
ȘEDINJA COMITETULUI POLITII:
HECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, a avut loc marți, in 
Stațiunea Neptun, ședința Co
mitetului Politie Executiv al 
C.C. al P.C.R.

Comitetul Poliție Executiv a 
analizat stadiul desfășurării 
campaniei de recoltare a pă
roaselor. Pornind de la fap
tul că în unele județe această 
lucrare agricolă esențială este 
rămasă 
Politic Executiv a 
se concentreze ____ .
pentru strîngerea fără pierderi 
a recoltei în toate zonele țării. 
Totodată, este necesar să se 
acționeze pentru realizarea in 
cursul unei săptămini a insă- 
mințării culturii a doua. înde
plinirea acestei sarcini cere o 
mobilizare generală a forțelor 
tehnice și a forței de muncă 
din toate unitățile agricole de 
stat și cooperatiste, a tuturor 
oamenilor muncii de la sate.

Comitetul Politic Executiv a 
Indicat, de asemenea, să se ia 
măsurile cele mal energice 
pentru strîngerea în întregime 
a furajelor. Iu județele în caro 
există suprafețe mari cu finețe, 
să se asigure sprijinul cores
punzător pentru cosirea șl 
stringerea la timp a recoltei. 
Se impun, de asemenea, mă
suri pentru strîngerea paielor 
de pe suprafețele unde s-au 
recoltat orzul și griul.

Comitetul Politic Executiv a 
trasat sarcina organelor jude
țene de partid și de stat, tu
turor organelor agricole să pre
gătească din timp 
tru desfășurarea 
bune condiții a 
însămințărilor de 
dindu-se cea mai __ __
asigurării densității corespunză
toare a plantelor pentru crea
rea premiselor realizării unei 
recolte bogate in anul viitor.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat stadiul aplicării 
hotăririlor C.C. al P.C.R., Con
siliului National al Oamenilor 
Muncii și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind ge
neralizarea în anul acesta a 
săptăminii de lucru reduse de 
46 de ore, precum și măsurile 
ce se impun în vederea trecerii 
din anul 1982, pînă la sfirșitul 
cincinalului, 
lucru de 44 
sectoarele de

S-a indicat 
ministerele, 
prinderile să 
late în toate ______  __
mice programele și complexul 
de măsuri stabilite. Numai prin 
creșterea productivității muncii, 
a producției fizice și nete, a 
calității produselor, realizarea 
producției marfă vindută și în
casată și a producției 
port, sporirea eficienței 
mice in toate sectoarele 
tivita te, 
tuirea prevederilor 
lui partidului și 
Congresului al XII-lca privind 
reducerea duratei săptăminii de 
lucru — expresie a grijii parti
dului și statului de a crea 
oamenilor muncii din țara noas
tră condiții tot mai bune de 
muncă și de viată, pe măsura 
succeselor dobindite in con
strucția socialistă.

Tn acest sens. Comitetul Po
litic Executiv a cerut tuturor 
ministerelor economice, centra
lelor industriale, consiliilor oa
menilor muncii din întreprin
deri, organizațiilor de partid 
din toate unitățile economice să 
mobilizeze pe toți cei ce mun
cesc la realizarea în cele mai 
bune condiții a sarcinilor de 
plan la toti indicatorii, la în
tărirea ordinii și disc;plinei in 
toate sectoarele de activitate. Ia 
reducerea, în continuare, a 
costurilor de producție, a con
sumurilor de energie, combus
tibil si materii nr'me. Trebuia

în urmă. Comitetul 
indicat să 

toate forțele

măsurile pen- 
in cele mai 
arăturilor și 

toamnă, acor- 
mare atenție

la săptămina de 
de ore in toate 
activitate.
ca in acest scop 

centralele, intre- 
aplice cu fermi- 
unitățile econo-

de ex- 
econo- 

__  de ac- 
se va asigura înfăp- 

Programu- 
hotăririlor

ințeles că pentru reducerea săp- 
tăminii de lucru este necesar 
să se realizeze aceeași produc
ție intr-un timp mai scurt, ceea 
ce impune creșterea normelor 
de producție, sporirea supli
mentară a productivității mun
cii. Va trebui discutată in fie
care întreprindere modalitatea 
concretă de realizare a acestei 
sarcini esențiale pentru intro
ducerea săptăminii de lucru de 
46 de ore.

Comitetul Politic Executiv a 
indicat Consiliului Central al 
U.G.S.R., C.C. al U.T.C., Con
siliului Național al Femeilor, 
Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, Comisiei centrale 
pentru turismul de masă, ca. pe 
măsura reducerii săptăminii de 
lucru, să acorde o atenție 
sporită organizării timpului li
ber al oamenilor muncii, desfă
șurării unei Intense activități 
culturale, sportive, turistice, cu 
un bogat conținut instructiv șl 
educativ.

In continuare. Comitetul Po
litic Executiv a analizat rapor
tul delegației române care a 
participai la lucrările ședinței 
a XXXV-a ordinară a Sesiunii 
Consiliului de Ajutor Economic 
Recjproc. ținută la Sofia, în pe
rioada 2—4 iulie 1981.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că delegația țării noas
tre, condusă de tovarășul Ilie 
Verdeț, prim-ministru al gu
vernului, a acționat în spiritul 
mandatului încredințat, pentru 
intensificarea colaborării econo
mice și cooperării în producție 
între țările membre ale C.A.E.R. 
— pe baza egalității depline în 
drepturi, avantajului reciproc și 
întrajutorării tovărășești — in 
vederea sporirii maxime a efi
cienței economice a producției, 
asigurării optime pentru aceste 
țări a necesarului de perspecti
vă al economiilor naționale de 
combustibili, energie, materii 
prime, utilaje moderne, produse 
alimentare și bunuri de larg 
consum, în conformitate cu pre
vederile Programului complex.

Comitetul Politic Executiv a- 
preciază ca pozitive rezultatele 
ședinței și prevederile adoptate 
de aceasta in legătură cu di
recțiile principale ale colabo
rării economice și tehnico-știin- 
țifice.

In cadrul ședinței s-a relevai 
că o serie de probleme ale co
operării între țările membre 
nu au fost încă soluționate și 
că este necesar să se intensi
fice eforturile pentru rezolva
rea lor în interesul accelerării 
progresului economico-social al 
fiecăreia din aceste țări. O Im
portanță deosebită au in acest 
sens asigurarea cu materii pri
me și energic a țărilor membre 
ale C.A.E.R., dezvoltarea spe
cializării și cooperării în pro
ducție, colaborarea in domeniul 
științei și tehnicii, transforma
rea următoarelor două cincinale 
într-o perioadă a cooperării in
tensive în producție și tehnico- 
științifice.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat necesitatea intensifi
cării colaborării economice mul
tilaterale a României cu flecare 
din țările socialiste 
C.A.E.R., ca și cu 
lalte țări socialiste, 
vantajului rcc proc, 
propășirii fiecăreia

Aprobind activitatea desfășu
rată de delegația română la re
centa ședință a C.A.E.R., Co
mitetul Politic Executiv a tra
sat ca sarcină Consiliului de 
Miniștri, ministerelor, celorlalte 
organe centrale să ia toate mă
surile pentru realizarea inte
grală a hotărîrilor convenite in 
cadrul ședinței a XXXV-a or
dinară a Sesiunii Consiliului de 
Ajutor Econo”-'- Recioroc.

♦
Comitetul Politic Executiv a 

soluționai, de asemenea, pro
bleme curente ale activității de 
partid și de stat.
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ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

SUTE DE SPORTIVI DIN DIFERITE ȚĂRI ALE LUMII
>

Intre Wimbledon și „centralul** de la Progresul
Poloiștii mexicani Inclntați de bazinul Dinamo
Anatol Grințescu iși rodează echipa

9 Bucătăria românească apreciată de sportivii japonezi
Bucureștiul, gazdă a celei de a Xl-a ediții a Uni

versiadei, devine - pe zi ce trece - o veritabilă me
tropolă a sportului mondial. Pe bazele sale, aflate 
în noile cartiere sau in tradiționale centre sportive, 
exuberanța viitorilor competitori — sirguincioți și acum, 
în finalul preparativelor — creează o ambianță ferme
cătoare, entuziastă. Reporterii noștri, deveniți fami
liari grupurilor de sportivi-studenți de diferite națio
nalități, au notat și astăzi 
nificative din desfășurarea

ȘTEFAN RUSU 
IN MARE VERVA

luptători i-am găsit

membre ale 
toate cele- 
pe baza a- 
în interesul 
in parte.

»

in carnete amănunte sem- 
antrenamentelor.

