiești pe un bilet achitat 
100%, altor patru participai)ți
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Radiografia" celor 18 divizionare

IA „CLACAT" CU PUTIN ÎNAINTE
DE LINIA DE SOSIREI

I
I
I
I
I
I
I

11. S. C. Bacău 34 14 5 15 46-51 33
5 Puncte realizate acasă: 27; puncte realizate în deplasare: 6.
9 Golgeterii echipei: yamanu 8 goluri; Șoșu 6, Botez, An- 

drieș și Antohi — cl:e 5, Șoiman 4, Fîșic și Chitaru — cîte 3. 
Panaite, I. Solomon și L. Moldovan — cîte 2.
• Jucători folosiți: 25 — Vamanu 33 meciuri, Cărpuci 32,

Elisei 30, Chitaru, Andrieș șl Șoiman — cîte 29, Lunca și I. 
Solomon — cîte 23, C. Solomon și L. Moldovan — cîte 23, 
Șoșu 22, Fîșic 21, Botez 20, Ursache și Mangeac — cîte 16, An
tohi 15, Panaite 12, Artenie 5, Popa 3, Dumitrașcu, IorguleScu, 
Viscreanu și Iancu — cîte 2, Ghioane și " ""

6 Cartonașe roșii: nici unul.
• Cartonașe galbene: 22 — 11 jucători. 

Șoșu 5.
• A beneficiat de 10 lovituri de la 11 m; 3

Antohi), 2 ratate (Botez și Vamanu). A fost 
' 3 ..............................

drieș 4, Botez 3, 
sancționată cu 4 penalty-uri:

jumătăți a 
club ocupa 
divizionară,

Movilă cite 1.

Cele mai multe:

transformate (An-
transformate, 1 ratat.

BARAJUL
DE MARE RESPONSABILITATE PENTRU

PROMOVAREA 
ÎN DIVIZIA

Așadar, jucătorii de fotbal 
(ne referim la cei de Divizia 
,,A“) și-au încheiat vacanța de 
vară. Astăzi, conform indica
țiilor F.R. Fotbal, cele 18 par
ticipante Ia al 64-lea campio
nat ai țării, ediția 1981—'82, își 
încep pregătirile, 
trei dintre 
șoara, F.C. 
șov) au și 
dinte încă 
cută. Să sperăm că această 
grabă va fi de bun augur, că 
rezultatele pozitive nu vor în- 
tirzia să apară. Este, dealtfel, 
un deziderat la care trebuie să 
adere toate cele 18 divizionare 
A. Poate mai mult ca oricind. 
această etapă de pregătiri arc 
o importanță deosebiă, deoare
ce, in toamnă, fotbalul nostru 
este angajat în competiții in
ternaționale dc cea mai marc 
importanță, cupele europene 
intercluburi și, în mod deose
bit, JOCURILE ECHIPEI RE- 
PREZENTATIVE ÎN PRELIMI
NARIILE CAMPIONATULUI 
MONDIAL, al cărui turneu fi
nal va avea loc, vara viitoare, 
în Spania. Este vorba de par
tidele cu Ungaria și Elveția 
dc Ia București, in care fotba
liștii noștri, jucind pe teren 
propriu, au șanse reale să ob
țină punctele care, practic, ar 
însenina calificarea pentru Ma
drid. In plus, mai este jocul 
retur eu Elveția, în deplasare.

Dealtfel, după cum se știe, 
pentru a asigura jucătorilor 
noștri o pregătire corespunză
toare. Biroul federal a interzis 
transferarea fotbaliștilor de 
Divizia „A“ în alte județe, in 
perioada participării echipei

Mai 
ele („Poli" 

Olt și F.C.M. 
tinut primele 
din săptămîna tre- 

sperăm că această

mult. 
Timl-
Bra- 

șc-

naționale la jocurile actualei 
ediții a C.M., iar această mă
sură trebuie să fie completată 
și de o pregătire la un nivel 
superior. în ședința din 24 iu
nie, mai bine zis în consfă
tuirea de lucru cu președinți’ 
secțiilor (cluburilor) și antre
norii divizionarelor „A“, Ștefan 
Covaci, vicepreședinte al F.R.F. 
atrăgea atenția că ESTE NE
VOIE DE MODERNIZAREA 
PROCESULUI DE ANTRENA. 
MENT, CREȘTEREA FACTO
RULUI TEHNIC (n.n. normal, 
fără neglijarea celui fizic și 
tactic). DE MAI MULTA PER
SEVERENȚA ÎN PRIVINȚA 
ÎNTREGULUI PROCES DE 
INSTRUIRE, CALEA CEA MAI 
SIGURA PENTRU REALIZA
REA MARILOR OBIECTIVE 
CARE STAU ÎN FAȚA FOT
BALULUI NOSTRU IN TOAM
NA CE VINE. Este, deci, de 
datoria tuturor factorilor impli
cați în procesul de antrena
ment (JUCĂTORI, ANTRE
NORI, MEDICI, CONDUCERI 
DE CLUBURI ȘI SECȚII) să 
facă totul ca procesul de pre
gătire început acum să sc des
fășoare într-un climat dc mun
că asiduă, fără rabaturi, atit 
pe planul tehnic cît și al disci
plinei, Dc acumulările dobin- 
dite in 
pregătiri 
itorului 
jocurilor 
comportarea viitoare * echipei 
naționale, de la care iubitorii 
fotbalului așteaptă rezultate 
bune, calificarea Ia turneul fi- 
nai al C.M.

