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ÎNCHEIEREA vizitei de lucru
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNrȚIVĂ I

A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN JUDEȚUL CONSTANTA
portul

Vizita de lucru pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
efectuat-o timp de două zale în 
județul Constanța s-a încheiat 
cu o mare adunare populară 
desfășurată pe Stadionul muni
cipal „1 Mai", la care au luat 
parte peste 80 000 de muncitori, 
ingineri și tehnicieni, construc
tori de nave, petrochimiștl. ma
rinari, constructori de mașini, 
alți oameni ai muncii.

La sosire, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu le-a fost făcută • 
caldă și entuziastă primire.

La apariția in tribuna stadio
nului a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși 
din conducerea partidului șl 
statului. Izbucnesc din nou a- 
plauze. Secretarul general al 
partidului răspunde cu căldură 
manifestărilor pline de entu
ziasm adresate din inimă de 
mulțimea prezentă Minute in 
șir cei prezenți ovaționează 
pentru partid, pentru secretarul 
său general, exprimîndu-și, din 
nou, deplina recunoștință pen
tru grija statornică pe care 
Partidul Comunist Român, per
sonal conducătorul 
și statului nostru o 
față de înflorirea 
județului Constanta, 
țări, pentru creșterea 
ruptă a bunăstării materiale și 
spirituale a întregului nostru 
popor. Se aclamă „Ceaușescu 
— P.C-R. !“, „Ceaușescu și po
porul !“, „Stima noastră șl mîn- 
dria, Ceaușescu — România!", 
„Ceaușescu — Pace".

Intîmpinat cu ovații 
ia cuvîntul tovarășul 
CEAUȘESCU, secretar 
al Partidului Comunist 
președintele Republicii 
liste România.

Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU a fost 
ascultată cu deosebit interes de 
cei prezenți și subliniată în repe
tate rînduri cu ovații și urale.

Participanțil Ia marea adu
nare și-au exprimat în acest 
mod hotărîrea nestrămutată a 
tuturor locuitorilor acestor 
străbune meleaguri românești 
de a înfăptui neabătut indica
țiile și orientările date de 
secretarul general al partidu
lui, de a-și intensifica efortu
rile ’ pentru realizarea exem
plară a sarcinilor acestui cin
cinal. pentru înfăptuirea pro
gramului de edificare a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră.

In numele eclor prezenți

partidului 
manifestă 

continuă a 
a întregii 

neîntre-

ți urate 
NICOLAE 

general 
Român, 
Soda*

ta 
această mare și entuziastă adu
nare populară, al tuturor celor 
ce trăiesc și muncesc în ju
dețul Constanța, a hiat cuvîntul 
tovarășul Ion Stoian, prim-se
cretar al comitetului 
Constanța al P.C.R.

★
Tovarășul Nicolae 

secretar general al 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a continuat, joi 16 iulie, vizita 
de lucru in județul Constanța, 
unde s-a întîlnit cu colective 
de oameni ai muncii ale unor 
importante obiective economice 
— șantierele Canalului Dună
re — Marea Neagră și ale Cen
tralei nucleare-electrice —, șl 
cu lucrătorii Combinatului pe
trochimie Midia-Năvodari.

Cea de-a doua zi a vizitei 
de lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in județul Constan
ța a avut loc iz aceeași at
mosferă de puternică angajare, 
de manifestare a hotărîrii oa
menilor muncii 
parte a tării de 
uniți in jurul 
secretarului său 
tru înfăptuirea importantelor o- 
biective stabilite de Congresul al 
XH-lea al P.C.R.

Dialogul de lucru al tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu 
constructorii viitoarei căi na
vigabile ce va străbate Dobro- 
gea de la Cernavodă Ia Aglgea 
și cu cei de pe șantierul cen
tralei nucleare-electrice, cu pe- 
trochimiștii, a pus în evidență 
încă o dată preocuparea con
stantă a conducătorului parti
dului și statului nostru de a 
analiza, la fața locului, îm
preună cu colective largi de 
oameni ai muncii, modalitățile 
de realizare într-un termen cît 
mai scurt și la un înalt grad 
de eficiență a acestor mari o- 
biective ale construcției socia
liste din țara noastră.

Miile de constructori și pe
trochimist! au primit pe to
varășul Nicolae Ceaușescu cu 
calde și entuziaste manifestări 
de simpatie și dragoste, asigu- 
rîndu-I și cu acest prilej de 
hotărîrea lor nestrămutată de 
a înfăptui întocmai mărețul 
program al partidului nostru de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, de creș
tere necontenită a nivelului ma
terial și spiritual al întregului 
nostru popor.

județean

Ceaușescu, 
Partidului

din această 
a munci strîns 
partidului, al 
general, pen-
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SCRIMA, LA
PROASPEȚIu
Nici nu s-au stins ecourile 

ediției 1981 a Campionatelor 
Mondiale care, de la începutul 
luni, a reunit De cei mai buni 
scrimeri din lume Ia Clermont- 
Ferrand. si iată că de săptămîna 
viitoare. încheind acest „iulie 
de foc" pentru scrima interna
țională. la București întrecerile 
Universiadei vor aduce din nou 
pe planșe marii performeri ai 
acestei importante si spectacu
loase discipline sportive. Pentru 
că. asa cum se știe, din eșa
lonul studenților sportivi s-au 
recrutat si se recrutează nenu
mărat! campioni olimpici sau 
mondiali de scrimă, medaliati 
ai competițiilor continentale. Si 
cum nici recent încheiata edi
ție a C.M. ’81. din străvechea 
reședință a provinciei franceza 
Auvergne, nu putea face excep
ție de la regulă, iată că por
nind ne ruta Clermont-Fer
rand — București vor poposi in 
capitala tării noastre.pe plan
șele instalate în 
sportiv 23 August, 
mondiali Ia floretă 
(Vladimir Smirnov ■ ______
si sabie (Dariusz Wodke —Po
lonia). precum si medaliajli cu 
argint (spadasinul sovietic Alek
sandr Mojaev) si bronz (flore- 
tistul italian Angelo Scuri). Iar 
relația cea mai evidentă dintre 
cele două mari competiții ale 
scrimei mondiale. consecutive 
într-un timp foarte scurt, este 
relevată prin prezenta la Uni
versiadă a nu mal puțin de 6 
floretisti dintre cei 8 care sl-au 
disputat ultimul act .’1 confrun
tării pentru medaliie .mondia
lelor" : Vladimir Smirnov. Pe
tru Kuki. Angelo Scuri (deci 
cei trei de De podium !) Gyula 
Orosz (Ungaria). Francois Om-

Complexul 
campionii 
masculin 

- U.R.S.S.)
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I București’81

CAMPIONI OLIMPICI ȘI Al LUMII, SPORTIVI

j

DE FAIMA MONDIALA PE ARENELE DUCUREȘTIULUI
• Voleibaliștii români au
ambifil de...
fildeș și-a 
• Moiccanu

aur •
trimis
șl al

coasta ac
înotătorii
sfii lupta

pentru un Ioc in echipă®Cam
pioana salturilor înalte vrea
sd și continue șirul victoriilor 
• seri merii cubanezi iac calcule

Antrenorul Anatol Grințescu 
cu elevii săi, intr-una din pau
zele meciului România —

Mexic

tortul celei de a Xl-a ediții a Universiadei este tot mai 
aproape, se cpropie parcă cu pași de sprinter. Pe bazele 
sportive ale orașului-gazdâ, Bucureștiul, au început să 

apară din ce în ce mai mulți campioni olimpici și mondiali,
recordmani ai lumii și ai continentelor, sportivi cu mare faimă. 

Antrenamentele au nu numai valoarea, ci — uneori — și ar
doarea conc arsurilor. Firesc, deci pentru reporterii sportivi să nu 
lipsească de la aceste spectaculoase avanpremiere.

Argumente pentru o medalie...

unde vom intilni echipe extrem 
de puternice. între care cele ale 
R. P. Chineze, Cubei, Japoniei. 
U.R.S.S., Italiei, Braziliei, Fran
ței etc. mi se par, prin prisma 
loturilor deplasate, concurenta 
serioase".

După o primă ședință de re- 
acomodare cu noul aspect al 
sălii Floreasca, voleibaliștii au 
efectuat ieri, sub conducerea 
antrenorilor N. Sotir și Șt. Tu
dor,' două antrenamente mai 
intense, în cadrul cărora au 
exersat mai multe procedee 
tehnice și combinații tactice... 
Forța 
tenta 
teren 
că în•

loviturilor de atac, de-' 
considerabilă, mișcarea în 
sînt indici care denotă 
perioada de pregătire de

BUCUREȘTI CU CEI MAI.. 
MEDALIATI MONDIALI

nes (Franța) și Fa
bio Dai Zotto (Ita
lia). Se poate spune 
deci, că la Bucu
rești se va reedita 
finala floretiștilor, 
ceea ce ne dă spe
ranța că repre
zentantul nostru. 
Petru Kuki, meda
liat cu argint 
la Clermont-Fer
rand, după un a- 
salt de veritabil 
suspense și mare 
spectaculozitate, a- 
preciat in mod 
deosebit de miile 
de spectatori de 
la „Maison des 
Sports", va urca a- 
cum, acasă, pe 
treapta cea mai 
înaltă a podiumu
lui, confirmînd pe 
ddplin ascensiunea 
sa din ultimii doi 
ani.