O fandare lungii 
și virful floretei 
Vioricăi Țurcan a- 
tinge pieptarul an
trenorului Ștefan 
Haukler. Mișcarea 
se repetă de... dar 
cine mai line 
minte de cile ori!

in 
in

su
Pe 

plină activitate pe saltelele 
etalate la patinoarul „23 
gust". Doi cîte doi ei repetau 
mișcări cît mai variate, fiecare 
încercînd să-și pună adversarul 
cu umerii pe saltea. Neobosit, 
răsucindu-și partenerul fără 
clipe de odihnă, multiplul cam
pion olimpic, mondial și euro
pean Ștefan Rusu ni s-a pă
rut în vervă deosebită. .Aș
tept cu nerăbdare primele me
ciuri. Nu cunosc adversarii din 
concurs dar sînt convins că nu 
va fi deloc ușor. Indiferent 
însă de cei pe care îi voi îh- 
tilni, nu voi precupeți nici un 
efort pentru a-mi 
lecția de medalii 
prețios metal".

completa co- 
din cel mal

INTRE TENIS ȘI- 
CALCUL DIMENSIONAL

Lucia și Maria Romanov au 
venit la arena Progresul, luni 
după-amiază, însoțite de nelip
sitele lor „Pegas“-u.ri. ..Este o 
modalitate excelentă — ne spu
nea campioana de tenis a țării 
— de a ne încălzi înaintea an
trenamentelor și, in general, 
de fortificare fizică".

— Te simți în formă
preajma startului marelui exa
men care va fi „Universiada" ?

in

— am întrebat-o pe 
care, alături de Virginia 
zici, va evolua în proba 
viduală.

— Mi au trebuit cîteva 
pentru a face trecerea de 
iarba 
de la 
darea 
Patru 
trenamenieîor, știind că adver
sarele noastre doresc, de ase-

Lucia.
Ru- 

indî-

zile 
la 

Wimbledon-ului la zgura 
Progresul, dar reacomo- 
nu a fost o proole.nă. 

ore pe zi le dedicăm an-

(Continuare tn vag a 1-ai

noastră in proba de
Mariana Ionescu ți Florența Crăciunescu vor reprezenta 

aruncare a discului
Pentru alcătuirea lotului de 

atleți, care urmează să ia par
te, între 21 șl 26 iulie, la în
trecerile Universiadei a Xl-a, 
s-a avut în vedere, cum este 
firesc, întreaga comportare din

fn întrecerile săritorilor

acest sezon a selecționabililor, 
ultimul cuvînt, poate chiar cel 
decisiv. avîndu-1 rezulta
tele înregistrate, sîmbătă și du
minică, în cadrul „Cupei Fe
derației". La selecționarea lo
tului și-au spus cuvîntul an
trenorii care au răspuns de pre
gătirea atleților, alți specialiști 
componențl ai colegiilor de an
trenori pe grupe de probe, ur- 
mînd ca in zilele următoare

să se ia o decizie definitivă 
asupra listei atleților noștri par
ticipant! Ia marele examen al 
Universiadei.

Vom spune din nou acum că 
acest concurs de atletism din 
cadrul' Jocurilor Mondiale U- 
niversitare reprezintă cea mai 
amplă competiție organizată 
vreodată tn țara noastră iar 
pentru atleții români, in mod 
special, cea mai dificilă par
ticipare din cîte au avut vreo
dată, avînd în vedere. în pri
mul rînd. calitatea lor de gaz
de șl. nu în cele din urmă am
bițiile de a se comporta îa 
înălțimea așteptărilor. Șl aces
te așteptări, in 
mari 1

*
Evident, din 

pentru Universiadă 
parte atletele cele mai valoroa
se, cele cu performantele cele 
mai bune, foarte multe dintre 
ele cu experiența unor mari 
competiții. Dc la acestea in 
mod special, dar și de la în
treg lotul nostru se asleantă 
acum o comoorfa-e poa-te bu
nă. cifre 
mantelor 
bune.

mod firesc, sînt
*

lotul românesc 
vor face

ridicate ale nerfor- 
și clasări cît mai

Romeo VILARA
(Continuare tn pag 2-.ÎI

IERI. AU ÎNVINS LUIZA NICOLAESCU Șl AL. BAGIU
interesantă și de 
tehnic (în special

Foarte 
bun nivel 
dură-amiază. cînd au avut loc 
salturile 
cerea la 
lină a 
finalelor 
favorit. Al. Gagiu — comoonent 
al lotului pentru Universiadă —. 
de~i a avut o Drestatie remar- 
cab-'lă. s-a desn-ins destul de 

greu de principalii săi rivali,

decisive) a fost între- 
sărituri de la trambu- 
seniorilor, din cadrul 
..Dac'adei". Principalul

M. Kaiss și D. Ncdelcu, aflați 
șl ei într-o 
bună. Bagiu, 
cîteva salturi 
blu salt și 
trambulinei-grupat, 
și -
și 
înainte cu un șurub): pentru 
care a fost răsplătit cu neste 60 
de puncte de fiecare salt.

La platformă fete, foarte ti-

formă sportivă 
însă, a realizat 
de excepție (du- 
jumătate contra 

dublu salt 
jumătate răsturnat-gr»nat 
dublu salt și iumătate

Nicolaescu (15 ani) 
in cursul dimineții

năra Luiza 
a acumulat 
tin avans mic. iar in săriturile 
finale s-a impus prin precizie, 
eleganță și prin intrări care de 
care mai ..curate". Ne-a plăcut 
în mod special cum a executat 
dublu salt si iumătate răstur-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag 2-3)

Simhătă 8 august se inaugurează noul sezon oficial de fotbal

Citifi in pag. 2-3
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(Urmare din pag. 1)

La săritura în lungime, de 
exemplu, prezentăm cuplul ccl 
mai valoros al atletismului nos
tru, Anișoara Cușntir și Vali 
Ionescu. Prima este, din acest 
an. recordmana țării cu 6,91 m, 
obținuți Ia început de sezon, 
pe Stadionul Republicii. Ulte
rior, săriturile sale au „bătut" 
la 6,70 m. ceea ce demonstrea
ză un plafon ridicat de unde 
se poate face mai ușor și cu 
mai mulți sorți de izbtndă a- 
saltul către 7 metri 1 Această 
„graniță", a deplinei consacrări 
internaționale, este vizată și 
de Vpli Ionescu. campioana ță
rii din acest an, în eare deține 
un rezultat de 6,71 m. Atit A- 
nișoara Cușmir cit și Vali Io
nescu au șanse certe, ca prin- 
tr-o comportare bună, să lupte 
pentru locurile fruntașe ale 
clasamentului săriturii în lun
gime, chiar pentru medalii 1

Două surori, Florența Cră- 
ciunescu (Ionescu) și Mariana 
Ionescu vor lua parte la arun
carea discului. Cu 68,98 m cit 
a realizat în concursul interna
țional de la Bratislava, Floren
ța a obținut nu numai un nou 
record național ci și una din
tre cele mai bune performanțe 
din lume în acest sezon. Ma
riana și-a realizat în primă
vară, la Snagov, recordul per
sonal cu 63,52 m, avînd apoi 
mai multe aruncări peste 60 de 
metri. Cel mai frumos succes 
al carierei sale l-a realizat zi
lele trecute. în Norvegia, la 
Bodo, la semifinala Cupei 
Europei, unde a invins-o pe 
discobola sovietică Tatiana Le- 
sovaia, medaliată cu bronz Ia 
Olimpiada moscovită. Sîmbăta 
trecută, la „Cupa Federației", 
din cauza cercului de aruncare 
foarte alunecos, rezultatele au 
fost obținute cu prețul unor e- 
forturi însemnate.

Anul trecut, la J.O. de Ia 
Moscova singura probă la care 

Nicolac Voicu conduce plutonul alergătorilor la 3 000 m obsta
cole

MEMORIALUL „AUREL VLAICU"
Dintre competițiile de aero- 

modele devenite tradiționale, 
concursul memorial de mache
te de avioane românești și stră
ine dotat cu trofeul „Aurel 
Vlaicu", organizat de C.J.E.F.S. 
Arad, în colaborare cu Comi
tetul județean U.T.C., Consiliul 
județean al sindicatelor și A. S. 
Strungul, se bucură în fiecare 
an de o popularitate deosebită. 
Zeci de constructori de mini- 
aparate de zburat au fost pre- 
zenți și la cea de-a XlI-a edi
ție, prezentînd modele con
struite cu ingeniozitate și mă
iestrie. Programul a cuprins 
probe de zbor circular, cu e- 
voluții acrobatice și probe de 
stand — prilej cu care iubi
torii de aviație din localitate, 
tndeosebi copiii și tineretul au 
putut admira adevărate expo
ziții, evocînd trecutul aeronau
tic și prezentînd realizări ale 
Industriei modeme românești. 
La succesul acțiunii a con
tribuit frumoasa propagandă vi
zuală care i-a fost făcută (de 
admirat munca depusă în acest 
sens de antrenorul Petre V. 
Curtu, un veteran al acestui 
sport), precum și buna orga
nizare.