„C“

Duminică s-au disputat Par
tidele retur din cadrul ba
rajului pentru promovarea in 
Divizia „C“. Iată rezultatele : 
Gloria IMN Ga'ați — Granitul 
Habadag 1—2 (0-0)— în tur : 
0—5 ; C.F.R. Suceava — Me- 
talotehnica Tg. Mureș 0—2 
(0—i) — 1—3 ; Bradul Vișeui 
de Sus — Unirea Să veni 2—0 
(0—0) — 4—3 ; Mecanica Alba 
Iulia — Inter Sibiu 2—0 (0—0)
— 0—1 ; Barajul TCH Bacău
— Integrata Pașcani 1—0 (0—0)
— 0—3; Dinamo Victoria Bucu
rești — C.F.R. Constanta 5- -2 
(1—1) — 3—2 ; Dunărea Ve.ius 
Zimnicea — Victoria' LehliU 
3—0 (3—0) — 0—2 ; Chimia 
Arad — I.C.M. Caransebeș 3—1 
(l_0) _ 1—2 ; Unirea Cristuru 
Secuiesc — Constructorul Bo
olean 4—0 (1—0) — 0—0 ; Cau
ciucul Drăgășani — Utilajul 
Făgăraș 1—5 (0—2) — 0—3;
Minerul Aninoasa — Construc
torul Timișoara 6—1 după lo
viturile de la 11 m (3—0) — 
0—3 ; Victoria Caracal — Con. 
structorul Pitești 2—2 (0—0) — 
0—3 ; Unirea Tricolor Dăbuloî’i
— Chimia Găești 3—1 (3-0) — 
1—5 ; Olimpia Gherla — E>!- 
horul Beiuș 2—0 (1—0) — 0—4 ; 
Rapid Panciu — Voința Roznov 
5—0 (1—0) — 1—0 ; Paringul 
Novaci — Unirea Livezi 1—l 
(1—0) — 3—2. In partida tur 
Minerul Filipeștii de Pădure
— Unirea Girbovi 4—0 (2—Si
— returul se va disputa in 
ziua de 15 iulie.

mon, Soșu, Vamanu, Chitaru sl 
Șoiman, aproape o echipă, au 
lipsit din formație — cei mai 
mulți dintre el fiind indisponi
bili de lungă durată — atunci 
cînd prezența lor se impunea ca 
un factor hotărîtor în apărarea 
unei poziții în clasament ce pă
rea greu de cedat. Pentru că, să 
nu uităm, cu trei etape înainte 
de finalul campionatului, Sport 
club ocupa locul 5, cu perspec
tiva de a mal urea o treaptă. 
Dar și așa, a mai existat posi
bilitatea ea, învingind in pe
nultima etapă, la Bacău, pe Di
namo, echipa antrenată de Ange
lo Nieu-lescu și NLcolae Vătafu 
să-și păstreze locul VI ocupat 
du.pă consumarea primed jumătăți 
a campionatului. Se pare, însă, 
că finalul anului compctiționaJ 
1980—81, în care Sport club a 
ratat o mult dorită calificare 
în finala Cupei României, a mar
cat și un recul pe plan psihic, 
reflectat, în primu-l r.înd, în scă
derea elanului de joc, lacună... 
proprie unei echipe tinere și 
dornice de afirmare. Apariția 
fenomenului de blazare și ten
dința de au-tomulțumire manifes
tată din momentul în care echi
pa s-a simțit la adăpost de do
goarea de la cei doi ,,polr‘ ai 
clasamentului au făcut ca Sport 
club să coboare sub nivelul po
tențialului său real, intr-o ZONA 
A mediocrității, să clacheze 
cu puțin înainte de linia de so
sire. Ceea ce contrastează fla-

■ La sfîrșitul primei 
campionatului, Sport

| locul 6 în ierarhia
aflindu-se la cota zero în „cla- 

I samentul adevărului". Față de si
tuația deosebit de precară in 

I care preluase conducerea lotu
lui băcăuan, în vara anului’ 1980, 
antreno-rul Angelo Niculescu se 
declara mulțumit, considerind — 
și pe bună dreptate — redresa- 

“ rea echipei din mers o reușită. 
, iar plasarea ei în prima treime 
I a clasamentului aproape o per

formanță, dacă ținem seama că, 
la un moment dat, șansele ci de 
a se desprinde de „zona sufe
rinței" păreau destul de reduse. 
In iarnă, la Slănic Moldova, 
Sport club a făcut o pregătire 
foarte bună. Angelo Niculescu 
șl secundul său, Nicotae Vătafu, 
mărturiseau că elevii lor au 
răspuns, fără nici o rezervă, so
licitărilor, că echipa, încă tlnără 
ca medie de vîrstă, este în plin 
proces de maturizare sportivă. 
Era de așteptat, deci, ca returul 
să ofere formației băcăuane pri
lejul de a face un salt pe ver
ticala competiției. Sau cel puțin 

’ să-și consolideze poziția cîștigată 
la sfîrșitul sezonului de toamnă. 
Și, pină la un anumit punct din 
desfășurarea întrecerii, se părea 
că așa va fi. Mulți chiar ve
deau în Sport club o candidată 
la un loc pe ..podium" sau în 
imediata vecinătate a acestuia. 
Și nu era nimic exagerat, dacă 
ne gindim la ușurința, cu care