Pe planșele U- 
niversiadei vor mai 
evolua însă șl alte 
vedete ale acestui 
sport al elegantei 
și maximei con
centrări, ca de 
pildă floretistele 
Pascale Trinauet 
(Franța), campioa
na olimpică la

Moscova 1980. Valentina Sidorova 
(U.R.S.S.). fostă campioană 
mondială si olimpică, floretis- 
tul sovietic Aleksandr Roman- 
kov. campionul mondial de la 
Melbourne ’79 si component al 
actualei echipe campioană a 
lumii, sabrerii bulgari frații 
Etropolski. finaliști ai ultimei

pînă acum s-au făcut substan
țiale acumulări. „Cred că în 
momentul de față dispunem de 
un potențial fizic la un nivel 
pe care niciodată nu l-am a- 
tins", ne mărturisea după an
trenamentul de dimineață G. 
Enescu, unul dintre jucătorii 
noștri de bază. 
«Avem argumente 
destule pentru a 
pretinde o meda
lie în competiția 
mondială studen
țească, La aceste 
argumente. derl- 
vînd din calitatea 
pregătirii generale, 
se adaugă, firește, 
si avantajul __
Iuției în fata pro
priului public, care 
sperăm 
tină eu 
tă în 
noastră 
ce o victorie 
prestigiu ______ .
românesc. Noi vom 
face totul spre a 
nu înșela așteptă
rile..."

Pe marginea te
renului. între puti
nii dar nelipsitii 
spectatori la antre
namentul „univer
sitarilor" se află in
ternaționalul Lau- 
rentiu Dumănoiu. 
care-i urmărește 
cu atentie pe vi
itorii săi colegi de 
..națională" la C.E. 
din toamnă : „Bă
ieții mi se par în 
formă, au bună ca
pacitate i 
si pot 
valoros". 
N. Sotir 
țumit de

evo-

să ne 
consecven- 

tentativa 
de a adu- 

de 
sportului

8US-

..Canguri'* In... bazin I
La piscina „23 August" esta 
permanentă și variată acti-o _________  . __

vitate. In jurul bazinului, teh
nicienii pun la punct instala
ția de cronometraj electronic și 
întreg aparatajul necesar trans
misiilor la radio și T.V. Tri
buna mobilă... crește de la o zi

de efort 
face un 
Antrenorul

este parcă mai mul- 
i jucătorii săi decît cu

Larry Cowling este unul din cei mai buni 
alergători de 110 mg ai momentului 
S.U.A. Iată-l la antrenamentul de ieri. 

Stadionul tineretului
din 
pe

rezultat 
emerit

al 
fată de întrecerea 

mai buni înotători stu- 
din întreaga lume impu

la alta interesul deosebit 
publicului 
celor 
denți

Liviu Angelescu ți Octavian Zidaru, 
echipa de spadă a României, din nou can
didată la titlul de campioană mondială uni
versitară, pe care l-a obfinut la Sofia in 1977

ediții olimpice, precum si Mihail 
Burțev. liderul sabrerilor sovie
tici. Gyorgy Nebald. din forma
ția Ungariei, recent campioană 
mondială. spadasinii Johann 
Harmenberg (Suedia), campionul

Paul SLĂVESCU
(Continuare în pag. 2-3)

Joi după-amiază a sosit in Capitală 
președintele Federației internaționale 
(F.I.S.U.), in vederea Jocurilor mondiale universitare de 
vară de la București, ce se vor inaugura duminică, 19 
iulie.

La sosire, pe aeroportul internațional Otopeni, oaspetele 
a fost intîmpinat de Tudor Mohora^ președinte al Consiliu
lui U.A.S.C.R., vicepreședinte 
organizare a Universiadei de 
zentanți ai C.N.O.U.

dr. Primo Nebiolo, 
a sportului universitar

al Comitetului național de 
la București, de alți repre- 

(Agerpres)

cîtva timp în urmă : „Echipa a 
mers din ce in ce mai bine, 
de la o verificare la alta. Cred 
că am făcut o pregătire judi
cioasă și rămîne să valorificăm 
in concurs eforturile depuse 
pînă acum. Am convingerea că 
băieții se vor mobiliza deplin, 
mai ales în fazele superioare,

nînd măsuri de precauție din 
partea organizatorilor.

în apă. „slipuri" și „casche
te" multicolore intr-un du-te- 
vino necontenit ; sprinturi șl

(Continuare in pag. a 4-a)



SPORTIVI DE RENUME PE ARENELE J.M.U.
Recordmanul turului de stadion — veche cunoștința

Una dintre marile sur
prize ale atletismului olim
pic 1980 a fost cea sem
nată de alergătorul sovie
tic Viktor Markin, înaintea 
Jocurilor el avînd al 6-lea 
rezultat mondial (45,33 s) 
printre concurenta de la 
400 m plat. în întrecerea de 
la Lujniki, Markin a con
curat însă exceptional si a 
obtinut o victorie neaștep
tată. întrecindu-i pe austra
lianul Mitchell (44,84) si pe 
Schaffer, din R.D. Ger
mană (44,87). Timpul săi 
44,60 s reprezintă un nou 
record european !

Markin s-a născut la 23 
februarie 1957 la Oktiabrski, 
are 184 cm si 72 kg. Este

student în medicină La 
Jocurile Olimpice de la 
Moscova. Markin a mai 
urcat o dată pe prima 
treaptă a podiumului de 
premiere. împreună cu co
legii săi Valiulis. Linge si 
Cernetki toți component! ai 
echipei sovietice, campioană 
olimpică la 4X400 m 
(3:01.1).

Viktor Markin are o ca
rieră sportivă foarte scurtă: 
1978 (21 ani) — 49,5: 1979 (22 
ani) — 47,20 si 1980 (23 anii 
— 44,60. In acest sezon a 
realizat mai multe curse sub 
46,5 s. dar marele rezultat 
al anulpj încă niu l-a ob
tinut ! Poate acum. la 
București—

Thomas Emm- 
rich este foarte 
bine cunoscut iu
bitorilor de tenis 
din tara noastră: 
el a fost Drezent. 
în ultimii ani. la 
nenumărate con
cursuri internațio
nale disputate Ia 
București. last 
Brașov. Timișoara,

Pitești etc. Mai 
mult, el a cîstigat 
multe din aceste 
turnee. devenind 
campion interna
tional al României. 
Thomas Emm- 
rich practică teni
sul de la vîrsta de 
8 ani. A fost cam
pion de juniori 
sau seniori al 
R.D. Germane ne

întrerupt. începînd 
din 1970. Născut la 
21 iulie 1953, 
membru al clubu
lui universitar Me- 
dizin Berolina din 
Berlin. Emmrich 
se distinge prin 
iocul său în forță, 
rapid, cu eficaci
tate predilectă pe 
suprafețele din 
săli.

Urmașa lolandei Balaș...

------------ Cea mai fină lamă -------------
Pascale Trinquet este considerată a fi floretista franceză 

cu cele mai mari succese din ultimii ani, la loc de cinste 
figurină, desigur, titlul de prima campioană olimpică din 
floreta feminină franceză, „lama cea mai fină a țării" — 
cum spune „l’Equipe". Născută la 11 august 1956, la Marsi
lia, studentă in anul III la Facultatea de farmacie, sora mai 
mică a campioanei mondiale de tineret (1975) Veronique 
Trinquet, Pascale nu s-a impus in categoria junioarelor, ci 
direct in întrecerile senioarelor. Clasată pe locul IV la cam
pionatele mondiale din 1978, ea a obținut in anul următor 
titlul de campioană mondială universitară, invingind-o pe 
deținătoarea titlului suprem, Cornelia Hanisch, pentru ca 
la Jocurile Olimpice 1980 de la Moscova să dobîndească 
medalia de aur, atit in proba individuală, cit ți in cea pe 
echipe, alături de coechipierele ei din reprezentativa Franței.

Recordmana lumii la să
ritura în înălțime, italianca 
Sara Simeoni, va fi prezentă 
la întrecerile de pe ..23 
August" 1 O veste care 
bucură, desigur, pe iubitorii 
atletismului din tara noas
tră. multi dintre ei supor
teri ai acestei excelente să
ritoare. urmașa lolandei- 
Balaș-Soter.

Deși isprăvile atletice ale 
Sarei Simeoni sînt pentru 
multă lume cunoscute, to
tuși a le repeta, pe scurt, 
este credem de datoria 
noastră: a recordmană mon
dială cu 2,01 m în 1978 la 
Brescia (4 august) și la 
Praga (31 august) • cam
pioană olimpică în 1980 cu 
1.97 m — record olimpic (a 
6-a în 1972 și a 2-a în 1976) 
• cam pioană europeană în 
1978. la Praga. cu 2,01 m 
(a 9-a în 1971 la Helsinki,

a 3-a în 1974 la Roma) • 
campioană europeană de 
sală în 1978 la Milano și 1980 
la Sindelfingen • campioa
nă mondială universitară în 
1977 la Sofia (a 3-a la 
Moscova in 1973. a 2-a la 
Roma în 1975 și a 3-a la 
Ciudad de Mexico în 1979).