Ciștigători : machete de zbor, 
străine, seniori — Dimitris 
Marta (Strungul Arad), juniori 
— Adrian Nagy (Strungul A- 
rad) ; machete românești, se
niori — Zaharia Sandu (Pucioa
sa). juniori — Daniel Andrei 
(C.S.Ț.A. București) ; machete

atletii noștri au fost cel mai 
aproape de cucerirea unei me
dalii a fost cursa feminină de 
4X400 m. Ia care, in final, e- 
chipa țării noastre s-a clasat A 
4-a. în linii mari cam aceeași 
echipă (ea urmează a fi aleasă 
dintre Niculina Lazarciuc, E- 
Iena Tăriță. Steluța Vintilă, 
Iboia Korodi, Stela Manca) va 
lupta acum pentru o bună cla
sare la Universiadă. Și după 
cum se prezintă fetele, ele au 
toate șansele să o realizeze, 
deși Lazarciuc și Tăriță au fost 
suferinde o bună bucată de vre
me. Noi credem că în compa
nia valoroasă a finalistelor la 
4X400 m, „ștafeta" noastră va 
putea înregistra un timp sub 
cele 3:27,7 ale recordului națio
nal, înregistrat anul trecut în 
concursul olimpic.

Din echipa feminină vor mai 
face parte, între altele : Doina 
Melinte în probele de semifond. 
băcăuanca înregistrînd în acest 
sezon un însemnat spor de ca
litate pe toate planurile ; Co
rina Gârbea la suliță, care are 
la activ in acest an un buchet 
de frumoase victorii internațio
nale, ultima chiar în semifinala 
„Cupei Europei", la Bodo ; Ni- 
culina Vasile la înălțime, capa
bilă oriei nd de un rezultat mai 
bun decit cel de 1,90 m cit a 
realizat săptămînile trecute (du
minică ea a sărit 1,89 m) ; Co
rina Țifrea — campioană 
recordmană a țării cu 5 859 
și Coculeana Oltean 5 480 p 
heptatlon ; Mihaela Stoica 
100 mg, Niculina Chiricuță 
100 m și 200 m.

★
Dintre selecționații pentru 

probele masculine vom reține 
citeva nume, pe care Ie vom 
lega de rezultatele ultimului 
concurs la care au luat parte 
atleții respectivi. Astfel, Nico- 
lae Voicu la 3 000 m obstacole 
a realizat nu numai o cursă 
bună, bine orientată tactic, ci 
și un timp promițător (8:25,91) 

Și
P 

la 
la 
la

bimotoare, seniori — Ion Șer- 
ban și Mareei Dumitru (Meta
lul Tirgoviștc). Stand, machete 
mari, 
gescu 
drian 
niori 
sa) ;
Bogadi (Strungul Arad).

seniori — August Geor- 
(Ploiești), juniori — A- 
Nagy ; minimachete, se- 

— Mircca Chira (Pucioa- 
semimachete — Ștefan

ÎNTRECERILE SĂRITORILOR
(Urmare din pag. 1)

nat în echer, pentru care a fost 
notată cu 57,12 p. Felicia 
Cîrstea a concurat multă vreme 
la locul I, dar o ușoară impre
cizie la „dublu salt și jumătate 
contra în echer" a scos-o din 
luptă. Foarte bună și evoluția 
Cristinei Timar care a depăși
t-o pe Mariana Marc, aflată 
intr-un ușor declin, sperăm de 
moment. Meritorie șl 
rea Intre 
Anei Bakos 
mir.

clasa- 
primele șase a 
și Andreei Drago-

TRAMBULINĂ 3
1. AI. Bagiu (Cri- 

campion

Rezultate.
M BĂIEȚI : 
șui Oradea) 617,62 p 
al „Dacladei" și al tării : 2. M.
Kafcs (C. S. M. Sibiu) 610,75 p,

că, nu- 
sfîrșitul 
trecute, 

atleti. 
tineri, 

aseme-

care reprezintă re
cordul personal al 
acestui tenace a- 
lergător.

Și pentru că am 
amintit de recor
duri personale, vom 
consemna 
mai la 
lăotăminii 
alti cîtiva 
majoritatea 
au realizat 
nea performante. 
Avem în vedere 
pe fondistul Gyor- 
gy Marko la 5 000 
m — 13:55,69. pe 
alergătorii peste 
garduri Iosif Ko
rodi 400 mg — 
51,58 și Dumitru 
Iacob 51,74. pe se- 
mifondistul Mihai 
Prundeanu cu
1:48.66 la 800 m etc.

Doi sprinteri clujeni Vasile 
Selever si Constantin Ivan vor 
lua parte în cursa de 100 m 
(Campionul țării Johnann 
Schromni, aflat într-o formă 
sportivă remarcabilă, s-a acci
dentat, sîmbătă, în Capitală. 
Sperăm ca întinderea lui mus
culară să fie mai puțin gra
vă decit a părut, astfel ca el să 
fie recuperat pentru concurs). 
Băcăuanul Nicolac Onescu va 

fi titular Ia 800 și la 1500 m 
la prima probă înregistrînd a- 
cum. cu 1:48,62 cel mai bun 
rezultat al său din ultima vre
me. credem de bun augur — 
ca și în cazul altora 1 — pen
tru apropiatele întreceri. Doi 
experimentați mărșăluitori, Lio- 
dor Pescaru și Ștefan Ioniță 
vor participa la 20 km și nu
trim speranța într-o compor-

GRUPUL ATLEȚILOR DOMINĂ i 
DELEGAȚIA R. D. GERMANE a

Sportivii din delegația R.D. 
Germane, oare fac deplasarea la 
Universiada, de la București, vor 
participa la 4 discipline: atle
tism, scrimă, lupte și tenis.

Punctul for.e îl va constitui 
grupul atleților. Tinerii atleți 
care vor lua startul pe stadionul 
„23 August" sînt elemente talen
tate, cu mari perspective, care 
în urmă cu cîțiva ani s-au evi
dențiat in competițiile interna
ționale de juniori. Dintre cei 16 
atleți și atlete vom remarca pe 
Kerstin Walter (20 de ăni) cam
pioana continentului la junioare 
in 1979 pe 100 m, 200 m și în 
componența ștafetei de 4X100 m. 
Rezultatele ei cele mai bune: 
11,36 pe 100 m și 22,90 pe 200 m. 
Martina Steuk (născută Kaemp- 
fert) are 21 do ani, a ocupat lo
cul 4 la J.O. de la Moscova 
la 800 m, avînd cel mai bun 
timp — 1:56,3 și a fost campioa
nă europeană de junioare în 1979 
pe 400 m și în ștafeta de 4X400 
m. Anne Helm (20 de ani) va 
lua startul la săritura în înălți
me avînd cea mai bună perfor
manță: 1,88 m. Se remarcă, de 
asemenea aruncătoarele de greu
tate: Helma Knonscheidt (24 de 
ani) cu 21,01 m și Ines Muller

CAMPIONATELE BALCANICE DE CICLISM
Incepind de vineri se vor 

desfășura la Gabrovo, în R. P. 
Bulgaria, campionatele balca
nice de ciclism — fond. Ca in 
fiecare an și de data aceasta 
participă la întreceri și repre
zentanții țării noastre, atit în 
alergările seniorilor cit și ale 
juniorilor. Au făcut depla-

3. D. Nedelcu (Progresul Buc.) 
578,14 p, 4. D. Oprean (C. S. Ș. 
Sibiu) 574,72 p, 5. C. Pop (Pro-' 
greșul) 536,73 p, 6. A. Cherciu 
(C. S. Ș. Triumf Buc.) 427,12 p ; 
PLATFORMĂ 10 M FETE : 1. 
Luiza Nicolaescu (Progresul) 
393,24 p — campioană a „Da- 
ciadei" și a țării, 2. Felicia 
Cîrstea (Lie. 2 Buc.) 379,93 p, 3. 
Cristina Timar (C. S. Ș. Triumf) 
362,34 p, 4. Mariana Marc 
(C. S. M. Cluj-Napoca) 360,43 p, 
5. Isabela Berearu (C. S. Ș. 
Triumf) 330,46 p, 6. Ana Bakos 
(Crișul) 313,89 p.

Azi, la Ștrandul tineretului 
din Capitală, de la ora 10 (pre
liminarii) și de la ora 17 (fina
le), fetele sar de la trambulină 
și băieții de la platformă.

SORIN MATEI 
selecțio- 
și Ște- 
Nicolae

tare bună. Alți atleți 
„■tați : Ion Zamfirache 
fan Karpoș la disc, 
Bîndar și Petru Lengyel la cio
can, Tudorel Pirvu și Dumitru 
Negoiță la suliță, Ion Olteanu 
și Pal Palffy la 110 mg, Gheor- 
ghe Lina și Liviu Focșeneanu 
Ia lungime, Bedros Bcdrosian și 
Adrian Ghioroaie la triplusalt 
etc. Mezinii echipei sînt sări
torul în înălțime Sorin Matei, 
care revine spectaculos (nu este 
incă sigură participarea lui A- 
drian Proteasa — accidentat) și 
decatlonistul Aurel Aștilean. 
Vom aminti, de asemenea și 
numele lui Cornel Hăpăiastu 
la 200 m, Mihai Boroiu la 400 
m, Nicolac Damcan la 1500 m 
atleți. de asemenea foarte ti-

mareneri, debutanți într-o 
competiție !