I
I
I

I
I
i
I
I
I
I
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I
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I

de
vî-

aceaslă perioadă 
depind valoarea 
campionat, nivelul 

și in bună măsură și

Constantin ALEXE

O revenire spectaculoasă in Divizia „A“

U.T. ARAD-,,ALERGĂTORUL DE CURSĂ LUNGĂ"

O fază dintr-un meci (cu Progresul, la București) de care jucă
torii băcăuani (in echipament alb) nu își amintesc cu plăcere, da- 

. .................. totul, sub așteptări.torită evoluției, cu
„bidiviii" băcăuani zburdau pe 
orice teren, la iscusința cu care 
ei manevrau și atacul pozițional 
și contraatacul, la fermitatea cu 
care știau să apere un rezultat 
în deplasare, chiar dacă adver
sarul se numea Steaua sau F.C.M. 
Brașov.

Sport club a Încheiat Insă cam
pionatul pe locul 11. în mod e- 
vident, decepționant pentru su
porterii săi, surprinzător pentru 
amatorii de fotbal, în generai. 
Cum se explică o astfel de si
tuație ? Cauzele regresului privi
te ca la orice moment de anali
ză. pot fi multe. Și obiective și 
subiective. Noi nu ne vom referi 
decît la una dintre ele, pe care 
o socotim. în bună măsură, de
terminantă. Este vorba de numă
rul neobișnuit de mare al acci
dentărilor, pe care echipa din 
Bacău l-a înregistrat cam de pe 
la mijlocul sezonului de primă
vară. Ursachi, Lunca, C. Solo-

grant cu jocul plin de conținut, 
aerisit, plăcut privirii și adeseori 
eficace cu care ne-a obișnuit e- 
chipa băcăuană nu de puține ori 
în acest campionat.

Dc aceea spunem că, chiar șl 
în condițiile nefavorabile, obiec
tive, în care a fost obligată să 
încheie întrecerea celor mai bu
ne 18 divizionare, Sport club A 
RĂMAS DATOARE iubitorilor de 
fotbal din țara noastră, datorie 
de care, sperăm, se va achita la 
termenul scadent al viitorului 
campionat...

Mihai IONESCU

Cînd cortina cădea peste se
zonul . "/
spunea că anul 
an plin pentru 
dean. O simplă 
vom convinge 
după doi ani de , 
în divizia secundă, 
cea mai tare, 
acum, din nou, 
divizii ; 
nințată un timp cu relrogra 
darea își reînnoiește contactul 
cu Divizia „B“ ; Strungul — 
o altă echipă dc tradiție ară
deană — revine în eșalonul se 
cund, și in sfîrșit, campioana 
județului, Chimia, a luptat pen
tru un loc în al treilea eșalon 
fotbalistic al țării. Iată, așa
dar, un șir de succese, cel m ii 
tonic fiind, desigur, acela ai a- 
ceslci echipe de frumoasă tra
diție care este U.T.A., Ia timo
nă cu linărul tehnician (jucă
torul ci de ieri), Ștefan Czako,

Drumul arădenilor a avut o 
notă de spectaculozitate, de 
inedit : nici un punct pierdut 
acasă, 5 puncte aduse în tur 
de afară și alte 9 în retur ; o 
singură dată a lipsit de Ia șe
fia claasmentului (in etapa a 
IlI-a, cînd F. C. Bihor totaliza 
6 puncte, Iar U.T.A. 5 p) 
început campionatul cu o 
toric în deplasare (3—1, la Me 
talul Aiud, prima gură 
gen din campionat) și 
minat cu un 0—0 Ia 
Cavnic. Deoi, se poate 
că U.T.A. de azi,, 
fără „nume mari" în 
dar cu o formație închegată pe 
planul unității sufletești și de 
voință, a revenit in Divizia 
„A" cu fruntea sus, așa cum

competițional, cineva 
'81 a fost un 
fotbalul ară- 
adunare și ne 
de adevăr: 

purgatoriu*’ 
» în 

U.T.A.
acrul

C.S.M. Rapid,

seria 
respiră, 
primei 

amc-

vie.
oxi- 
ter- 

Mincrul 
spune 

rețineți, 
echipă.

Accente

de 
l-a

so

U.T.A. — 19S1: riridul de sus de la stingă la dreapta: Vuia, Marcu, 
Giurgiu, Iova, Șchiopu, Takats ; rlndul din mijloc : I. Pătrașcu, an
trenor, Z. Farmati — antrenor, Bîtea, Vușcan, Hirmler, Bodi,’ 
Kukla, Vaczi, Șt. Czako— antrenor principal; rindul de jos : Țir- 

Lovaș, Csordaș, Tisa, Corașban, Cura, Mușat, Ducadam,

stă bine oricărei formalii caro 
sc respectă. Textiliștii au fost 
aidoma „alergătorului de cursă 
lungă", cu pas de metronom, 
dezarmant pentru fostele divi
zionare .,A“ F. C. Bihor. Olim
pia Satu Marc, F.C.M. Reșița, 
C.F.R. Cluj-Napoca, pe care 
le-a învins net, la Arad, pri- 
mei smulgîndu-1 si la Oradea . 
un rezultat de egalitate (0—0) 
L-am întrebat pe . antrenorul 
Ștefan Czako ce anume a de
terminat succesul echipei sale, 
la care el. cu modestia carc îl 
caracterizează, ne-a vorbit. în 
egală măsură. • despre serio
zitatea jucătorilor, hărnicia si 
disciplina lor, • despre con
tribuția secundului său Ion Pă- 
trașcu, • despre faptul că

PENTRU CA SĂ EXISTE ÎNTOTDEAUNA 0 MIZĂ!