Sara' Simeoni, născută la 
Rivoli Veronese (19 aprilie 
1953). practică atletismul din 
1965. de la 12 ani — 1,25 m. 
De atunci rezultatele sale 
au evoluat astfel : 1966 —
l, 45 m. 1967 — 1,48 m. 1968
— 1,55 m. 1969 — 1,65 m. 
1970 — 1,75 m. 1971 — 1,80
m. 1972 — 1,85 m 1973 —
l. 86 m, 1974 — 1,90 m. 1975
— 1,89 m. 1976 — 1,91 m, 
1977 — 1.93 m. 1978 — 2,01
m, 1979 — 1,98 m, 1980 — 
1,98 m. Anul acesta a trecut 
de mai multe ori. peste 
1,90 m.

Săritorul chinez Liu Jun deține în acest 
de 5,20 m la săritura cu pre

BASCHETBALIȘTII ROMÂNI VO
LA PALATUL SPORTURILOR

Un cal cu... „minere
Cartea de vizi

tă a gimnastului 
ungur Guczoghy 
Gyorgy este real 
mente impresio
nantă. E suficient 
să menționăm că 
el a cucerit da 
două ori tonsecu- 
tiv titlul de cam
pion european lo 
cal cu minere. 
Mai intii la 
Essen, tn 1979, iar 
apoi în mai, anul 
acesta, la Roma, 
Guczoghy (născut

la 3 martie 1962, 
la Budapesta) s-a 
impus prin evolu
ții de o impresio
nantă amplitudine 
ți siguranță, cu 
multe elemente de 
dificultate maximă, 
executate intr-un 
ritm de-a dreptul 
sufocant. Să mai 
reținem că la Mi
lano, in 1979, el a 
cucerit titlul de 
campion european 
absolut de juniori. 
Succedindu-i mul-

de aur"----
tiplului șl valoro
sului campion un
gur Zoltan Ma
gyar, Guczoghy 
pornește, fără în
doială, ca favorit 
la cal cu minere, 
probă in care spe
ranțele noastre se 
leagă de medalia
tul cu argint la 
ultimele „europe
ne" in această 
probă, campionul 
țării Kurt Szilier.

---------- Recordmanul... debutant ! ———
Din luna iulie a anului trecut, proba de 400 m liber, cea 

mai frumoasă dintr-un concurs de înot, are un nou record
man al lumii. Noul performer este canadianul Peter Szmidt, 
In vîrstă de 20 de ani, care a reușit să acopere distanța in 
3:50,49. Cu un an înainte, Peter se afla in top-ul celor mai 
buni crauliști ai lumii: 1:51,37 la 200 m (locul 7) și 3:55,28 
la 400 m (locul 5), iar in 1980, cu excepția recordului său, 
canadianul a realizat și. al 3-lea timp la 200 m (1:50,27). La 
București, Szmidt va urca pentru prima oară pe blocstarturi 
intr-o mare competiție de amploare.

LUPTĂTORII DE LA GRECO-ROMANE
AȘTEAPTĂ CU OPTIMISM MAREA iNTRECERE

5

Patinoarul artificial ,,23 August", 
cel care va găzdui, începînd de 
luni, întrecerile luptătorilor stu- 
denți din întreaga lume, este lo
cul ultimelor pregătiri ale. repre-- 
zentanților noștri în marea com
petiție de la București. Aici
1- am surprins pe elevii antreno
rului emerit Ion Comeanu la 
unul dintre ultimele antrena
mente.

în timp ce Ștefan Rusu, Ion 
Draica, Constantin Alexandru, 
Ion Păun, Vasile Andrei și co
legii lor de echipă exersau dife
rite procedee de atac, suprave- 
gheați de antrenorii Ion Cernea 
și Nicolae Pavel, am avut o 
scurtă discuție cu coordonatorul 
pregătirilor lotului de lupte gre- 
co-romane, ion Comeanu.

— Cum apreciați forma sporti
vă a luptătorilor noștri ?

— Judecind după dispoziția pe 
care o manifestă băieții, cred 
că s-a lucrat bine. In ultima 
săptămînă am efectuat antrena
mente modelate pe sistemul de 
concurs. Fiecare dintre compo
nența echipei au susținut cite
2— 3 meciuri pe zi. In acest fel 
am rezolvat și problema selecției 
la uncie categorii de greutate.

De pildă, la 57 kg, Nicolae Zam
fir i-a învins pe Ion Dulică și 
Clim Filipov, cîștigîndu-și locul 
tn echipă.

— Ce formație veți alinia la 
Universiadă ?

—■ In ordinea celor zece cate
gorii, componența echipei sînt 
următorii: Constantin Alexandru, 
Nicu Gingă, Nicolae Zamfir, ion 
Păun, Ștefan Rusu, Gheorghe 
Ciobotaru, Ion Draica, Ilie Ma
tei, Vasile Andrei și Victor Do- 
lipschl.

— Ce perspective le întrevedeți 
elevilor dv. la Universiadă 7

— Cunoaștem puțini dintre vi
itorii adversari ai luptătorilor ro
mâni. Oricum, dintre aceștia se 
disting bulgarii Mladenov (52 kg) 
și Dinev (+100 kg), sovieticii 
Mersesian (52 kg), Fatkulin (57 
kg), Abhazava (82 kg) și Șaladze 
(100 kg), sportivi medaliați ai 
mai multor competiții internațio
nale. Firește, concursul nu va fi 
ușor, chiar dacă reprezentanții 
noștri evoluează la ei acasă. 
Băieții sînt, Insă, bine pregătiți 
si mobilizați așa cum trebuie 
înaintea unei mari întreceri. Sper 
să ne îndeplinim obiectivele pe 
care ni le-am propus.

-------------- Asistentul
Fără îndoială, unul dintre 

cei mai valoroși luptători 
străini prezenti la startu] 
întrecerilor campionatelor 
mondiale universitare de ia 
București este japonezul 
Hideaki Tomiyama. în vîr
stă de 23 de ani (s-a năs
cut la 16 noiembrie 1957, in 
localitatea Ibaraki). practică 
luptele libere de 8 ani,

între cele mai mari suc
cese ale sale figurează ti
tlul de cîștigător al Jocuri
lor asiatice, dar performanța 
sa de vîrf este cea realizată

din Nihon-----------—
în anul 1979, cînd a cucerit 
titlul de campion al lumii 
la categoria 57 kg. Posesor 
al unei viteze de execuție 
ieșită din comun, H. Tomi
yama este un foarte bun 
cunoscător al procedeelor 
specifice acestui stil, fiind 
în același timp unul dintre 
principalii candidați la me
dalia de aur la J.M.U. de 
la București.

Este proaspăt absolvent al 
Universității Nihon, unde a 
fost încadrat ca asistent. 
Măsoară 1,60 m si concu
rează la categoria 57 kg.

De cîteva zile. Dan Niculcscu 
si-a reluat antrenamentele (în
trerupte de mai mult de o lur.ă 
de zile, din cauza unei crize de 
sciatică). în sala Rapid, alături 
de ceilalți componenti ai Iotu
lui universitar de baschet, apre
ciatul jucător încearcă să recu
pereze. sub îndrumarea perma
nentă a medicului lotului, dr. 
Tudor Minescu. Refacerea ca
pacității fizice si ..coșul" sînt. 
deocamdată, preocupările de zi 
cu zi, dublate de tratamentul 
medical efectuat la dispensarul 
din incinta Satului Universiadei.

„Pentru întregul lot, reveni
rea lui Dan Niculcscu a consti
tuit un motiv de bucurie", ne-a 
declarat antrenorul principal 
Haigazun Tursugian, care a 
completat : ..Pe lingă valoarea 
sa indiscutabilă, Dan vine cu 
ambitia-i recunoscută de a se 
antrena intens și de a obține 
performante cit mai bune".

Temele antrenamentului res
pectiv : îmbunătățirea recuperă
rilor, automatizarea combinați
ilor simple în scopul realizării 
contraatacurilor rapide si efici
ente. sporirea procentajului a- 
runcărilor de la semidistantă.
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l-am abort 
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bun".

De aici 
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de regulă t 
miere al J> 
campionatel

Dum

SCRIMA, LA BUCUREȘTI tt 
PROASPEȚI MEDALIAȚI .

(Urmare din pag. 1)

După orele de antrenament, gimnastele japoneze își com
pletează colecțiile personale de păpuși și amintiri cu splendide 
obiecte de artizanat românești, la toneta din Satul Universiadei.

olimpic, prezent la București 
pentru ultima oară la o mare 
competiție internațională, ceho
slovacul Jan Kubista. fost cam
pion mondial de tineret, elve
țianul Francois Nigon si fran
cezul Verbrackel, protagoniști ai 
ediției ’81 a „mondialelor".