(22 de ani, născuta Reichenbach) 
cu 21,00 m. Și printre atleții din 
lot sînt cîteva talente: Andreas 
Hauck (21 de ani) — 1:47,5« în 
acest sezon pe 800 m, Wolfgang 
Warnemunde (28 de ani) — 19,02 
m la greutate, Gerald Weiss (21 
de ani) 85,92 m la suliță. .

Alături de atleți vor mai lua 
Startul 7 luptători, 5 scrimeri și 
dod teniemaini. Fleretiștii Vincent 
Rieger și Klaus Kothmann au 
ocupat locurile 12, respectiv 13 
Ia ultima ediție a C.M. La lupte 
greco-romane se remarcă Thomas 
Herschel (90 kg), Heiko Rdll (52 
kg) și vicecampionul european 
de juniori Pcier Thătner (74 kg), 
In timp ce la „libere" cei mai 
reprezentativi sînt campionii ță
rii Heinz Thiel (57 kg), Roberto 
Hunieh (68 kg) și Matthias Hiepe 
(+100 kg).

In fine, la tenis va lua startul 
și Thomas Emmrich (28 de ani), 
care de 10 ani domină acest 
sport în R.D. Germană. în pal
maresul său se numără *30 de 
titluri alo țării (11 la simplu, 10 
la dublu și 9 la dublu mixt), 
precum și ciștigarca unor turnee 
internaționale.

WOLFGANG HEMPEL 
„Deutsches Sportecho'* 1 — Berlin 

Reprezenlanta unuia dintre cele 
mai vechi centre ale fotbalului 
românesc termină pe un Joc 12, 
desigur sub poziția dorită și în 
neconcordanță cu potențialul a- 
cestui puternic și apreciat club. 
„Poli" merită o analiză mal pro
fundă, mcrgînd mult înapoi pe 
finul anilor și campionatelor, 
pentru descoperirea cauzelor pro
funde ale evoluției sale în ge
neral inegale, contradictorii.

Să revenim însă la sezonul 
1980/81. Lotul timișorean a primit 
în sinul său pe Molse, Dumitru, 
VlătAnescu, Palea, pierzîndu-1 pe 
Gluchlci. Cișlig sau deficit î Cfș- 
tig, fără discuție. Cîștig presu
pus, totuși, pentru că, In joc, 
acesta s-a văzut destul de puțin. 
Vechiul internațional Dumitru 
n-a adus in fotbalul „violeților" 
acea cristalizare tactică dorită,
aparițiile lui (din motive diverse) 
s-au prezentat ca o linie sinuoa
să, inegală. Moise a promis mult, 
a arătat ceva, dar s-a „stins" 
în final cînd s-a recurs iarăși la 
Suciu. Doar Vlătănescu a repre
zentat sclipirea unui veritabil ta
lent, capabil să uree și să ajun 

desele situații defensive dificile 
miforeni (in echipament alb) și 
turul campionatului.

gă un mijlocaș de prim-plan al 
fotbalului nostru. Noi, unii, cre
dem în el. Palea rămîne sub 
semnul întrebării, 
Păltinișan, Vișan, ___
Nedelcu, Șerbănoiu, Anghel 
ceilallți din „vechea gardă" 
făcut unele partide bune, altele 
surprinzător de slabe. Partea fi
nală a campionatului, mai eu 
seamă, a arătat-o pe Politehnica 
Timișoara într-o vizibilă scădere, 
chiar meciurile de acasă, cu ad
versari slabi, devenind foarte 
grele.

Ce carențe au minat, In prin
cipal, jocul timișorenilor ? Fără 
a ne aroga pretenția absolutiză
rii lor, ne-am opri la următoa
rele: randamentul inegal al com
partimentelor (nu putem vorbi 
despre o linie unitară de com
portament) ; lipsa mai multor 
realizatori, deficiență care a anu
lat, adeseori, bunele croații la 
mijlocul terenului; dovada o re
prezintă chiar cifrele din chenar, 
doi jucători, Nedelcu și Anghel, 
mareînd 24 din .re cele 33 de go
luri ale „violeților" (pentru ad
versar, prin urmare, s-a simpli
ficat, consderab.il, tactica de 
anihilare a eficacității lui „Poli" 
prin supravegherea atentă a ce
lor doi); combativitate redusă, 
formația din Timișoara fiind de
pășită la acest capitol de majo
ritatea colegelor de întrecere; 
lipsa unui desen tactic clar al 
Jocului; neajungerea la o for
mulă stabilă de echipă, „Poli" 
întrebuințînd 23 de jucători, ci
fră maximă în campionat.

Dedicăm un paragraf special 
deficienței care, după opinia 
noastră, a reprezentat cauza cau
zelor: NEPRIELNICA ȘTARE DE 
SPIRIT. Nu-1 un rău recent, el

Tragerea obișnuită Pronocxprcs 
de astăzi, 15 iulie 1931, se tele
vizează In direct începînd de la 
ora 18.15.

ClȘTlGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 12 IULIE 1981

Categoria 1 : (12 rezultate) 17 
variante 25% a. 2.773 lei ;

Categoria 2 : (11 rezultate) 86,00. 
variante a 658 ’ '

.Categoria 3 : ,
699,25 variante a 121 Iei. .

sarca : V. Apostol, Șt. Bulărea- 
nu, O. Celea, M. Ioniță, Cr. 
Neagoe, S. Oprescu, O. Țepuri- 
că, N. Plugaru (antrenor Gh. 
Neagoe) — la juniori și M. Ro- 
mașcanu, Tr, Sirbu, Gh. Lău
tarii, I. Gancea, C. Nicolae, 
A. Antal. C. Cărutașu (antre
nor N. Voicu) — la seniori.

Iată și programul întreceri
lor : vineri 17 iulie, 100 km 
contratimp echipe — seniori și 
70 km contratimp echipe — 
juniori ; sîmbătă 18 iulie, pro
ba de fond, 120 km — juniori; 
duminică 19 iulie, proba de 
fond 150 km — seniori.

ist

ADMINISTRAȚIA D£ STAT 1010 PRONOSPORT INTORMUll
Cine vor fi marii cîștigători ai 
tragerii de vineri 17 iulie ? De
sigur, printre -aceștia vă puteți 
număra și dv. ! Nu uitați, însă, 
că ASTĂZI și MÎINE sînt, UL
TIMELE ZILE DE PARTICIPARE...

AUTOTURISMELE - O PREZEN
TA PERMANENTĂ ALĂTUR! DE 
MARILE CISTIGURI IN BANI I

La tragerile obișnuite Loto, 
cîștigurile în AUTOTURISME și 
MARI SUME DE BANI au o pre
zență permanentă. Prima tragere 
din această lună, desfășurată la 
3 talie, a consemnat și primele 
mart succese: Costeia Avram din 
comuna Aghireș, județul Cluj și 
Covacs Zoltan din Cluj-Napoca 
au obținut la categoria I, pe bi
lete achitate 100%, CtTE UN AU
TOTURISM „Dacia 1300", la ace
eași categorie fiind, atribuit și un 
cîștig de 17.500 lei pe uh bilet 
jucat în cotă de 25%; este de 
subliniat, de asemenea, valoarea 
unitară a , câștigurilor de catego
ria a doua, respectiv 17.444 lei.

I
I
I
I
I

Radiografia" celor 18 t

CALUL TROIAN" AP/

Poli‘* Timișoara 34 13
• Puncte realizate acasă: 23; puncte r.
• Golgeter-i echipei: Nedelcu 16 gofu 

schi și Cotec — câte 2, Falca, Păltiniș,- 
nescu cîte 1, Lică (F.C. Olt) — autogol.
• Jucători folosiți: 23 — Vișan și Mai 

Păltinișan, Dembrovschi și T. Nicolac 
Șerbănoiu 25, Nadu și Cotec — cîte 24 
cîte 22, Palea 21, Murăr și Șunda — 
Suciu 12, Nucă 9, Roșea S, Iancu 7, Rc 
hovschi — cîte 1.
• Jucători eliminați: Dumitru (et. 3).
• Cartonașe galbene; 16 — 8 jucători, 

bănoiu 4.
9 A beneficiat de 3 lovituri 

formate (Dembrovschi 2, Dumitru). A 
penaltyuri: 4 transformate, 2 ratate.
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Puncte de vedere

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI
DIVIZIEI „A“, EDIȚIA 1981-82
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GINDIȚI-VA, PUȚIN, LA DONOSE
...Nu, nu ne amestecăm în 

treburile și în oala selecțio. 
nerilor, nu avem pretenția 
că am putea alcătui lotul cel 
mai bun și nici alege 
mai potrivit „11“. iată 
gurarea noastră — din 
pul locului — privind 
domeniu in care „toți 
pricep" și aproape 
spectator se crede 
lecționer mai priceput 
cit... selecționerii.

Rândurile de față 
doar să atragă atenția 
pra unui fotbalist care 
că dc un an de zile foarte 
bine, într-o echipă foarte 
bună. Este vorba de mijlo
cașul Donose. de la Uni
versitatea Craiova. Fără 
să aibă numele și renumele 
titularilor internaționali ol
teni (Ștefănescu, Bălăci, Cri- 
șan etc.), Donose a jucat — 
la echipa sa de club — la 
fel ca și colegii săi interna
ționali, iar uneori chiar mai 
bine...