4
4

i

tflEAZl
979 lei pa

Tragerea 
1, vă oferă 
e a obține 
î. bineiil- 
1 participa. 
-Pronosport 
etelor pen- 
lă Prono- 

19 iulie 
î prilejul 
Universitare 
ești. în ta
in 3 faze, 
de numere, 
oferă șanse 
;a AUTO- 

1300“ șl 
RI SUME

DE BANI, variabile și fixe, 
începînd cu cele de 50.000 lei. 
precum și EXCURSII PES TE 
HOTARE, în U.R.S.S. sau R.S. 
Cehoslovacă. Consultați pros
pectul acestei avantajoase tra
geri și jucați din vreme nume
rele preferate !

C1ȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 8 IULIE. Cate
goria 1: 2 variante 25% — auto
turisme DACIA 1300; categoria 2: 
«,25 a 7.583 Ici; categoria 3: 23,75 
a 1.995 lei; categoria 4: 123,00 a 
385 lei; categoria 5; 375,50 a 126 
lei; categoria 6: 9.470,00 a 40 lei; 
categoria 7 : 364,25 a 200 lei; ca
tegoria 8: 4.869,00 a 40 lei. Re
port categoria 1: 965 lei. Auto
turismele DACIA 1300 de la ca
tegoria 1 jucate 25% au revenit 
parlicipanților S1RMAI GHEOR- 
GHE din Simeria și ENE VALE- 
RIU din București.

Un subiect mult 
(șl aplaudat 1) în 
zile : baremul
pentru divizionarele 
și „C“. ~ ’
niime pentru echipele din pri
mele două eșaloane și 20 pen
tru divizia a treia reprezintă 
u-n eveniment al acestei veri 
fotbalistice, o pîrghie pentru 
viitor. Aceste haremuri, mi
nime obligatorii înseamnă, 
primul rind, o invitație 
seriozitate și fair-play 
totodată, o așezare fermă 
luptei sportive în limitele 
morale. Cu alte cuvinte,, ha
remurile obligatorii dau fie
cărei partide miza necesară. 
Miza pentru punctaj, element 
care, absentind în cazul unor 
formații de mult retrogradate, 
denatura întrecerea, miză 
pentru moralitate. Pentru că, 
privind înapoi șl neascunzîn- 
du-ne după deget, trebuie să 
spunem că acele formații 
praotic retrogradate cu mult 
înainte de final s-au dovedit

discutat 
uliii mele 

obligatoriu 
„A“ „B" 

Cele 24 de puncte ml-

în 
la 
Sb 

a 
ei

teribil de „darnice”. E cazul 
lui F.C.M. Galați, Sirena, Nl- 
tramonia. Minerul Anina, e 
cazul Gloriei Buzău, acum 
două campionate. Dacă aceste 
haremuri ar fi operat în tre
cut, astăzi Gloria Buzău (care 
a retrogradat din „A“ cu 15 
puncte 1) s-ar fi pregătit pen
tru... Divizia ,,C“. întrucît 
acel —9 ar fi însemnat.25 de 
puncte în ultimul campionat 
al diviziei secunde, punctaj 
eu care nu s-a putut supra
viețui. Cum și acest minus 
6 al gălățenilor ar fl scos, 
practic, echipa de la Dunăre 
din (anticipata) luptă pentru 
promovare care începe în au
gust. Ca să nu mai vorbim 
de Sirena, care cu —11 s-ar 
fi pregătit de pe acum nu 
pentru Divizia „C“, ci pentru 
...categoria „Onoare", în timp 
ce recordmenă absolută. Trac
torul Viziru, cu —18. degeaba 
s-ar mai fl prezentat la în
trecerile campionatului jude
țean. Sîntem siguri însă că 
dacă baremul exista nu am

fi înregistrat asemenea cifre 
caraghioase, că fiecare dintre 
echipele retrogradate din tur 
ar fi încercat să-și salveze 
măcar perspectiva, ar fi lup
tat cu toată convingerea, cu 
toată ambiția, salvlnd atît 
zestrea de puncte, cît și etica 
întrecerii, In virtutea 
lupta pentru victorie 
seamnă numai lupta 
a învinge, ci și lupta .
a nu te lăsa învins. Toate a- 
ceste elemente vin și argu
mentează valoarea ultimului 
comunicat-F.R.F. care, stntem 
siigdri, VA OFERI CAMPIO
NATULUI VIITOR O MIZA 
PERMANENTA FIECĂREI PAR
TIDE, INDIFERENT DE CLA
SAMENT.