Nutrim — cu îndreptățire, 
spunem noi — convingerea unei 
comportări deosebite a repre
zentanților scrimei românești. în 
primul rînd, bazîndu-ne pe va
loarea generală a acesteia în con
textul prezentei internaționale Ia 
Universiadă, din formațiile noas
tre făcînd parte sportivi cu 
experiență, ca de pildă flore- 
tistele Viorica Turcan, Marcela 
Moldovan si Aurora Dan, spa
dasinii Ion Popa si Octavian 
Zidarii, sabrerii Ioan Pop. Cor
nel Marin, Marin Mustată. Si în 
al doilea rind, tinind cont de

comportarea 
merilor nos 
tie a C.M. c 
în probele i 
sit să ajung 
tru arme î 
directe, iar 
chiar în fin 
Petru Kuki 
de argint, ia 
Szabo, locul 
s-au compoi 
Clermont-Fe 
mințim Pe 
Husti, pe fio 
csics și sabre 
demonstrînd 
tăti de progi 
rante ca la 
alături de e 
chipierii cu 
titională. rei 
nlei să se n 
daliatii celor 
duale si pe 
unor întrecer
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rRAGERC SPtClAkA

PRONOEXPRES
Astăzi și mii ne - ultimele zile de participare !

Cu fiecare variantă

• AUTOTURISME
jucată vă sporiți șansele de a obține :

„Dacia 1300“ și „Skoda 120 L“

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INTORMEAlA

19 IULIE *81
BANI, sume variabile și• CÎȘTIGURI ÎN

cele de 50.000 lei
• EXCURSII PESTE HOTARE. în U.R.S.S. 

slovacă.
BILETELE DE 25 LEI VARIANTA PARTICIPĂ LA TOATE 

EXTRAGERILE !

fixe, începînd cu

sau R. S. Ceho-

Consultați prospectul tragerii și jucați numerele preferate !

1 . I

„1*, „x“ sau „2“ T

Pentru a oferi participanților 
la concursul Pronosport de la 
sfîrșitul acestei săptămîni o 
sursă suplimentară de inspira
ție redăm pronosticurile făcu
te de Victor Stănculescu, an
trenor secund al echipei na
ționale :

I. Cristalul — Laminorul 1, x
II. Cetatea — C.S. Botoșani x
III. Relonul — Ceahlăul 1, x
IV. Oțelul — F.C.M.

Brăila x, 2
V. Vict. Tecuci — C.S.U.

Galați 1
VI. Rapid Fet. — Dunărea

Călărași 1

VII. Min. Rm. V. — Viit.
Drăgășani 1, x

VIII. Electroputere — C.F.R.
Craio-va 1 x, 2

IX. Lotru — Dunărea Ca
lafat 1

X. Unirea A. I. — C.I.L.
Blaj 1

XI. Dacia — Explormin
Deva 1

XII. Vict. Călan — Min.
Ghelar 1

XIII. C.F.R. Simeria — Min,
Lupeni 1

Tragerea obișnuită Loto de 
astăzi, 17 iulie 1981, se televi
zează în direct începînd de la 
ora 16,20.

CÎSTIGURI 
LOTO DII

Categoria 1 
a 50.000 lei :
a 9.763 lei ;
4.033 lei : cal
1.354 lei : cate
lei : categorie
lei ; categoria
100 Iei.

Report la c 
lei.

Cîstigurile 
50.000 lei de 1: 
lizate pe bilet 
revenit particip 
JUNCU din < 
JIVA din Cai 
FAN TĂNASI



CAMPIONII LA SĂRITURI
PENTRU COPII
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La Brăila, în frumosul bazin 
„Delfinul11, s-au disputat_ cam
pionatele naționale de săriturii 
pentru copii. Cîștigătorii probe
lor (in ordinea categoriilor de 
vîrstă : născuți în 1969, 1970,
1971 și 1972) : BĂIEȚI : tram
bulină lm: FI. Avasiloaie
(Lie. 2 Buc.), Marian Nedelcu 
(Lie 2), S. Fredel (C.S.Ș. Si
biu) A. Felea (C.S.Ș. Sibiu) ; 
trambulină 3 m: FI. Avasiloaie, 
M. Neagu (C.S.M. Sibiu), M. 
Vîrju (C.S.Ș. Sibiu), A. Felea 
(C.S.Ș. Sibiu) ; platformă : FL 
Avasiloaie, M. Nedelcu, M. 
Vîrju. (întrecerea la categoria
1972 nu s-a disputat) ; FETE, 
trambulină 1 m : Arina Man
ta (C.S.Ș. Sibiu). Ileana Anghel 
(C.S.Ș. Triumf Buc.), Daniela 
Lovi (Lie. 2), Cristina Lupu 
(C.S.M. Sibiu) ; trambulină 3 
m : Arina Manta, Luana Pătac 
(C.S.M. Cluj-Napoca) Vladia 
Dicu (C.S.M. Sibiu). Cristina 
Lupu ; platformă : Arina Man
ta, Ileana Anghel, Daniela 
Lovi (întrecerea la categoria 
1972 nu g-a disputat).

Pe unități sportive, titlurile 
au revenit astfel : C.S.Ș. Sibiu 
8, Lie. 2 București 7 C.S.M 
Sibiu 4, C.S.Ș. Triumf Bucu
rești 2 și C.S.M. Cluj-Napo 
ca 1.

Alte locuri fruntașe au fost 
ocupate de sportivii de la Cri- 
șui Oradea. Remarcabilă a fost 
evoluția micuților săritori de 
la Lie. 2 (antrenori, G. Rogge 
și C. Totan), C.S.Ș. Sibiu (A 
Găvozdea și Angela Popescu) 
și C.S.M. Sibiu (Gh. Banu), ul
timii izbutind să cucerească 
patru titluri dună numai doi 
ani de activitate.

MECI INTERNATIONAL
DE RUGBY IN CAPITALĂ
La sfîrșitul acestei luni (în 

principiu pe 29 iulie), campioa
na tării La rugby. Steaua Bucu
rești, va susține un joc amical 
cu Selecționata Armatei Sovietice.

Meciul va . avea loc la Bucu
rești.
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ECHIPELE CALIFICATE
IN DIVIZIA „B"

DE TINERET LA BASCHET
In urma omologării rezulta

telor de către Comisia centrală 
de competiții și clasificări a 
F.R. Baschet pentru Divizia 
„B“ de tineret s-au calificat 
următoarele echipe : masculin: 
Politehnica București, Mecani
că fină București. I.C.I.M. Bra
șov, Sticla Bistrița ; feminin: 
Voința Tg. Mureș. C.S.Ș. Con
stanța, I.E.F.S. București și 
C.S.S. Viitorul Cluj-Napoca.

ȘTIRI EXTERNE 9 ȘTIRI EXTERNE • ȘTIRI EXTERNE 9 ȘTIRI EXTERNE 9 ȘTIRI EXTERNE 9 ȘTIRI EXTERNE

in primul tur al C. C. E. la hochei
DINAMO BUCUREȘTI ÎNTÎLNEȘTE

PE G.K.S. ZAGLEBIE SOSNOWIEC (Polonia)

iERIl
1981

ite 25% 
2 : 9,50

1 : 23 a
68,50 a

66 a 559
5 a 305
7,50 a

Recent, din însărcinarea Fe
derației internaționale de ho
chei, forul de specialitate din 
Cehoslovacia a stabilit progra
mul primelor jocuri din cadrul 
viitoarei ediții a „Cupei Cam
pionilor Europeni11, la care ia 
parte și campioana țării noas
tre, Dinamo București.

Hocheiștâi de Ia Dinamo vor 
întâlni in primul tur pe cam
pioana Poloniei, echipa G.K.S. 
Zaglebie Sosnowiec. Meciul tur 
va avea loc în ziua de 10 oc
tombrie la București, iar re
turul în ziua de 24 octombrie 
la Sosnowiec. în cazul cînd di- 
namoviștii bucureșteni vor reuși 
calificarea ei vor întâlni în tu
rul următor al competiției pe 
învingătoarea din meciul S.I.J. 
Feenstra Flyers (Olanda)—Sze- 
kesfehervari Volan S.C. (Unga
ria).

; 52.606

re de
1. rea- 

25%. au 
VASILE 
2RAIAN 
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BASCHET • Turneul feminin 
de tineret de la Salgotarjan: Un
garia — iugoslavia 85—71, U.R.S.S. 
— România 108—47, Iugoslavia — 
România 82—59, Ungaria — 
U.R.S.S. 65—55. Clasamentul final: 
1. Ungaria 6 p, 2. U.R.S.S. 5 p, 
3. Iugoslavia 4 p, 4. România 3 p. 
• La Osijek, meci amical femi
nin, Iugoslavia — S.U.A. 64—107 
(30—51) • Verificare pentru U-
niversiadă între reprezentativele 
studențești, feminine, ale Bulga
riei și Cubei. Oaspetele au câști
gat la limită cu 67—66.