Nu a fost chemat totuși 
la Iot considerindu-se, pro
babil, că Universitatea „dă 
și așa o jumătate de echi
pă națională"... Pentru t- 
ceastă falsă problemă, pen
tru acest motiv formal (pes
te care ar trebui să trecem 
zîmbind), Donose — despre 
care toți tehnicienii, toți 
observatorii federali au nu
mai aprecieri foarte favora
bile (inclusiv antrenorul se
cund al Iotului reprezenta
tiv, Victor StănculescU, care 
a urmărit, special, în multe 

evoluția echipei
- nu este che- 
deși ar putea, 
să fie o piesă

cel 
asi- 
ca- 
un 
se 

fiecare 
un se- 

de-

vor 
asu. 
joa-

meciuri, 
craiovene) 
mat la lot, 
credem noi, 
foarte utilă.

Jucător cu 
nară vitalitate, foarte teh
nic, foarte eficient, foarte 
disciplinat tactic, un băiat 
„bun și ascultător" cum 
și-ar dori orice antrenor, 
Donose merită — stimați 
tehnicieni care răspundeți

o extraordi-

■ ■■

dc pregătirea echipei na
ționale — să vă gîndiți pu
țin și la el. Spre binele 
lui, dar mai ales, credem 
noi, pentru interesele 
ționalei noastre, care 
toamna ce vine va 
nevoie de cit mai 
forță pentru a ciștiga 
calificării pentru El 
dial.

Nu aruncăm simple 
be, ci înaintăm un gînd în
temeiat pe o 
lungată și pe 
zate. izvorîte 
sinceră de a 
românesc.

Marius POPESCU

na- 
in 

avea 
multă 
cursa 
Mun-

vor-

analiză inde- 
opinii autori- 

din dorința 
sluii fotbalul

SĂ NU UITĂM RAPIDUL!
S-a terminate campionatul 

(așa cum s-a terminat pentru 
Rapid...), a început vacanța, 
se termină vacanța, toate e- 
chipele se pregătesc, se întă
resc, serutind viitorul cu un 
plus de optimism, numai su
porterii Rapidului nu știu ce 
să mai creadă... Deși este în
conjurată cu aceeași statornică 
dragoste a mii și mii de sim- 
patizanți, Rapidul nu dă sem-

DE MARI SATISFACȚII !

ERSIADA 81
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ne că ar fi învățat ceva din 
nereușitele sale mai vechi șl 
mai noi. Mai bine zis, con
ducerea sa nu oferă, pînă la 
această oră, vreun temei care 
să descrețească frunțile celor 
pentru care Rapidul rămine o 
pasiune pentru o viață. O pa
siune pe care nu o clintește 
nici binele, nici răul, deși tot 
cu răul, an de an, viața de 
suporter este un oftat prelung, 
ca semnalul locomotivei unui 
tren de marfă garat pe linia a 
treia... Or, Rapidul este în su
fletul lor și în amintirile lor 
cu totul altceva.

In duelul său cu Rapid, de 
acum un an, Progresul-Vulcah 
(conducerea sa) a știut ce vrea 
și a reușit să răstoarne o si
tuație nefavorabilă ei, promo- 
vind în Divizia „A", unde și-a 
păstrat, cu greu, este adevă
rat, locul.

Despre Rapid — și conduce
rea sa — suporterii giuleșteni- 
lor nu știu, acum, înainte de 
„pornirea în cursă", ce ginduri 
și proiecte se nasc lingă Po
dul Grant, acolo unde supor
terii între 7 și 70 de ani au 
un singur vis : revenirea echi
pei în Divizia „A" !

ETAPA I (sîmbătă 8 august)
Sportul studențesc
Steaua
F. C. Constanța 
A.S.A. Tg. Mures 
U. T. Arad 
Jiul Petroșani 
C. S. Tirgoviște 
F.C. Argeș 
„U" Cluj-Napoca

ETAPA A ll-a
Universitatea Craiova 
Politehnica Timișoara 
Corvinul Hunedoara 
Prag. Vulcan București 
Chimia Rm. Vilcea 
Dinamo 
S. C. Bacău 
F. C. Olt 
F.C.M. Brașov

ETAPA a III-a (sîmbătă 22 august)
F.C.M. Brașov 
Universitatea Craiova 
Sportul studențesc 
Politehnica Timișoara 
Jiul Petroșani 
S. C. Bacău 
F.C. Constanța 
Steaua 
A.S.A. Tg. Mureș

ETAPA A IV-a (sîmbătă 29 august)
- A.S.A. Tg. Mureș
— F.C. Constanța
- Progr. Vulcan București
- Jiul Petroșani
— S.C. Bacău
— Universitatea Craiova
- Sportul studențesc
— Politehnica Timișoara
— F.C.M. Brașov

- F. C. Olt
- Chimia Rm. Vilcea
- S.C. Bacău
— Universitatea Craiova
— Corvinul Hunedoara
— Politehnica Timișoara
- F.C.M. Brașov
- Progr. Vulcan București
- Dinamo

(sîmbătă 15 august)
— C.S. Tirgoviște
- Sportul studențesc
- F.C. Argeș
- F.C. Constanța
- „U* Cluj-Napoca
— A.S.A. Tg. Mureș
- Șleau o
- U. T. Arad
— Jiul Petroșani

— F.C. Constanța
— Universitatea Craiova
— F.C. Olt
— „U" Cluj-Napoca
— Progr. Vulcan București

- Progr. Vulcan București
- U. T. Arad
- „U“ Cluj-Napoca
- C. S. Tîgoviște
- Dinamo
- F.C. Argeș
- F.C. Olt
- Corvinul Hunedoara
- Chimia Rm. Vilcea

— S.C. Bacău
— Progr. Vulcan București
— Jiul Petroșani
— Dinamo
— Corvinul Hunedoarei
— F.C. Constanța
— Politehnica Timișoara
— C.S. Tirgoviște
— F.C.M. Brașov

F. C. Argeș 
C. S. Tirgoviște 
Steaua
Corvinul Hunedoara
F. C. Olt 
Chimia Rm. Vilcea 
Dinamo 
,.U" Cluj-Napoca 
U. T. Arad

ETAPA A V-a (miercuri 2 septembrie) 
F. C. Constanța - Chimia Rm. Vilcea
Dinamo — Politehnica Timișoara
A.S.A. Tg. Mureș — Corvinul Hunedoara 
U. T. Arad - Sportul studențesc
Universitatea Craiova — „U" Cluj-Napoca 
Jiul Petroșani — C.S. Tirgoviște
Prag. Vulcan București - S.C. Bacău 
F.C.M. Brașov - F.C. Argeș
F. C. Olt - Steaua

ETAPA A Vl-a (sîmbătă 5 septembrie) 
Steaua 
Chimia Rm. Vilcea 
F.C.M. Brașov 
Politehnica Timișoara 
Sportul studențesc 
Corvinul Hunedoara 
C. S. Tirgoviște 
F.C. Constanța 
S.C. Bacău
ETAPA A VII-o (sîmbătă 26 septembrie)
F.C. Argeș - Chimia Rm. Vilcea
Politehnica Timișoara — F.C.M. Brașov
Dinamo — F.C, Olt
A.S.A. Tg. Mureș - Steaua
„U“ Cluj-Napoca - C.S. Tirgoviște
Universitatea Craiova - Sportul studențesc 
U. T. Arad --------
Continui Hunedoara 
Prag. Vulcan București 
ETAPA A Vlll-a
„U“ Cluj-Napoca 
Chimia Rm. Vilcea 
Jiul Petroșani 
C. S. Tirgoviște 
Steaua 
F. C. Olt 
S.C. Bacău 
Sportul studențesc 
F. C. Constanța 
ETAPA A IX a
Steaua 
Politehnica Timișoara 
Chimia Rm. Vilcea 
F.C.M. Brașov

— U.T. Arad
— Jiul Petroșani
— „U“ Cluj-Napoca
— Universitatea Craiova
— F.C. Argeș
— Progr. Vulcan București
— F. C. Olt
— Dinamo
— A.S.A. Tg. Mureș

Jiul Petroșani 
F.C. Argeș 
Corvinul Hunedoara 
A.S.A. Tg. Mureș 
Sportul studențesc

ETAPA A X-a (sîmbătă 17 octombrie) 
F.C.M. Brașov — Corvinul Hunedoara
S.C. Bacău — Sportul studențesc
Universitatea Craiova - F. C. Olt
U. T. Arad — Jiul Petroșani
Prog. Vulcan București - A.S.A. Tg. Mureș 
Politehnica Timișoara — Steaua 
F C. Constanța — „U" Cluj-Napoca
Dinamo — Chimia Rm. Vilcea
C. S. Tirgoviște — F. C. Argeș