în aceeași ordine de Idei, 
ne întrebăm dacă nu cumva 
este necesară o „normă" și 
în cazul finalelor de Cupă, 
in care una dintre echipe 
este deja participantă la Cupa 
campionilor europeni î

Mircea M. IONESCU

căreia 
nu ln- 
pentru 
pentru

U.T.A. și cei din jur au crezut 
în elementele autohtone (n-a 
adus nimic din afară), • des
pre secția dc fotbal (președinte 
Ion Blăgău), organele locale și 
publicul arădean care au dat 
un ajutor neprecupețit pentru 
realizarea frumosului țel ele. 
etc. Cu alte cuvinte, aici, la 
Arad, a fost creat si a dăinuit 
un adevărat climat de muncă 
propice atingerii performantei.

Evident, U.T.A. (adică con
ducerea secției de fotbal, ecbi. 
pa, jucătorii înșiși) știe că in 
Divizia „A“ drumul este mult 
mai greu, eă supraviețuirea în 
acest eșalon al fotbalului în
seamnă continuarea cu perseve
rentă a muncii pentru 
nătățirca ideii de joc, 
trebuie exprimată prin mijloa
ce moderne, înseamnă păstra- 
rea climatului sănătos de lucru, 
fortificarea lotului actual.

Iată, acum, în încheiere, cî- 
teva succinte răspunsuri ale 
antrenorului Ștefan Czako lă 
întrebările reporterului, firește 
tot despre U.T.A. : CompartiA 
meniul eel mai bun : Defeo. 
siva : un plus substanțial fată 
de atac, care a dat destule 
teuri • Formația de _L. 
Ducadam — Bîtea, 
Hirmler. Giurgiu —
Vaczi, Mușat — Cura, Csordaș. 
Tisa (Coraș — din primăvară)» 
deci, nume mai vechi, dar și 
mai noi • Jucătorii cu cel 
mai bun randament ? ECHIPA; 
în frunte cu căpitanul ei, Ku
kla • Cîțiva din golgeterii e. 
chipci ? Mușat (15), Vaczi !10), 
Cura (8), Coraș (6). • Media 
dc vîrstă a echipei? 24 de a.ii 
(cel mai vîrstnic — Șchiopu, 34 
de ani în acte, 25 — în teren îl 
• cei mai tineri ? Csordaș — 
19, din formația de bază și 
Lovas 19, portarul de rezervă

Stelian TRANDAF1RESCU

îmbu
cam

> ra. 
bază?

Kukla 
Șchiopu

i



OASPEJI Șl GAZDE AU EFECTUAT 
IERI ANTRENAMENTE INTENSE 

(Urmare din pag. 1)

place la elevii săi și apoi reia de nenumărate ori 
același exercițiu. Echipa, deși nu are o talie impre
sionantă, doar Tanaka (2,00 m), Kato (2,00 m) și 
Kageyama (2,04) pare totuși, la..l înălțime, manifestă o 
disciplină excelentă, iar atuul jucătorilor asiatici este, 
normal, viteza. Tot ceea ce au făcut în ora de an
trenament a avut un ritm alert, o precizie de cea
sornic și aceste lucruri par a face din reprezenta
tiva studențească a Japoniei o adversară redutabilă 
pentru orice echipă de baschet.

Antrenorul secund loshito Morishita ne-a spus că 
este îneîntat de sala de antrenament. Speră că bas
chet balîștii japonezi să lase o impresie bună, iar în 
ceea ce privește pronosticurile Dentru podium el are 
în vederea reprezentativele U.R.S.S., S.U.A., Iugosla
viei, dar că nici echipa Japoniei nu a venit la Bucu
rești în... excursie !
P. Kuki: „Dacă voi fi in finală, nu voi mai rata!“...

Pe proaspătul vicecampion 
mondial al .„mușchetarilor", 
Petru Kuki, l-am întîlnit 'n 
tribuna bazinului „23 August", 
într-o scurtă pauză a antrena
mentului de dimineață. Echi
pat cu costumul care-1 prote
jează pe planșă de floretele 
adversarilor, privea cu jind 
parcă, la o temperatură de 
peste 30 de grade, la sprintu-

înotătorilor.rile
„La Clermont-Fer
rand 
printre degete me
dalia de aur — ne 
declară „floreta" 
nr. 1 a României.
Și la Universiadă mă așteaptă 
un concurs foarte dificil dar 
dacă voi ajunge din nou în fi
nală, vă asigur că nu voi mai 
rata 1

am scăpat
mondial (libere, cat. 57 kg): Hi-Un campion _____ __ ......

deaki Tomlyama (chlloți tricou de culoare• — --------- ------------------- - re.închisă) este gata, deocamdată, pentru o 
priză de antrenament...

Luptătorii
medaliile de

și-
aur i

A FOST DEFINITIVAT LOTUL VEST-GERMAN: 
60 DE SPORTIVI

Universiada de la București este 
fârâ îndoiala cea mai proeminenta 
competiție polisportiva a anului. De
legația vest-germana își va onora 
prezența — ca și la celelalte ed'i- 
ții ale J.M.U. — printr-o participare 
numeroasa și selecta. După campiO’ 
natele universitare de la Heidelberg
— s-a stabilit câ un număr de 60 
de studenți sportivi vest-germanl vor 
fi prezenți la Universiada din ca
pitala României. Dintre aceștia 22 
vor lua startul în întrecerile femini
ne. Cea, mai mare delegație este 
alcătuită din atleți — 30, urmează 
scrima cu 16, natațîa — 5, tenisul
— 4 etc. Dintre atlețî vom menționa 
prezența lui Gerd Nagel la înâiți* 
me, Klaus PI o g hau s la ciocan. Hel
mut Schreiber la sulița, învingători la 
Universiada din 1979 la Ciudad de 
Mexico. La înot, figura centrală este 
Peter Lang, campionul țârii pe 100 
m bras. Iar la săriturile de pe tram
bulină, campionul țării Dieter D5rr. 
Nu va lipsi nici spadasinul Igor Bor- 
rmann, care a evoluat ta recentele 
campionate mondiale de la Clermont 
Ferrand.