ȘA1I • In turneul internațional 
feminin de la Nalenchowe (Po
lonia). după sase runde, conduce 
maestra româncă Lia Bogdan, cu

I .
| „INTEGRALIȘTI" IN TOAMNA, 
| „RESTANȚIERI“ ÎN PRIMĂVARĂ

14. „U“ Cluj-Napoca 34 14 4 16 47-57 32
• Puncte realizate acasă: TI; puncte realizate în deplasare: 5.
• Golgeterii echipei: Cîmpeanu II 19 goluri, Țegean 8, Su

ciu șl Batacliu — cîte 5, Boca, Țlglariu și L. Mihai — cite 2, 
Florescu, FL Pop, Dobrotă și I. Mureșan — cîte 1, I. Con- 
6tantinescu (F.C.M. Galați) și Papuc (F.C.M. Brașov) — cîte 
un autogol.
• Jucători folosiți: 2S — Batacliu 34 de meciuri, Ciocan șl 

Moldovan — cîte 33, FI. Pop 31, Dobrău 29, Țegean 28, Țigla- 
riu 27, Boca și Suciu 26, L. Mihai, Porațchi, I. Mureșan și 
Dobrotă — cîte 24, Cîmpeanu H 22, Bagiu 17, Moș 15, Florescu 
8, Popa 7, Lăzăreanu și Reveș — cîte 2, Boeru 1.
• Cartonașe roșii: Ciocan (etapa I).
• Cartonașe galbene: 20 — 12 jucători.. Cele mai multe: FI. 

Pop, 1. Mureșan și Ciocan — cîte 3.
• A beneficiat de 5 lovituri de la 11 m: 4 transformate (Țe- 

gean 3, Cîmpeanu H), una ratată (Țegean). A fost sancțio
nată cu 4 penalty-uri, toate transformate.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
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Cine și-ar fi închipuit că, după 
un sezon de toamnă mai mult 
decît meritoriu (locul 5 în cla
sament. cu 18 puncte). .,U“ Cluj- 
Napoca avea să încheie campio
natul. cu sufletul la gură, lu
cind ultimul meci, cu Progresul- 
Vulcan cu... urechea în tranzis
tor, penrtru a ști ce se întîmplă 
la Hunedoara ! Salvarea de la 
retrogradare s-a produs, totuși. 
..șepcile roșii" au rămas în 
continuare în Divizia ,,A". lip
surile manifestate rămînînd „pro
bleme" de rezolvat pentru 
viitor...

A fost evident randamentul 
scăzut al formației de ne So
meș, în returul campionatului, 
cînd n-a reușit să acumuleze 
decît 14 punote, înregistrând 8 
înfrîngeri, dintre care patru us
turătoare : 0—7 la Craiova. 0—6
la București, cu Sportul studen
țesc 2—5 la Slatina 81 0—3
la Petroșani. Această comportare 
diametral opusă față de turul 
campionatului a fost urmarea fi
rească a diminuării pregătirii, a 
înmulțirii cazurilor de indisci
plină. a apariției unor mani
festări de vedetism la unii jucă
tori de bază (Moldovan. Dobrău. 
Ciocan), care s-au considerat de 
neînlocuit (n.n. — si n-au fost 
înlocuit! la timpul potrivit), 
toate acestea afcetind randa
mentul general al echipei.

în acest sens. Remus Cîm
peanu, vicepreședintele clu
bului. făcea următoarea re
marcă : ,Jn finalul campionatu
lui. preocupările jucătorilor s-au 
îndreptat mai mult spre rezolva
rea unor probleme personale, 
ceea ce a făcut ca potențialul de 
joc al echipei să sufere. Iată una 
din cauzele hotărîtoare ale unui 
retur de campionat atît de zbu
ciumat. Dacă ar fi să acord note 
jucătorilor, ținînd seama de evo
luția lor In toamnă si în primă
vară. acestea ar fi următoarele: 
Moldovan 7 (8 în tur. 6 în re
tur) — L. Mihal 6 (6—6) sau 
Dobrotă 6 (7—5), Dobrău 5,50
(6—5). Ciocan 7 (8—6). Bagiu 6 
(7—5) sau I. Mureșan 6 (5—7) — 
Țegean 7 (8—6). Boca 5 (5—5),
Suciu 7,5 (7.5—7) sau FI. Pop 6 
(6.5—5,5) — Țiglariu 6,5 (7—6), 
Cîmpeanu II 8 (8—8). Batacliu 7 
(7,5—6,5)".

Să notăm că în primul tur 
al competiției' au loc 6 duble 
confruntări, două formații 
Cînd calificate direct în turul 
al doilea: Dynamo Weisswas- 
șer (R. D. Germană) și S.C. 
Riesersee (R.F. Germania).

IN NOI SUCCES Al VIRG1NIEI RlIZICI
VIENA, 16 (Agerpres). — In 

ziua a doua a turneului inter
național de tenis de la Kitz- 
buehel, jucătoarca româncă 
Virginia Ruzici a învins-o cu 
7—6, 6—1 pe cehoslovaca Ka
tharina Skronska. Vest-germa- 
na Sylvia Nanika a cîștigat cu 
6—1. 6—1 jqcul cu Gregory 
(Australia).

•TELEX•
S p, urmată de Bojena Sykora 
(Polonia) — 4 p. to runda a 6-a, 
Lia Bogdan jucînd cu piesele ne
gre a cîștigat partida cu Sofia 
Cziehocinska (Polonia).

TENIS • Optimi de finală în 
turneul de la Stuttgart : Bjorn 
Borg — Damir Keretâc (R.F.G.) 
6—3, 6—2, Tomas Smid — Wuens- 
Chig (R.F.G.) 6—2, 4—6, 6—1,
McNamara — Prucha (Cehoslova
cia) 6—0, 6—4 0 La Chestnut 
Hill (S.U.A.): Clerc (Argentina) 
— Perez (Uruguay) 6—3. 6—1.

După notațiile lui Remus Cîm
peanu (evident... îngăduitoare, 
după opinia noastră) reiese că 
numai I. Mureșan si Cîmpeanu 
II au dat satisfacție în retur, cei
lalți jucători mareînd o evidentă 
scădere în partea a doua a în
trecerii.

în ciuda faptului că în cadrul 
lotului clujean există cîteva in
dividualități bine cotate, cum ar 
fi Dobrău. Ciocan. Țegean. FI. 
Pop, Cîmpeanu II. Suciu si Ba
tacliu, totuși nu s-a reușit să se 
închege o echipă omogenă, cu 
personalitate, cu un joc direc- 
ționat de o idee precisă. Transfe
rarea lui Țegean, care s-a pro
dus în toamnă în etapa a 6-a 
(o idee, fără îndoială, bună a 
antrenorului Staicu !). a adus un 
plus de luciditate în jocul e- 
chipei. el asumîndu-si rolul 
coordonatorului. neînțeles. însă, 
uneori. în intențiile lui de mai 
tinerii săi echipieri, cu poten
țial fizic, treptat diminuat — 
fapt explicabil la un jucător tre
cut bine de 30 de ani. Si astfel, 
bunele lui intenții s-au cam 
pierdut în cadrul unui „11" fără... 
cadență competițională.

Randamentul scăzut al echipei 
poate fi explicat și prin incon
stanța unor cupluri de bază, cum 
ar fi : Dobrău — Ciocan. Țegean 
— Boca, Cîmpeanu — Batacliu. 
Antrenorul Gh. Staicu punea re
plica slabă a formației pe seama 
lipsei de valoare a lotului pe 
care l-a avut la dispoziție, con- 
siderînd că cele mai mari pro
bleme i le-au creait posturile de 
fundași laterali si linia de mij
loc. O jumătate de... adevăr, 
pentru că Suciu și FI. Pop. com- 
ponenți ai reprezentativei de ti
neret, sînt bine dotați pentru 
fotbal.

Totuși, o mențiune specială 
pentru Cîmpeanu n. liderul e- 
chipei, un jucător tehnic si cu 
un dezvoltat simt al porții. El 
a înscris 19 din totalul celor 47 
de goluri marcate de ..U" Cluj- 
Napoca (deși a jucat numai 22 
de meciuri), fiind urmat la mare 
distantă de Țegean. doar cu 6 
goluri la activ si nu știm ce 
s-ar fi făcut echipa fără el...

Gheorghe NERTEA

FOTBALIȘTII ROMÂNI 
IN flNALÂ HJRNTBLBI 

DE JUNIORI DE LA SHANGHAI
BEIJING, 16 (Agerpres). — In 

finala turneului internațional de 
fotbal pentru echipe de juniori 
de la Shanghai se vor întâlni re
prezentativele României și Italiei. 
In semifinale, fotbaliștii români 
au Învins cu 3—0 echipa Thai
landei, iar selecționata Italiei a 
întrecut cu 6—0 echipa orașului 
Shanghai.