ETAPA A Xl-a (sîmbătă 24 octombrie)
Universitatea Craiova 
U. T. Arad 
A.S.A. Tg. Mureș 
F. C. Argeș 
„U“ Cluj-Napoca 
Sportul studențesc 
F. C. Olt 
Steaua 
Chimia Rm. Vilcea
ETAPA A Xll-a (sîmbătă 31 octombrie) 

Prog. Vulcan București — Politehnica Timișoara 
F.C.M. Brașov 
„U“ Cluj-Napoca 
Corvinul Hunedoara 
Jiul Petroșani 
F. C. Olt 
F. C. Constanța 
Dinamo 
C. S. Tirgoviște
ETAPA A Xlll-a (duminică 15 noiembrie) 
Chimia Rm. Vilcea 
Sportul studențesc 
C. S. Tirgoviște 
Politehnica Timișoara 
S. C. Bacău 
A.S.A. Tg. Mureș 
Universitatea Craiova 
Steaua
F. C. Argeș 
ETAPA A XlV-a 
,,U“ Cluj-Napoca 
S. C. Bacău 
F. C. Olt
Prog. Vulcan București — Dinamo 
Corvinul Hunedoara 
Sportul studențesc 
U. T. Arad 
F. C. Constanța 
A.S.A. Tg. Mureș 
ETAPA A XV-a

— Universitatea Craiova
— Steaua
— Chimia Rm. Vilcea
— Sportul studențesc
— F. C. Argeș
— A.S.A. Tg. Mureș
— S.C. Bacău
— U.T. Arad

- F.C. Olt
— Corvinul Hunedoara
— Progr. Vulcan București
— F. C. Constanța
- U. T. Arad
— F.C.M. Brașov
— Dinamo
— Jiul Petroșani
- „U" Cluj-Napoca

(miercuri 18 noiembrie)
— Jiul Petroșani
— Chimia Rm. Vilcea

- — F.C.M. Brașov

MORARU-SLIVNA

VIRGINIA RUZICI ÎNVINGĂTOARE LA K1TZBUEHEL

ceho- 
Alte 

(Ceho-

VIENA, 14 (Agerpres). — In 
turneul internațional feminin 
de tenis care are loc la Kitz- 
buehel, în primul tur jucătoa- 
rea româncă Virginia Raziei a

14 (Agerpres). — 
al probei

- F.C. Constanța
— S.C. Bacău
- Jiul Petroșani 

(sîmbătă 3 octombrie)
- U.T. Arad
— Progr. Vulcan București
- F.C. Argeș
- Dinamo
— Universitatea Craiova
— A.S.A. Tg. Mureș
- Politehnica Timișoara
- F.C.M. Brașov
- Corvinul Hunedoara

(miercuri 14 octombrie)
- Dinamo
- U.T. Arad
— C.S. Tirgoviște
- S.C. Bacău

— Politehnica Timișoara
— Steaua
- F.C. Argeș
— Universitatea Craiova
— C.S. Tirgoviște 

(duminică 22 noiembrie) 
Universitatea Craiova 
Politehnica Timișoara 
Chimia Rm. Vilcea 
Jiul Petroșani 
Dinamo 
F. C. Argeș 
F.C.M. Brașov 
C. S. Tirgoviște 
Prag. Vulcan București
ETAPA A XVI-a (duminică 29 noiembrie)
Politehnica Timișoara 
F. C. Olt
Universitatea Craiova 
Steaua
F.C.M. Brașov 
S. C. Bacău 
Corvinul Hunedoara
U. T. Arad 
Sportul studențesc
ETAPA A XVII-a (duminică 6 decembrie) 
F. C. Constanța 
C. S. Tirgoviște 
Dinamo 
Jiul Petroșani 
A.S.A. Tg. Mureș 
Chimia Rm. Vilcea 
F. C. Argeș 
Prag. Vulcan București 
„U" Cluj-Napoca

— Corvinul Hunedoara
— A.S.A. Tg. Mureș
— Sportul studențesc
— F. C. OH
— U.T. Arad
— F.C. Constanța
— Steaua
— S. C. Bacâu
— „U" Cluj-Napoca

— Chimia Rm. Vilcea
— Progr. Vulcan București
— Jiul Petroșani
— F.C. Argeș
— F.C. Constanța
— „U" Cluj-Napoca
— Dinamo
— A.S.A. Tg. Mureș
— C.S. Tirgoviște

— Steaua
— Corvinul Hunedoara
— F.C.M. Brașov
— S.C. Bacău
— Sportul studențesc
— U.T. Arad
— Politehnica Timișoara
— Universitatea Craiova
— F.C. Olt

jucală vă sporiți șansele de a obține
,Dacia 1300“. și „Skoda 120 L"
ANI, sume variabile și fixe, incepind

î HOTARE în U.R.S.S, ■ său R. S. Ce-

SI VARIANTA PARTICIPĂ LA TGA-

l tragerii și jucați din vreme numc- 
IA ZI DE PARTICIPARE — sîmbătă

RECORDURILE LUI PLUCKNETI 
NU SÎNT OMOLOGABILE l

LONDRA, 
Recordul mondial 
masculine de aruncarea discu
lui rămine cel realizat în... 
1978 de Wolfgang Schmidt (R. D. 
Germană) — 71,16 m, a anun
țat, la Londra, Federația inter
national ele atletism. Perfor
manțele obținute de atletul a- 
merican Ben Plucknett, în ri
ces t an . (71,20 m .și, respectiv, 
72,34 m), nu au fost omologate, 
deoarece Plucknett a fost sus
pendat (pentru dopaj) de către 
Federația internațională.

învins-o cu 7—5, 6—0 pe Anne 
Hendrickson (S.U.A.). Nerida 
Gregory (S.U.A.) a eliminat-o 
cu 2—6, 6—4, 6—3 pe 
slovaca Baria Pinterova. 
rezultate : Skronska 
slovacia) — Pfaff (R. F. Ger
mania) 6—3, 6—4 ; Forood
(S.U.A.) — Strachonova (Ceho
slovacia) 7—5. 6—1. Rezultate 
înregistrate în turneul mascu
lin : Zirn (R F'.G.) — Neiler 
(R.F.G.) 6—0. 6—3 ; Benavides 
(Bolivia) — Guan (Australia),

6— 2. 3—6, 6—4 ; Graham (S.U.A.) 
— Marten (R.F.G.) 3—6. 7—6,
7— 5.

TELEX • TELEX •
ATLETISM • Nou record fran

cez la înălțime : Franck Verzy 
2,30 m O La sfîrsitul săntămînii. 
la Gateshead, are loc meciul Ma
rea Britanle — U.R.S.S. • Cuba 
(19 medalii de aur) s-a clasat 
Dtima la campionatele Amend! 
Centrale și zonei Caraibilor, la 
San Domingo, urmată de Jamaica
— 7 medalii de 
5 medalii de aur 
zultate : disc — 
64.38 m. 400 
(Cuba) 50.58 ; 200 m 
(Rep. Dominicană) 20.82, 800 m — 
Juantorena (Cuba) 1:47.59. triplu
— Hanna (Bahamas) 16,76 m.

BASCHET e trofeul Dagnino, 
la Palermo. într-un turneu mas
culin : U.R.S.S. — Italia 81—70 
(40—48), All stars (S.U.A.) —
Cuba 71—47 o La Salgotarjan se 
desfășoară turneul feminin de

aur si Mexic — 
etc. Cîteva re- 
Deliz (Cuba) 

mg — Bautista 
Nunez

TURUL CICLIST AL FRANȚEI
PARIS, 14 (Agerpres)

După o zi de repaus, Turul 
clist al Franței a continuat 
etapa a 19-a. desfășurată 
traseul Mcirzine — Alpe d’IIuez 
(232,200 km) și ciștigată de ru-

ci- 
cu 
pe

tierul olandez 
cu timpul de 
clasamentului 
ține francezul 
urmat la 9:39 
cien Van Impe.

1’e Ier
7h36:18.
general
Bernard Hinault, 
dc belgianul Lu-

Winncn, 
Lider al 
se men-

TELEX • TELEX
tineret dotat cu ..Cupa Shalgo": 
Ungaria — România 100—46 
(56—26), U.R.S.S. — Iugoslavia 
78—52.

ȘAH • în turneul feminin de 
la Nalenchowe (Polonia) după 4 
runde sînt lidere Lia Bogdan 
(România) si Fanny Heemskerk 
(Olanda) cu 3 p. în runda 4 Bog
dan a remizat eu poloneza 
Sikora • După disputarea a șase 
runde, în turneul internațional 
de la Baden Baden (R. F. Ger
mania) conduc marii maeștri 
Anthony Miles (Anglia) și Zo*l- 
tan Ribli (Ungaria) — cu cîte 5 
puncte. Marele maestru român 
Florin Gheorghiu, care în runda 
a 5-a a cîștigat la Nikola Stajcici 
(Iugoslavia), iar în runda a 6-a 
l-a învins pe marele maestru 
Karoly Honfi (Ungaria), se află 
pe locul trei, cu 4 puncte.