La atletism - o u+t!mă verificare 
va avea loc la sfirșitu? acestei săp- 
tămîni la campionatele naționale do

la Gelsenkirchen, dar oricum printre 
cei prezenți la start, în afară de 
cel citați mai sus vor mai fi Martin 
Weppler (400 m), Dieter Riebe
(800 m), Uwe Becker (1500 m), 
Frank Zimmermann (5000 m) Hans 
Jiirgen-Winkler (prăjina), Udo Gel- 
hausen (greutate) — la masculin; 
Monika Hirsch (100 m), Elisabeth 
Schacht (800 m), Brigit Friedmann 
(1500 m), Doris Baum (100 mg), 
Ellen Mundiger (înălțime), Ulrike 
Paas (lungime) ș.a. — la feminin. 
Printre înotători se află Vico Kohlat 
(100 și 200 m liber). Heike John 
(100 și 200 m spate) - mase., Bar
bara Seller (200 m și 400 m mixt
— tem.). La scrimă, vor fi pre
zenți sportivi !a toate armele: flo
retă, spadă șî sabie. Dintre gim-
naști se remarcă Jiirgen Geiger, 
Reinhard Dietze, Iar de la tenis 
Peter Buchbinder, Bettina Rabus și 
Gabrielle Wellerdieck.

In general cele mai multe loturi 
sînt alcătuite din sportivii universi
tăților din Tubingen, Mainz, Kâln, 
Miinster, Heidelberg șî Frankfurt.

KLAUS-DIETER SPI EC KER MANN
„S.I.D“-Duseldorf

Înaintea începerii antrenamentului, o discuție fructuoasă pe care an
trenorii I. Zilahi fi I. Falb o poartă cu scrimerit Z. Husztl, S. Roca, 

N. Iile, fi P. Kuki.

Poloiștii continuă meciurile de verificare
Poloiștii continuă seria me

ciurilor de verificare. După 
cele două meciuri susținute în 
compania selecționatei R.S.Ș. 
Gruzine, aflată în țara noastră, 
partide cîștigate cu 12—6 și 
13—7 de tricolori, optimismul 
este prezent în tabăra jucă
torilor români. Universitarii au 
manifestat o deosebită vervă, 
deși din rindurile lor a lipsit 
Vlad Hagiu, „omul de gol" al 
echipei. Tinărul jucător bucu- 
reștean este suferind dar me
dicii dau asigurări că el va 
putea fi recuperat pînă la în- 
ceoerea turneului.

Ieri dimineață, poloiștii ro
mâni i-au avut ca parteneri de 
antrenament pe jucătorii japo

nezi. Timp de aproape 90 de 
minute ambele formații au e- 
xersat, cu precădere, diverse 
situații de ..om în plus" și „om 
in minus". Apoi, echipele și-au 
împărțit terenul de joc trecînd 
la alte exerciții tactice. Am gă
sit pe "marginea bazinului și 
cițiva dintre jucătorii mai ex
perimentați de la Dinamo Bucu
rești, foști internaționali (D. 
Popescu, A. Nastasiu, V. Rus). 
Nu erau doar simpli spectatori, 
ci gata pregătiți. în orice mo
ment, la solicitările antrenori
lor lotului, să-i ajute pe ac
tualii purtători ai caschetelor 
tricolore la antrenament. Un 
gest frumos, care merită să fie 
subliniat.

In sala de lupte din parcul 
Dinamo am întîlnit și cițiva 
„Herculi" din țara soarelui ră
sare, trei luptători de greco- 
romane și 7 de libere. Printre 
aceștia din urmă și campionul 
lumii la categ. 57 kg. Hideaki 
Tomiyama. Mai norocoși, cei 
de la greco-romane au găsit, 
cu ajutorul clubului Dinamo, 
trei juniori români talentați 
care s-au oferit pa parteneri 
de antrenament pentru sporti
vii niponi. Cei de la libere insă 
s-au mulțumit să facă un an
trenament de pregătire fizică, 
de acomodare. Antrenorul șef 
al lotului, K. Kasahara, vice
campion olimpic (67 kg) la J.O. 
de la Melbourne (1956). ne a- 
tenționează... în limba română 
(a lucrat timp de trei ani în 
țara noastră) că în afara lui 
Tomiyama, șanse frumoase — 
tot la libere — pentru o me
dalie de aur. la categ. 52 kg. 
le are și elevul său Mitsuru 
Salo.