Rezultate înregistrate în tur
neul masculin : Panatta (Italia)
— Reiniger (Austria) 6—3 6—3; 
Pecci (Paraguay) — Grahan 
(S.U.A.) 6—0, 6—1 ; Vilas (Ar
gentina) —Acuna (Argentina) 
6—1. 6—2 ; Gerulaitis (S.U.A.)
— Gattiker (Argentina). 7—5 
6—2

Teltscher (S.U.A.) — Mayotte
(S.U.A.) 6—1, 6—0, Daimianl (U- 
ruguay) — Winitsky (S.U.A.) 6—3, 
6—2, Ycaza (Ecuador) — Betan- 
cour (Columbia) 4—6, 6—1, 6—2, 
Gildemeister (Chile) — Saviano 
(S.U.A.) 6—1, 6—0, Cano (Argen
tina) — Prajdoux (Chile) 6—4, 
6—4 • Au continuat meciurile 
pentru competiția masculină pe 
ech'pe (tineret) dotată ou „Cupa 
Galea". Rezultate: Royan (Fran
ța) : Franța — R.P. Chineză 2—1; 
Italia — Austria 2—1: Kiel (R.F. 
Germania): R.F. Germania — 
Spania 3—0: Sna (Be’gi-n; Aus
tralia — Suedia 2—1; Argentina 
— Belgia 2—1.

„Radiografia" celor 18 divizionare

ÎNCERCAREA DE A DEPĂȘI 
„CONSTANȚA MEDIOCRITĂȚII"

15. Progresul-Vulcan 34 13 6 15 39-50 32
• Puncte realizate acasă: 25; puncte realizate în deplasare: 7.
• Golfieterij echipei: Țevi 16 goluri, Apostol 8, Marica 5. 

Dragu șl Tteă — die 2, Glonț, Mateescu, M. Ionescu, Anghel. 
Nlgnea și Niculce — cîte 1.
• Jucători folosiți: 27 — Țevi și Gh. Ștefan — cîte 33 me

ciuri, Apostol 31, Mateescu 30, Marica 29, Anghel 25, Bulancea 
și Niculce — cîte 23, M, Ionescu 20, I. Alexandru și Nignea — 
câte 19, Clugarin și G. Sandu — cîte 18, Dragu 15. Tică 13. 
P. Grigore 12, Glonț șl Reti — cîte 10, FI. Dumitru și I. Ni- 
colae — cîte 9, Cristea 7, Chivu și M. Vasile — cîte 6. Giron 
șl Țugulan — cîte 4, Paraschiv 2, A. Moldovan 1.
• Cartonașe roșii: Ciugarin (etapa a 3-a), Mateescu (etapa 

a 12-a), M. Ionescu (etapa a 18-a).
• Cartonașe galbene: 32 — 14 jucători. Cele mai multe: M. 

Ionescu 7.
• A beneficiat de 4 lovituri de la 11 m: 3 transformate (Ma

rica 2 șl Tică), una ratată (Țevi). A fost sancționată cu 3 
penalty-uri: 2 transformate, 1 ratat.

Progresul-Vulcan împarte cu 
A.S.A. Tg. Mures „titlul" de cea 
mal constantă echipă a cam
pionatului nu de mult încheiat, 
ambele acumulînd si în tur sl in 
retur cîte 16 puncte. Numai că 
această „constantă a mediocri
tății" le-a plasat pe amîndouă 
echipele în zona fără strălucire 
a clasamentului, formația bucu- 
reșteană — mai ales — avînd de 
suportat în ultima parte a cam
pionatului emoțiile și ascuțișu
rile luptei „care pe care". în ve
derea evitării retrogradării (în 
etapele 31 șl 33 fiind pe locul 
16). Emoții care nu s-au risipit 
decît atunci cînd la Hunedoara, 
în ultima etapă, scorul începuse 
să ia proporții si devenise clar 
că formația ieșeană, contracan
didata Progresului-Vulcan. eșuase 
în tentativa ei de salvare.

Echipa din Dr. Staicovici. care 
si-a cîștigat „la cravasă". în .e- 
ditia 1979—’80. dreptul de a re
veni în prima divizie. în tata 
unei echipe giulestene sufocată 
de propria trenă, a abordat noua 
sa condiție de divizionară „A" 
cu timiditate, complexată chiar. 
A smuls, in extremis, un „egal" 
pe teren propriu, la debut. cu 
F.C. Olt. pentru ca. după etapa 
a 7-a, să atingă punctul de 
minimă, situîndu-se in coada plu
tonului. deja cu un pasiv de 
minus 3 puncte. Unii au spus a- 
tunci că de vină este lotul, al
cătuit în majoritate din jucători 
refuzați de alte cluburi (mai 
ales de Dinamo : Bulancea. G. 
Sandu, Mateescu, Țevi, Apostol. 
Glonț, A. Moldovan, la care se 
adaugă Marica. fost tânăr dina- 
movist); alții, că antrenorii (cind 
E. Iordache, cînd P. Moldovcanu 
pe post de „principal") nu-1 pot 
tine în frîu. si nu putini au fost 
cei care, odată cu ivirea repu
tatului tehnician Gh. popescu în 
arena din Dr. Staicovici. au pus 
sub acest semn curba ulterioară

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
MECI RETUR ÎN CADRUL BA

RAJULUI PENTRU PROMOVA
REA IN DIVIZIA „C“. Miercuri, 
la Gîrbovl, s-a disputat partida 
retur din cadrul barajului pen
tru promovarea în Divizia „C" 
dintre formația locală Unirea și 
Minerul Fillpeștii de Pădure. 
Oaspeții (In tur: 4—0 pentru Mi
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FOTBAL: PRELIMINARIILE C. M. ÎN AFRICA
Dupâ Europa, Africa este continentul cu cele mai multe repre

zentative naționale înscrise in preliminarii: 26. Dintre acestea, doar 
două te califică pentru turneul final de anul viitor din Spania. Fața 
de celelalte continente, modul de desfășurare’ a preliminariilor în 
Africa este diferit: în locul unor grupe, s-a jucat gen cupă, prin 
eliminări directe, criteriile de calificare fiind: 1. numărul de puncte 
realizate; 2. golaverajul; 3. dublarea golurilor marcate în 
(ca fi în competițiile europene intercluburi); 4. executarea 
de la 11 m dacă egalitatea persistă și după prelungiri.

RUNDA 1 (echipele scrise cu majuscule s-au calificat) : 
TANZANIA 3-1, O-5, LIBIA - Gambia 2-1, 0-6, Etiopia -
0—0, 0—4, Sierra Leone — ALGERIA 2—2, 1—3, Senegal — MAROC 0—1, 
0-0, GUINEEA - Lesotho 3-1, 1-1, CAMERUN - Malawi 3-0, 1-1, 
Tunisia — NIGERIA 2-0, 0-2 șî 4-3 pentru Nigeria la 11 m, MADA
GASCAR (ne prezenta re Uganda), ZAIR — Mozambic 5—2, 2—1, NI
GER — Somalia 0-0, 1—1 (gol marcat în deplasare de Niger), EGIPT 
(neprezentare Ghana). Calificate direct: ZIMBABWE, SUDAN, LIBERIA, 
TOGO.

deplasare 
loviturilor

Kenya -
ZAMBIA

RUNDA 2: ALGERIA - Sudan 2-0, 1-1, NIGER - Toga 0-1, 2-1 
(goluri marcate în deplasare de Niger), EGIPT (neprezentare Libia), 
Liberia - GUINEEA 0-0, 0-1, CAMERUN - Zimbabwe 2-0, 0-1, NI
GERIA - Tanzania 1-1» 2-0, MAROC - Zambia 2-0, 0-2 și 5-4 la 
11 m pentru Maroc, Madagascar — ZAIR 1—1, 2—3.

RUNDA 3: ALGERIA - Niger 4-0, 0-1, Guineea - NIGERIA 
0-1, MAROC - Egipt 1-0, 0-0, Zair - CAMERUN 1-0, W.

RUNDA 4 (meciurile se vor juca pînâ la 30 noiembrie 1961,

1-1.

RUNDA 4 (meciurile se vor juca pîna la 30 noiembrie 1961, cede 
două învingătoare cadificîndu-se pentru turneul finaJ din Spania): 
15 XI, 29X1 Maroc - Camerun; datele partidei Nigeria - Algeria nu 
s-au stabilit încă.

• FIȘIER 0 FIȘIER 0 FIȘIER 0 FIȘIER 0 FIȘIER 0 FIȘIER 0 FIȘIER

TURUL CICLIST
PARIS. 16 (Agerpres). — E- 

tana a 21-a a Turului ciclist 
al Franței desfășurată ce tra
seul Veurey — Voroize (St. 
Priest) — 117.500 km — a revenit 
belîianu’ni Daniel Willems cu 
timnul de 3h 07:02. care l-a 

ascendentă a Progresului-Vulcan 
din partea a doua a turului. 
Parte marcată de remarcabila e- 
volutie intr-un meci de frumoasa 
amintire, cu Dinamo (1—1). pre
cum si de locul 6 în clasament 
după etapa a 14-a. în urma vic
toriei (3—1) la A.S.A. Tg. Mures. 
Echipa lăsa să se întrevadă că 
este pe cale să depășească con
diția eșalonului secund, cei 
vechi (Țevi — golgeterul forma
ției. in final cu 16 goluri. Apos
tol, Gh. Ștefan, 'Marica. G. 
Sandu) punînd umărul la treabă, 
iar cei mai noi (Niculce. M. 
Ionescu, Tică etc.) ambitionin- 
du-se să arate că n-au pășit de
geaba pe scena primei Divizii.