TENIS e în grupa secundă a 
,,Cupei Davis“. la Tel Aviv : 
Ungaria — Israel 3—2. la Lerida: 
Spania — Monaco 5—0, la Hel
sinki : Finlanda — Olanda 0—5, 
la Poertschach : Austria —
U.R.S.S. 0—4 @ Cupa Galea, pen
tru echipe de tineret : Australia 
— Mexic 5—0. Egipt — Marea Bri- 
tanie 3—0. R.P. Chineză — Peru 
3— ?. Danemarca — Iugoslavia 
3—2



SUTE DE SPORTIVI DIN DIFERITE ȚĂRI AIE LUMII 
PREGĂTESC CU ATENȚIE Șl SIRGUINȚĂ STARTUL

(Urmare din pag. I)

menea, să aibă o comportare 
cit mai bună. Noi vrem să fim 
ceva mai in formă decit ele.

Sigur, Lucia Romanov — a 
cărei putere de luptă este cu
noscută iubitorilor tenisului — 
va face tot ce va depinde de 
ea pentru o performantă meri
torie. Așa cum procedează d«s 
ribicei în ultimii doi ani, suro
rile Romanov au permanent in 
sacoșa cu echipament și- 
cursuri universitare. Chiar în 
această săptămînă ele se vor 
irezenta la examenul de Ter- 

otehnică, apoi vor trece 1» 
.egătirea celui de Mașini u- 

.îelte și calcul dimensional. Se 
știe, amîndouă sînt studente la 
Politehnica bucureșteană.

O Terenurile nr. 3, 4 și 5 
erau ocupate de reprezentanții

— Sperăm să ne clasăm pe 
unul din locurile 6—8.

— Cum vă simțiți ca oaspeți 
ai Bucureștiulul ?

— Locul unde sintem cazați 
Satul Universiadei, este foarte 
frumos, cu camere mari, con
fortabile. Mincarea este variată 
și bucătăria românească ne 
place. Găsim de fiecare dată 
feluri de mîncare Pe gustul 
nostru. Ne incintă ospitalita
tea poporului dv., oameni des
chiși și primitori. Despre bazin 
trebuie să spun că oferă con
diții optime de pregătire și 
concurs.

FLAVIUS VIȘAN : PROBA
Șl RECORDUL...

Flavius Vișan este unul din
tre cei mai ambițioși înotători 
români. Cele cinci titluri și 
trei recorduri stabilite rocent, 
cu prilejul întrecerilor finale 
ale „Daciadei", îl recomandă

Tenismanl din R. P. Chineză la unul din antrenamentele efec
tuate pe arena Progresul în cursul zilei de ieri

R. P. Chineze : Yu Liqiao, cam
pioana țării sale în proba ds 
simplu în 1976, 1977 și 1980,
și colega sa, Chen Juan, parti
cipante la campionatele inter
naționale de tenis ale Româ
niei. atit la București, cit și la 
Brașov. „Este cei mai greu 
examen al meu de oînd joa 
tenis. Universiada făcîndu-inâ 
să mă pregătesc în speranța 
de a obține un loc cit mal 
bun“ — ne-a spus Chen Juan, 
ciștigătoare în acest an a cam
pionatelor internaționale ale 
României. Tenismanii chinezi 
au iucat simplu, au iucat du
blu, apoi Xie Zhao și Li Shu- 
chen — cei doi concurent! în 
probele bărbaților — le-au antre
nat pe fete.

„NE SIMȚIM BINE 
IN ROMÂNIA"

Bazinul din parcul sportiv 
Dinamo, cel care va găzdui în
trecerile de polo din cadrul 
Universiadei, cunoaște în aces
te zile o activitate deosebit da 
in ten.sâ.

L-am cunoscut, între cei a- 
tlați în bazin și pe marginea. 
lui, mai întîi pe antrenorul 
echipei Mexicului, Max Aqui- 
lar. El ni i-a prezentat pș 
cițiva dintre cei mai buni 
elevi ai săi. sportivi cu o mai 
bogată experiență competiție.- 
nală. care au făcut parte si 
ain echipa națională a Mexicu
lui : Jorge Coste,. Râul Aran- 
zabal, Victorino Berristain. în 
timo ce sportivii efectuau mai 
multe lățimi de bazin, m pro- ■ 
cedee de înot și ritmuri dife
rite M. Aquilar a ținut să ne 
declare : „Abia am sosit Ia 
București, dar prima impresie 
este foarte plăcută. în satul 
Universiadei șederea noastră 
este confortabilă, iar bazinul 
oferă condiții dintre cele mal 
bune <? > pregătire și concurs. 
Este o ambiantă plăcută râie 
ne face să ne simțim bine în 
România"

-a de a doua cunoștință a 
fost Hori Masayoshi, antre
norul formației Japoniei. din 
care se disting poloiștii Saito, 
Taki, Tashi și Yuki Myaliara. 
Masahyro, sportivi cu mal 
multe selecționări în echipa 
națională a Japoniei. Vorbin- 
du-ne despre șansele ooloisti 
lor iaponezl la Universiadă H. 
Masayoshi ne-a spus : „Echipa 
noastră este mai tinără și mal 
puțin puternică, dar facem e- 
forturi nentru a-i aduce pe 
băieți la nivelul formațiilor 
cele mai bune pe plan interna, 
țional"

— Ce șanse îi acordați echi
pei universitare a Japoniei In 
confruntarea de la București 7

deocamdată fără contracandi
dat — în fruntea campionilor 
noștri. La antrenamentul de 
ieri, după un 3X4W m care l-a 
satisfăcut deplin pe antre
norul său Dan loncscu, multi
plul campion al tării ne de
clara că intenționează să corec
teze recordurile tuturor probe
lor la care va lua startul și 
să se califice în două finala 
(trei cu ștafeta de 4X209 m li
ber). Ce va însemna acest 
lucru 1 „Aproximativ sub 53,0 
pe „sută", în jurul a 1:55,0 la 
200 m liber și aproximativ 
2:06,0 la 200 m fluture" — a- 
firmă Vișan. ..Sper să ajung să 
înot și după-amiază, in ve
detă (n.r. în finale), ceea ce

lupta, fără menajamente, pen. 
tru cit mai multe prezențe in 
finale, pentru locuri fruntașe 
și puncte".

Shinju Higasbijima, antre- 
norul-șef al înotătorilor de la 
universitatea „Nippon" din To
kio, a condus și ieri antrena
mentul sportivilor japonezi. El 
s-a declarat mulțumit de aco
modarea foarte rapidă a elevi
lor săi — nici unul nu depă
șește 1,80 m, dar sînt foarte 
robuști și cu o deosebită mobi
litate — și speră să obțină, cu 
aceștia, cîteva rezultate de ex
cepție. „Masao Aoki este capa
bil să înoate 100 m bras în 
mai puțin de G6 de secunde, 
Hidetoshi Takahasi poate rea
liza un timp sub 59,0 la 100 m 
spate, iar Shinsuke Kayama 
are șanse să urce pe podium 
Ia 200 m fluture !“

UN SPECTACULOS MECI 
DE ANTRENAMENT

Către seară, bazinul clubului 
din șos. Ștefan- cel Mare i-a 
avut ca oaspeți pe componenții 
lotului universitar român și 
pe cel al R. P. Chineze, care 
au jucat un meci de verificare 
și pregătire. Antrenorii A. 
Grințcscu, AI. Szabo și C. 
Rusu i-au trimis în „teren", 
pe rînd, pe D. Spinu (M Si- 
mion), A. Schervan, L. Rădu- 
canu, C. Gordan, D. Costrăș, 
L. Garofeanu C. Moiceanu, I, 
Fejer, S. Popescu, Gh, Hie etc.

Jocul, frumos, rapid. cu 
faze spectaculoase la ambele 
porti s-a încheiat cu un rezul
tat favorabil echipei noastre.; 
»—8 (2—2, 4—3, 2—2, 1—1) Din 
formația țării noastre au mar
cat Gordan 5, Garofeanu, Moi
ceanu, Răducanu și Schervan, 
cîte unul. De la oaspeți au în
scris : Cai Tianxiong și Zhang 
Huaguang (cîte 2) Zhao Bi- 
long, Liang Fuzheng, Cai She. 
gliu și Sun Kui, cîte unul.

La încheierea partidei, antre
norul coordonator al lo
tului nostru universitar, A, 
Grințescu, ne-a mărturisit sur
priza plăcută care a consti
tuit-o pentru el evoluția polo- 
iștilor din R. P. Chineză.

în același timp, conducătorul 
echipei R, P. Chineze, Quan 
Yuezheng, ne-a declarat : „Ne 
simțim excelent in Romania, 
prietenii noștri români ne în
conjoară cu multă afecțiune șL 
ne ajută și în pregătire. Echi
pa noastră este tinără. Prin
cipalul nostru obiectiv este ca 
î„ poloiștii

pen***u roin/» ar iiwmna foaHe 
ir”'

Poloiștii mexicani la primul
„Va fi cel mai tare concurs 

de înot pe care iubitorii aces
tui sport din România l-au vă
zut vreodată — este de părere 
antrenorul federal Tiberiu Mun- 
teanu. In mod sigur, înotătorii 
noștri vor avea ce învăța de 
la numeroșii campioni și re
cordmani mondiali și olimpici 
care vor urca pe blocstarturi 
la „23 August". Dar sînt con
vins că băieții, mai sîrguincioși 
ca în alți ani, nu se vor mul
țumi doar cu atit. Ei vot

contact cu bazinul Dinamo
să se călească, să-și îmbunătă
țească nivelul de cunoștințe 
tehnice și, nu în ultimul rînd, 
să lege prietenii cu sportivii 
din alte țări".