BULETINUL
In cursul zilei de luni, la 

aeroportul internațional Oto- 
peni, au continuat să sosească 
noi delegații de sportivi si 
oficiali în vederea participării 
la Universiadă. Dimineață atl 
sosit 3 persoane din condu
cerea delegației R. S. Vietnam 
și — o prezență inedită — un 
sportiv din Zambia. După-a- 
miază au sosit în Capitală de
legațiile de sportivi universi
tari din Coasta de Fildeș (25

REPETIJIE GENERALA LA GIMNASTICA
(Urmare din pag. I)

roiu și Octavian Ionașiu — au 
prezentat exercițiile liber alese 
pe care le-au pregătit in vede
rea apropiatului examen inter
național și pe care le-au finisat 
in zilele care au trecut de la 
ultima lor apariție publică, fi
nalele „Daciadei".

Așa cum se întîmplă în ori
ce concurs public, spectatorii 
au aplaudat cu căldură nume
roase reușite ale celor care 
peste numai o săptămînă vor 
reprezenta culorile țării într-un 
concurs internațional de mare 
anvergură, au apreciat înalta 
măiestrie, precizia și sigu
ranța cu care au fost executata 
unele elemente de maximă di
ficultate incluse în exerci- 
țiL Poate că unele imperfec
țiuni și neimpliniri trebuie

SOSIRILOR
membri) Indonezia (30 da 
sportivi si oficiali) si Somalia 
(14 persoane).

Ar
Ieri, pe platoul central al 

Satului Universiadei, s-a desfă
șurat festivitatea de arborare a 
drapelului de stat al Venezuelei. 
Solemnități similare au avut loc 
duminică cu prilejul înălțării 
drapelelor R. P. Congo si Ja
poniei.

puse pe seama stării emoțio
nale crescute în aceste zile și 
considerăm că este Încă timp 
ca tehnicienii noștri să le asi
gure gimnastelor și gimnaștilor 
forma optimă necesară pentru 
abordarea cu succes a întrece
rilor Universiadei, examen com- 
petiționai important, căruia tre
buie să i se acorde toată aten
ția.

Socotim că întrecerea demon
strativă de ieri seară a fost o 
reușită deplină și sub aspectul 
organizatoric. La aparatele 
noi pe care se va concura săp- 
tămina viitoare, montate — ca 
la marile competiții — pe un 
podium special, încălzirea 
concurenților și cotarea lor pe 
schimburi s-a făcut după un o- 
rar riguros, asemănător celui 
care se va aplica și la con
cursul din cadrul Universiadei. 
O noutate absolută a fost afi- 
șajul electronic al notelor pri
mite de concurenți, ca și a- 
nunțarea rezultatelor de la 
masa crainicilor atit în lim
ba română cit și în engleză și 
franceză. Detalierea a mers 
pînă acolo incit și festivitățile 
de premiere a ciștigătorilor au 
fost aidoma celor pe care le 
vom urmări săptămînă vii
toare, în concursul oficial de 
gimnastică din cadrul Jocurilor 
Mondiale Universitare, aspecte 
de natură să asigure o reușită 
deplină celor patru zile ale 
concursului de gimnastică, ce 
debutează lunea viitoare la Pa
latul sporturilor din Capitală.

FIȘIER 9 FIȘIER O FIȘIER O FIȘIER O FIȘIER Q FIȘIER Q FIȘIER

LUPTĂLORUL ȘT. NEGRIȘAM-
ÎNVINGĂÎOR IÂ BELGRAD

La sfirșitul săptăminii trecu
te, la Belgrad a avut loc un 
turneu internațional de lupte 
greco-romane la care au fost 
prezenți și cițiva tineri spor
tivi români. Dintre ei, cea mai 
bună comportare a avut-o Ște
fan Ncgrișan (Steaua), clasat 
pe primul loc la categoria 68 kg. 
Excelent pregătit din punct 
de vedere fizic. Ștefan Negrl- 
șan și-o dominat toți adversa
rii, obținînd victorii categorice.

Promițător au evoluat și ti
nerii Aurel Tomuța (52 kg), 
Ion Szabo (57 kg) șî Ion Bal- 
can (62 kg), situați pe locul 
secund la categoriile respec
tive.

PE TERENURILE DE TENIS
• Meciul pentru sferturile 

de finală ale „Cupei Davis“ 
disputat la New York între 
echipele S.U.A. și Cehoslova
ciei s-a încheiat cu scorul de 
4—1 în favoarea gazdelor, care 
astfel elimină din competiție 
pe deținătoarea trofeului. în 
ultimele două partide de sim
plu. John McEnroe a dispus 
cu 6—3, 6—1, 6—4 de Tomas 
Smid iar Jimmy Connors l-a 
învins cu 7—5, 6—4 pe Ivan 
Lendl (s-a jucat după siste
mul „2 din 3 seturi").

• La Baastad (Suedia), echi
pa Australiei, conducînd cu 
3—1 în meciul cu selecționata 
Suediei, s-a calificat pentru 
semifinale.
• în meciurile preliminarii din 

cadrul competiției internațio
nale feminine (tineret) pentru

..Cupa Annie Soisbault", la 
Karlovy Vary (Cehoslovacia), 
echipa României a învins cu 
2—1 selecționata Norvegiei, 
pierzînd apoi în fața Franței 
cu 0—3. Alte rezultate : Kar
lovy Vary: Cehoslovacia — 
Austria 3—0; Atena : U.R.S.S. 
— Ungaria 3—0 ; Belgia — 
Italia 2—1 ; Ungaria — Italia
1— 2 ; Almeria : Australia — 
Spania 3—0 ; Olanda — R. P. 
Chineză 3—0 ; Maribor : Polo
nia — Marea Britanie 2—1 t 
Argentina — R. F. Germania
2— 1 ; Polonia — Iugoslavia 
2—1.
• Campionatele internațio