Dar iată că. în retur, echipa * 
pierdut perechea fundașilor cen
trali Ciugarin — G. Sandu, apoi 
si pe portarul titular Bulancea, 
lucrurile s-au deteriorat si la 
nivelul conducerii tehnice si 
faptul că echipa Progresul-Vul
can a încheiat sezonul (inclusiv 
meciurile de cupă) pe primul loc 
în „clasamentul nesportivitătii" 
(41 de cartonase galbene si 3 
roșii. însumînd 21 etape suspen
dare !) reflectă o stare de spirit 
necorespunzătoare. o goană hao
tică. furibundă, după un punct 
de sprijin. Aducerea antrenorului 
V. Mateianu. înainte de a se 
ajunge la potou, a fost si ea — 
credem — o încercare de a găsi 
un asemenea punct pe un tobo
gan ce părea că duce în „B". 

Progresul-Vulcan s-a salvat, ir. 
cele din urmă, de la retrogra
dare, de această dată Politehnica 
Iași — obișnuită cu această pos
tură de citiva ani — trebuind să 
se mulțumească cu „valiza cu 
fluturi". Vrem să credem. însă, 
că cea de a patra echipă bucu- 
resteană nu va lua locul forma
ției din Copou printre „tradițio
nalele" competitoare la evitarea 
retrogradării...

Paul SLĂVESCU

nerul) au cîștigat cu scorul de 
2-1 (1-1).

astazi, la brașov, un... 
AMICAL DE DIVIZIA „A". As
tăzi, de la ora 16, la Brașov, 
formația locală F.C.M. va susți
ne un meci amical în compania 
proaspetei divizionare ,.A“. 
U.T.A.
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AL FRANȚEI
întrecut cu numai o secundă 
pe purtătorul tricoului galben, 
rutierul francez Bernard Hi
nault.

Lider al clasamentului gene
ral se menține Bernard Hi
nault.



Atleții indonezieni Betty Sutajo ți Cornells 
Pesuray la „încălzire" pe Stadionul Repu

blicii

CAMPIONI OLIMPICI SI AI LUMII

(Urmare din pap. I)

si finalist în cea 
de 400 m liber, 
Ron McKeon, fi
nalist olimpic atît 
la 200 m cit si la 
400 m liber si 
Mark Morgan. Bre
wer se interesea
ză de viitorii săi 
adversari si cînd 
aude de americanii 
Kirchner si Schmidt 
de 
Szmidt 
vieticul 
clamă:
fi o luptă frumoa
să. Sper să ne mai 
întilnim în sala in
terviurilor !“ Pen
tru cei mai puțin 
avizați, să facem 
precizarea că după 
fiecare finală — 
într-o sală special 
amenaiată — spor
tivii medaliati vor 
sta la dispoziția 
ziariștilor.

Si. o prezentă f- 
nedită la un con
curs de asemenea 
amploare: înotă-
Coasta de Fil-

canadianul 
șl de 
Caev 
„O.K.

so- 
ex-
Va

iar sprinturi. Antrenorii. cp 
cronometre și tabele speciale 
compară tot timpul. O deose
bită impresie ne-au lăsat ieri 
australienii. Toți sînt blonzi, 
cu alură de baschetbaliști si o 
suplețe de gimnaști. Printre ei 
— cîteva nume celebre, cum ar 
fi Graeme Brewer, al 3-lea so
sit în cursa de 200 m liber 
(1:51,92) la J.O. de la Moscova

torii din ----- -- . —
deș. Antrenorul Remus Drăgu- 
sanu ni-i recomandă pe cei 
mai buni : Bernard Gay, un 
«printer de 54 de (fecunde șl 
Alain Lath, un brasist capabil 
să coboare sub 70 de secunde 
pe , sută".

Concurs pentru... un loc In echipa
Mai nerăbdători ca niciodată, 

poloiștii din selecționata Româ
niei abia așteaptă începerea 
turneului. Și pentru a le potoli

setea de joc, antrenorii le cau
tă în fiecare zi cite un parte
ner de întrecere. Astfel, după 
poloiștii din R. P. Chineză și 
Japonia a fost rândul sportivi
lor mexicani să 
sparring-partnerî 
lori. S-au jucat 
cu arbitri. în
Scorul final, 12—3 în favoarea 
românilor. este mai puțin 
important. De această dată, an
trenorii noștri au fost mulțu
miți de evoluția portarilor, pre
cum și de faptul că E. Iones- 
cu, C. Moiceanu. Ș. Popescu, 
Gh. Ilie și L. Garofeanu s-au 
„bătut aprig" pentru cele... 4 
locuri vacante în echipă. Echi
pa mexicană, aflată mereu la 
ultimele ediții printre primele 
opt clasate, este alcătuită din 
jucători tineri și foarte rapizi, 
care minuiesc cu ușurință ba
lonul. Manifestă, predilecția lor 
pentru jocul ofensiv, dar și o 
mare ușurință în tratarea mo
mentului de apărare.

Trambulina... afirmării 
internaționale

La Ștrandul tineretului, 
trenamentele se desfășoară 
plin, specialiștii în sărituri 
rind să se acomodeze cît __
bine cu condițiile de concurs. 
Sînt prezențl sportivi cu cărți 
de vizită bogate in succese, dar 
și tineri pentru care Univer
siada poate reprezenta o tram
bulină spre afirmarea interna
țională.

Pe lista favoriților întreceri
lor de sărituri în apă se află 
și tinerii sportivi din R. P. Chi
neză, posesori ai unui palma-

joace rolul de 
pentru trico- 
patru reprize, 
toată regula.

an
din 
do- 
mai

20 DE CAMPIONI OLIMPICI
ÎN DELEGAȚIA U. R. S. S.!

Primul grup al sportivilor sovietici, în frunte cu gimnasta Maria 
Filatova

Ieri, înainte de ora prinzu- 
lui, la Aeroportul internațional 
Otopeni a sosit primul grup 
din delegația universitară a 
Uniunii Sovietice. Din avionul 
companiei Aeroflot au coborât 
63 de persoane — sportivi, an
trenori. oficiali, urmînd ca în 
zilele următoare să sosească, 
cu alte două transporturi, res
tul delegației pînă la totalul 
de 300 de membri.

Conducătorul primului grup, 
și al întregii delegații, Nikolai 
Riașințev, președintele Consi
liului Unional al asociațiilor 
sportive sindicale, ne oferă cu 
amabilitate, imediat după so
sire, o declarație : „Sîntem 
bucuroși că am venit la Bucu
rești pentru a participa la în
trecerile Universiadei. Știm ce 
înseamnă să organizezi o Uni
versiadă, apreciem eforturile 
deosebite făcute pentru ca to
tul să se desfășoare în cele mal 
bune condiții, pentru ca acest 
important eveniment să repre
zinte un deplin succes. Spor
tivii sovietici vor fi prezenți cu 
o delegație numeroasă — do 
fapt numărul maxim de per
soane admis de regulamentele 
F.I.S.U., 300 de membri. Dele
gația noastră va cuprinde nu 
mai puțin de 20 de campioni 
olimpici Ia Jocurile de la Mos
cova alți numeroși medaliați, 
recordmani, sportiv) fruntași. 
In grupul sosit astăzi, alcătuit 
din gimnaști și gimnaste, scri- 
meri si săritori în apă. se află 
patru campion; olimpici — 
gimnastele Maria Filatova și 
Stela Zaharova, scrimerul A-

Ieksandr Romankov și sări
torul de Ia trambulină Alek
sandr Portnov".

O căutăm pe Filatova. Pare 
chiar mal mică de cit o știam. 
Cineva ne șoptește că pe 19 
iulie, în ziua deschiderii Uni
versiadei. va împlini 20 de ani. 
O felicităm, cu trei zile mai 
devreme, îi spunem că este 
născută in aceeași zi cu Ilie 
Năstase și că aniversarea co
incide, pentru a treia oară con
secutiv, cu un eveniment spor
tiv important : acum Univer
siada. anul trecut Olimpiada, 
acum doi ani Spartachiada u- 
nională. O rugăm pe studenta 
facultății de pedagogie din 
Novokuznețk să ne prezinte co
legele din echipa feminină de 
gimnastică. Iată-le : Stela Za
harova, Elena Polevaia și Elena 
Gurina. Ce așteaptă de Ia U- 
niversiada de la București T 
„Sînt bucuroasă că particip Ia 
o mare competiție organizată 
în capitala dumneavoastră, sînt 
bucuroasă să le revăd pe Na
dia Comaneci. pe Emilia Eber
le, pe celelalte gimnaste ro
mânce. Pot să vă spun că va 
fi un concurs foarte intere
sant".