Reportaj realizat de :
Adrian VASILIU 
Mihai TRANCA 

Ion GAVRILESCU 
Fotografii de Dragoș NEAGU 

Ion MIHAICA
Vasile BAGEAC

BULETINUL
Noi delegații de participant 

la cea de-a XI-a ediție a Jocu
rilor Mondiale Universitare da 
vară au continuat să sosească 
în cursul zilei de ieri la aero
portul international OtopenL 
Din loturile venite se detașează 
cele două grupuri de sportivi 
cubanezi sosite în două trans
porturi care completează to
talul delegației de la București 
la peste 200 de persoane. Tot 
ieri au mai sosit sportivi din 
două t&ri africane — Angola

SOSIRILOR
(17 membri) și Algeria (li spor
tivi si oficiali), universitarii 
sportivi din Austria (9 persoa
ne) si Canada (9 oersoane). 
precum si oficiali din Brazilia 
(2) Japonia (2). S.U.A. (2) și 
U.R.S.S. (4).

★
De asemenea, ieri au sosit 

în Capitală Serghei Ivanov, 
prim vicepreședinte al F.I.S.U.. 
si Roch Campana, secretar al 
Comitetului Executiv ai 
F.I.S.U

Sub privirile antrenorului emerit Ion Corneanu, Ion Draica il 
fixează la podea pe Vasile Andrei

SPORTIVI DL IIENUME PE ARENELE J.M. U.
Așa cum se știe, intre participanții la Universiada ’81 se vor 

afla și numeroase vedete ale sportului mondial. In dorința 
de a veni în ajutorul spectatorilor (și al telespectatorilor), dor
nici, desigur, să-i cunoască mai bine pe cei ce vor fi „capete de 
afiș", începem prezentarea’ unora dintre marii campioni ce se vor 
întrece pe bazele sportive ale Capitalei în competițiile J.M.U.

- - - - - - - - - - - Un outsider.
In ediția specială a revistei 

franceze Escrime, dedicată 
campionatelor mondiale 1981 
de la Clermont-Ferrand, ală
turi de deținătorii titlurilor 
de campion mondial șl olim
pic, Ia rubrica „favorlți al 
probei de sabie" figurau Ja
cek Bierkowski (Polonia), Mi
hail Burțev (U.R.S.S.), Imr« 
Gedovari și Pai Gerevich (Un
garia), Michele Maffei (Italia) 
și Vassil Etropolskl (Bulga
ria). Sabrerul polonez Dariusz 
Wodke, clasat înaintea între
cerilor de la Clermont-Ferrand 
pe locul 16 în ierarhia Cupei 
Mondiale, nu intra în calcu
lele specialiștilor, deși victo
ria spectaculoasă șl netă din 
primăvară asupra multiplului 
campion mondial și olimpie 
Viktor Krovopuskov, tntr-0

campion mondial!- - - - - - - - - - - -
Întrecere experimentală do 
sabie electrică (care a rele
vat acuratețea procedeelor 
tehnice ale tînărului scrimer 
polonez), ar îl trebuit să-l 
acrediteze ascensiunea din 
acest sezon. Șl iată-1 pe Wod
ke trecînd cu brio la „Maison 
des Sports" de eliminările di
recte, apoi în finala de 8 în- 
trecindu-i, pe rînd, pe Bier
kowski, Aliohin șl, în asal
tul pentru desemnarea noului 
deținător al titlului, pe Gedo- 
vafi (10—7), devenind cel mai 
bun sabrer al lumii. La mat 
puțin de două săptămtal d« 
la acest succes, studentul Da
riusz Wodke, din anul IU al 
Institutului de educație fizică, 
va încerca să repete marea 
performanță pe planșele Uni
versiadei de la București.

Un duel la mare... altitudine: Poliakov — Vigneron
Vladimir Poliakov este pri

mul săritor sovietic record
man mondial la săritura cu 
prăjina. Performanța de 5,8t 
m, reușită la 26 iunie la Tbi
lisi, este oarecum surprinză
toare, glndlndu-ne că ccl mai 
bun rezultat anterior al său 
era de 5,60 m. In același con
curs, înainte de a trece — 
din prima încercare — 5,81 m, 
el stabilise, cu 5,72 m, un nou 
record unional.

S-a născut la 17 aprilie 1960 
la Alexino, lingă Tula. Are 
1,90 m înălțime și 76 kg. Est» 
student în anul IV al Insti
tutului de Cultură Fizică din 
Moscova, face parte din clubul 
Spartak. Este antrenat de 
Iuri Volkov, tatăl... principa
lului său adversar Konstantin 
Volkov (5,71 m). A începui 
atletismul în 1970, cu Vasili 
Osipov, sărind -în primul an 
3,00 m. Evoluția rezultatelor 
în ultimii 6 ani: 1976 — 4,96 
m; 1977 — 5,00 m; 1978 — 
5,20 m; 1979 — 5,40 m (cam
pion european de juniori la 
Bydgoszcz): 1980 — 5,60 m; 
1981 — 5,81 m.

Francezul Thierry Vigneron

va rămine In istoria săriturii 
cu prăjina ca primul perfor
mer dincolo de 5,80 m. Este 
adevărat, recordul său mon
dial realizat la Macon la 21 
iunie a trăit mai puțin de o 
săptămînă, dar primul 5.80 m 
din Istoria probei va rămîna 
ca o etapă importantă în 
drumul spre... 6 metri.

S-a născut la 9 martie 1960, 
are 1,80 m înălțime și cântă
rește 74 kg. Este student ta 
educație fizică la Paris. Se 
pregătește sub îndrumarea 
lui Jean Claude Perrin, ală
turi da alți performeri do 
valoare (Abada, Bellot, Hou- 
vion). A început atletismul ta 
1974, la 14 ani, după ce prac
ticase gimnastica, sărind, du
pă primul an, 3,70 m. Evolu
ția rezultatelor în ultimii 6 
ani: 1976 — 4,80 m; 1977 — 
5,10 m; 1978 — 5,30 m; 1979 — 
5,61 m, 1930 — 5,73 m (re
cord mondial); 1981 — 5,80 m. 
In 1981 a fost campion euro
pean de sală la Grenoble, Iar 
în 1980, la începutul sezonu
lui, a fost recordman euro
pean cu 5,67 m.

— Un viking mai rapid ca toți „delfinii" din lume —
Păr Arvidsson, un veritabil viking, care tfi atrage repede 

privirea prin statura sa impresionantă, este cel mai bun pro
dus al înotului suedez din ultimii ani. Excelent „delfin", el 
este și un foarte bun craulist, capabil să înoate „suta" in 
mal puțin de 52 de secunde. Student in chimie la Universi
tatea din Los Angeles, Păr a progresat considerabil în ultimii 
trei ani. In 1978, la C.M. din Berlinul Occidental (avea doar 
ÎS ani), suedezul a sosit al 3-lea In finala de 100 m fluture. 
Doi cni mai tîrziu a devenit campion al S.U.A., a corectat 
recordul lumii (54,15) șl, apoi, a devenit campion olimpic, la 
Moscova, tn aceeași probă. La București, Arvidsson se anunță 
ca unul din marii favorlți. atit la 100 m, cit șt la 300 m flu
ture.

- - - - - - - - - - - - - - - Mai
La această ord, 

Kimberley Lineham 
(născută la 12 no
iembrie 1962) este 
cea mai bună fon- 
distă a S.U.A. Fos
tă recordmană a 
lumii în probele de 
400 m și 800 m li
ber, ea deține și la 
această oră cea 
mai bună perfor
manță mondială la 
1500 m liber. Multi
plă campioană a 
țării sale, atit în 
bazin scurt (25

repede ca băieții !..
yarzi), cit și în ba
zin de 50 m, Kim 
a fost nr. 1 în 
topul mondial al 
curselor de 400 m 
și 800 m la finele 
anului 1980 cu 
4:07,77 șî, respectiv, 
8:27.82. Recordurile 
sale personale — și 
ale S.U.A. — sînt 
4:07,12 la 400 m și 
8:24.62 la 800 m, am
bele secondînd în 
listele celor mal 
bune performanțe

din toate timpurile 
actualele recorduri 
ale lumii deținute 
de australianca Tra
cey Wicliam. în 
palmaresul lui Li- 
neharn: două me
dalii de b^onz la 
C.M. din 1978. Si în
că un amănunt in
teresant: ambele
rezultate ale lut Li- 
neham sînt supe
rioare recordurilor... 
masculine din mul
te țări ale 'urnii t
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