nale ale Elveției au luat sfir- 
șit la Gstaad cu succesul ju
cătorului polonez Wojtek Fi- 
bak care l-a întrecut în finală 
cu 6—1, 7—6 pe francezul Yan
nick Noah.
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IN AMERICA DE SUD
1 Profităm de vacanta de 
I vară existentă în cele mat
I multe grupe ale calificărilor 
i pentru a XH-a editte a C.M. 
de fotbal de anul viitor, ca să 

i prezentăm situația la zi in 
aceste preliminarii. Pentru 
început. America de Sud, 
unde cele nouă reprezentative 
înscrise au fost împărțite 
trei grupe, 
căreia 
competiția

________ tn 
. cîstigătoarea fie- 

calificîndu-se centru 
din S nania.
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GRUPA
Brazilia.

■ Rezultatele
3—1 cu Bolivia,

1 Venezuela
10—1 cu Venezuela. Clasamen
tul :

1 : Participante : 
Bolivia. Venezuela. 
: Brazilia : 2—1/

1—0/5-0 cu
Bolivia 3—0/

11—2
5—6
1—9

1. BRAZILIA
2. Bolivia
3. Venezuela

GRUPA 2 I
Columbia. Peru. ___„___ ___
27 Iulie se va disputa prima 
partidă :
Celelalte 
guay — 
Peru — 
Uruguay
— Uruguay,
— Uruguay.

GRUPA 3
Chile. _ 
zultatele 
Ecuador,
Ruay; 
1—0/1—3.
1. CHILE
2. Ecuador
3. paraguay

4 4 0 
4 10
4 10

o
3
3

8
2
2 

Participante : 
Uruguay. La

Columbia — Peru, 
meciuri : 9 VIII/Uru- 
Columbia. 16 VIII/ 

Columbia. 23 VIII/ 
— Peru. 6IX/ Peru 

13 IX/Columbia
Participante : 

Ecuador. Paraguay. Re- 
Chlle : o—e/2—o cu
1—0/3—0 cu Para- 

Ecuador — Paraguay 
Clasamentul :

4 3 1 0 6—0 
4 112 2—5 
4 1 0 3 3—6

7
3
2

£

£

FIȘIER »FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER

ATLETISM • Oslo — rezultate 
din ziua a doua : suliță — 
Siinesadri (Fini.) 89,42 tn. I 
milă — Ovett (M. Brit.) 3:49.25, 
200 m — Sandford (S:U.A.) 20,36. 
400 m — Darden (S.U.A.) 45.89 : 
femei : 100 m — Haglund (Sue
dia) 11.36. 400 mg — Wray (M. 
Brit.) 56.46. 800 m — Schacht
(K.F.G.) 2.-02,78 • Campionatele 
Ar.ierlcii Centrale si zonei Carai
bilor. la San Domingo : 110 mg — 
Casanas (Cuba) 13,4, lungime — 
Duany (Cuba) 7.78 m. 1508 m —

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
Castro (Mexic) 3:43,J j femei : 
disc — Betancourt (Cubat 84.48 
m. 100 mg — Machado (Cuba) 
13 5.

ciCLISM • Elvețianul Max 
Hiirzeler a realizat, ne velodro
mul din ztlrich. un nou record 
mondial centru amatori la 50 km 
ou antrenament mecanic — 
38:31,47 (medie erară 77,874 
km) • cel de al 3«-lea 
tur oi Poloniei s-a înche

iat cu victoria polonezului Jan 
Brzezny urmat la 2:28,0 de coe
chipierul său Roman Cieslak • 
La Leipzig au luat sfirșit între
cerile campionatelor mondiale de 
pistă rezervate juniorilor. tn 
proba de urmărire pe echipe 
(4 000 m), victoria a revenit se
lecționatei U.R.S.S. — 4:30,94, ur
mată de formațiile R.D. Germane 
— 4:33 șt Franței — 4:38,09.

RUGBY • La Sydney a avut 

Ioc al doilea meci „test" dintre 
Australia sl Franța. Gazdele au 
învins din nou, de data aceasta, 
CU 24—14 (9—6).

SCRIMA • Echipa U.R.S.S. a 
cîștlgat titlul mondial la C.M. 
de la Clermont Ferrand. in 
proba de scadă. în finală a în
trecut Elveția cu 8—5. Pentru 
locurile 3—4 : Ungaria — R. F. 
Germania 9—1.

8 AH • Ducă 4 runde la Baden 

Baden conduce englezul Miles cu 
3‘Z, p. Florin Gheorghiu ocupă 
locul 8 cu 2p. • în turneul Inter
național feminin de la Nalen- 
chowe (Polonia) după trei runde 
conduc Ha Bogdan (România) și 
Fanny Heenskerk (Olanda) cu 
cite 2,5 puncta. în runda a 3-a. 
Lia Bogdan, cu piesele negre, a 
remizat cu poloneza Radzlkowska. 
rezultat consemnat șl în partida 
Slkora — Smeczik. Heenskerk a 
cîștlgat la Grabcinska, iar Mo- 
drova a tnvlns-o pe Kasprczik.