Ceilalți doi campioni olimpici 
sînt din același oraș, Minsk. 
Aleksandr Portnov (20 de ani) 
este student la Institutul de 
cultură fizică. Aleksandr Ro
mankov (27 de ani) este aspi
rant la Universitatea din Minsk. 
Amîndoi speră să cîștige. după 
titlul olimpic, pe cel de cam
pion mondial universitar..

Vladimir MORARU

res bogat în succese interna
ționale. Sub îndrumarea antre
norului Wang Liyi, le-am în- 
tilnit la „Tineretului" pe Chen 
Xiaoxia, specialistă la platfor
mă, campioană universitară la 
„10 m“ în Mexic, campioană 
națională și recent cîștigătoara 
a „Cupei Mondiale", desfășura
tă luna trecută în Mexic, pe 
Shi Meigin, medaliată cu bronz 
la ediția 1979, același loc ocu- 
pindu-1 și în urmă cu câteva 
săptămîni la Ciudad de Me
xico și care își va reprezenta 
țara la „trambulină", ea deți- 
nînd și titlul național la aceas
tă probă, Li Yihua, cea mai 
tînără dintre componentele e- 
chipei R. P. Chineze, dar care, 
prin poziția a 3-a în campio
natul național, s-a 
ției specialiștilor, 
fete, băieții. Lin 
campion al Asiei 
campion național.

cesclor ei figurînd și locul I 
la J.O. de la Moscova și po
ziția a doua la ultima ediție a 
Jocurilor Commonwealth-ului la 
trambulină. Deci, noi ne vom 
strădui să avem o comportară 
cît mai bună". Aceeași opinie o 
împărtășește și antrenorul in
donezian Eman Sulaiman, care 
urmărea cu atenție săriturile e- 
levului său, Harly Ramayani. 
deținătorul titlului national, 
student la facultatea de fran
ceză a Universității din Jakar
ta, care nu uită să adauge că 
„aici sînt condiții optime pen
tru evoluții de foarte bună ca
litate".

impus aten- 
Alături da
Henglin — 
In 1978 șl 

__ _______ .____, care, ni s-a 
spus, este la fel de bun si la 
platformă și la trambulină. Li 
Kongzheng — medaliat cu bronz 
la J.M.U. ’79, locul 3 la re
centele întreceri din Mexic, 
campion național la trambuli
nă și Li Hongping — mezinul 
echipei masculine. Așadar, o 
formație puternică, dornică da 
afirmare, cu evidente aspirații 
la locurile de pe podium.

Dar, după cum ne spunea 
studentul australian Shaun Pa- 
nayi, chiar și cei cotați cu șan
sa a doua sînt dornici de afir
mare. Vorbind mai puțin de 
performanțele sale o recoman
dă pe colega sa Valerie Me 
Farlane, care „are un palma
res mult mai bogat, fiind cam
pioana țării, in panoplia suc-

NUMEROASE VEDETE ÎN LOTUL S.U.A.
După cîteva sosiri ale unor 

grupuri mai mici de atleți, bas
chetbaliști și voleibaliști, ieri 
după-amiază a aterizat la Oto
peni avionul special care a 
adus, direct de la New York, 
grupul masiv al delegației uni
versitare americane pentru 
Jocurile de la București. Dele
gația este condusă de Warren 
Giese, cercetător la Universi
tatea South Carolina. Astfel, cu 
excepția cîtorva atleți care se 
află la concursuri în Europa 
— și care vor sosi pînă la 
deschiderea Universiadei — în
treaga delegație a sportivilor 
studenți americani se afla joi 
seara la București.

Din grupul masiv, bine dis
pus în ciuda călătoriei lungi 
și obositoare, stăm de vorbă 
cu Larry Ellis, antrenor-șef al 
echipei de atletism. îl ru
găm să aleagă punctele 
forte din echipa atleți- 
lor. Ne spune că întreaga e- 
chipă este puternică. Insistăm,

Michele Glover (100 și 200 m), 
Stephanie Hightower (100 mg), 
Carol Lewis (lungime), Karin 
Smith (suliță) și altele pe care 
nu le amintim din cauza spa
țiului. între ei nu mai puțin 
de 9 campioni al S.U.A în a- 
cest an și 31 de component! ai 
echipei naționale 1

Din broșura cu componența 
delegației extragem și alte 
nume de marcă ale sportului 
mondial : ale înotătoarelor
Kim Lineham, Jill Sterkel, Sue 
Walsh, Kim Carlisle, înotăto
rii Kris Kirchner, William Pau
lus, Brian Roney, Nick Nevid. 
Bob Placak, Glen Mangum 
etc, ale jucătorilor de tenis 
Anna Maria Fernandez, campi
oana universitară a S.U.A. si 
Henry Kelly, al gimnastului 
Peter Vidmar, campion națio
nal la individual compus in 
1980, al poloiștilor Greg Boyer, 
John Gansel și Peter Campbell, 
componenți al echipei naționale 
si al colegului lor... Tim Shaw,

O parte a delegației universitare din S.U.A. la sosirea pe aero
portul Otopeni

iar L. Ellis subliniază numele 
lui Willie Banks (triplusalt), 
Tony Campbell și Larry Cow
ling (110 mg), Mike Carter 
(greutate), John Gregorek (3 000 
m obstacole), Mel Lattany 
(100 m), Walter Me Coy (400 
m), Jeff Philips (200 m), Jim 
Spivey (1500 m), Calvin Smith 
(100 m). Cliff Willey (400 m),

cel mai bun Înotător din lume 
In 1975, convertit la noua dis
ciplină, al baschetbaliștllor Ke
vin Me Gee, o mare speranță a 
baschetului american, Fred Ro
berts (component al echipei de 
juniori campioană mondială ta 
1979) și John Pinone, al luptă
torului Dave Schultz, clștigător 
al Cupei Mondiale (libere) etc.

ir
sosit delegații și noi grupuri din

W
în cursul zilei de joi au mai

Brazilia (73), Bulgaria (4), Canada (35), R.P. Chineză (76). Israel 
(30), Japonia (29), Liban (80) Nigeria (20), Olanda (2), Maurita
nia (1), R.P.D. Coreeană (3), Porto Rico (14). Spania (80) Turcia 
(2), Ungaria (4), Libia (130). Joi seara la ora 20, în Satul Uni
versiadei se aflau peste 1 800 de sportivi. Delegațiile continuă 
să sosească.

Pe cheiul Dîmboviței, în drum 
spre sala de antrenament, vo
leibaliștii venezuelani; Vicente 
Pastor Pena (căpitanul echi
pei), Adolfo Leonard Aponte ș< 

Kesus Monzon

Optimismul „mușchetarilor**
Nu e o surpriză pentru ni

meni faptul că scrimerii cuba
nezi, după ce au efectuat un 
prim antrenament de acomo
dare, miercuri, au solicitat — 
în afara celor planificate — 
un altul, suplimentar, joi di
mineața. S-a văzut încă de la 
primul contact cu sala muș
chetarilor de la Steaua (exce
lent pregătită pentru a-și pri
mi oaspeții Universiadei) am
biția, spiritul de dăruire pe care 
scrimerii din Cuba le-au ma
nifestat în fiecare frază, deși—■ 
cum am arătat — nu era vor
ba decît de un simplu antre
nament Rafaela Gonzales, pre
ședinta Federației cubaneze de 
scrimă, prezentă la pregătirea 
sportivilor țării sale, ne-a dai 
să înțelegem că există toate 
premisele pentru a vedea pa 
podium și mușchetari din Cuba.

Profesorul Juan Rivero, an
trenorul coordonator al 6crime- 
rilor cubanezi. împărtășește sl 
el acest optimism, mal ales in 
cazul probei de floretă. „Spe
ranțele noastre ? La fete, Clara 
Alfonso — o cunoașteți desi
gur— A fost fruntașă la Cam
pionatele internaționale ale Ro
mâniei... Apoi, Mercedes Del 
Risco și Ester Garcia...-.

Le urmărim pe cele trei ti
nere studente cubaneze în fan- 
dări șl fleșe de mare specta
col, în sprinturi scurte efectua
te între asalturi. „Iar la băieți 
— continuă prof. Rivero, de 
bună seamă contăm pe Hri- 
berto Gonzales șl Tulio Diaz. 
Ultimul este campion al Cubei 
pe acest an șl, vă amintiți, de
sigur, locul t la „Turneul ță
rilor socialiste**— De mai bine 
de o oră Gonzales șl Diaz au 
susținut un fel de asalt-fluviu. 
fără ea vreunul dintre ei sa 
treacă floreta in rastel—

Numai ta cazul sabrerilor e- 
xlstă unele .necunoscute". Ex
plicabil. deoarece Întregul lot 
este foarte tlnăr (în iurul a 
20 de ani) dar omogen, cum. 
ne-am putut da seama, cu o 
tehnică bine însușită.
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